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Romsdals Amt. 

Underdanigst Beretning' 
om Romsdals Amta økonomiske Tilstand i Femnnret 1866-1870. 

Til Kongen! 

Herved tillnder jeg mig at nfgive den bcfnlede Beretning om den ockoDomiske Tilstand ru. M. Romsdals Amt 

Femaarspcriodcll 1866-1870. 

A. Landdistriktet. 
a. Jordbruget. 

Forhanbentlig bar dette i Perioden ganet noget fremad. 

Som hindrende Omstændigheder for dets rnske Udvik

ling fortjener manske især at fremhæves det endnu sna 0.1-

mindelige Jordfællesskn.b ligesoru ogsna det som oftest Van

skelige og Bekostelige i o.t tilveiebringe tjcllligt Gjerdefnng. 

For Amtets Jordbl"ug er det, tillil.der jeg mig her o.t be

mærke, meget beklageligt, at Loven af 4de Juni 1866 og 

dCll pnn .samme grundede iudskrænkede Bevilling i sna, høi 

Grnd lllod tidligere hemmer Adgllngen til gjeoneru Foran

staltning af det Offentlige nt fnn Jorden udskiftet. 

Nanr jeg oven hnr antydet, at Jordbruget i Perioden 

har ganet naget fr emad, da. stptter jeg mig, skal jeg be

mærhe, væs~utligeu pan den hel' i Distriktet vakte større Inter

esse for snlUme, b~ol'til jeg blao~t Andet fin der Spor i den 

temme~ig almmdelige Erkjendelse OtU Jordlællessknbets Ska

delighed, i .Anskl\fl"else af bedre Agerdyrkningsredsknber, i 

de hes~anendo mange Landboforeninger - hvoraf flere synes 

nt udvikle en telUmelig livlig Virksomhed - i Indskrænkning 

Vo.nrbeitniogen og n. d. 

Jeg: iodrømmer forøyrigt Vo.nslceligheden nf nt skjønne 

om Forholdet i ell sao. kort Periode som den Iler omhand

lede. Stiller mnn sig for Øle Til!'itnnden, en Irengore Tid -

ep 15 li. 20 Ant' - tilbagc, viser Frem~kridtet sig klnrligeu 

og el' det knnske mere Detrngtningen deriLf end netop For

holdene i selve Peri.oden, der bos mig hnr fremknldt Tnn

ken 010, nt man ogsna i denne hnr gnnet noget fremnd i 

Udvikling. Høit 5t';I:I.r denne imidlertid lnngt fra ondnu 

her i Distriktet.; med Forbedring-el' i Jordstellet giLnr det 

meget liLngsomt, hvortil maaske ogsnn, foruden .i\Iangel paa 

den fornødne Co.pitnl, den Omstændighed bidrnger, at Be

folkningen fol' en v:'esentlig Deel mna søge sin Næring ved 

Fiskeri, hvilket, mnn kan ikke negle det, giver Afsmng for 

en Bedt-ift, der fprst efter FOl'løbet. af lnug \'131 anvendt Tid, 

gjenllelll uafl.tl'udt Slid og Slæb, briuger en Velstnnd, SO lli, 

om Lykken er med, i co Hnnndvending knn øses af Havet. 

Som i luin fonige Deretniug oplyst c.l' elet formentlig i 

de friL Hnvet mere fjcrntliggende Distrikter ll\'ori Jordstellet 

danner Hovednæringen, At Saudaen for dette er vaktj imid. 

lertid er det Tilfældet., nt De(olkningen ogsaa i enkelte Strøg 

nf det ruodsynrcnde Olut',ut.de viser megen Interesse for sam

me. Til hine indre Distrikter h~1'rcrJ finder jcg tiUige at 

burde oplyse, enkelte høitliggendt: Gaal'de, hvol' Agerbrug 

aal'ligen drives, men langtfra trives, og intet betegner DInaske 

mere den hcryærende Befolknings stærke Vedhængen ved det 

Nedarvede og Tilvante end nt Agcd)J'ug pan saadnuue Ganl'de 

ikke gnnske opgives. At miLn paa dem hnr begyndt at be

fatte sig del'ul ed forkinres forøvrigt let.teligell nf den ældre 

Tids dao.rlige COlllmunicaliollsulidler, der hnr gjort Korntil-
1 
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førselen til længere fr[l. Havel liggende Steder SnR overor

dentlig kosU,[l.1' ; SOlll oven :mtydct er Vit'kuingen ikke bort· 

fnldt med Ao.rsngcu. 

Fremdeles høres) 1111 manskc dog mindre beføicdc, Kln

ger frn G3l\.l'dbl'ugcrueli Slue over eu Mangel pnn !jcu.este

drellgc, del' gjør det umuligt for deut at drive deres Jord 

pnn ønskelig M~ndc . Denne Mangel) sknl jeg tillnde mig 

nt oplysc, skriver sig hovcdsngel igen derfl'n, at en stor Decl 

nr de til Tjcncsteclnsscu hørende UngguUer foretrækl(c at 

søge Fortjeneste ved Fiskeri fremfor fnst Tjeneste og ;)t de: . 

nnnr Udhyttct ved hin Bedrjft en Tid hnr været nf nogen 

Betydenhed synes bedt,c om i Lcdiggnng nt tære pna dette 

til det er ophrugt end at befntte sig med i\llstrængcllde 

JOT'dnrbeidc. Nagtes k.m dct forøvrigt ikkc, at vcdkom

mcndc Forhold i den sellcre Tid er nogct forandret, hvilket 

dog vresentligst IUMl t.ih!k1'ivl'~ tI!'!ll OUJ~tændighed, at Fiske

rierne i de scnere Aar ikke hnr slno.et wn godt til som tiel

ligerc, ED. ikke gnuske uvæsellt.lig Hjælp for Jordbl'uget nf

gi\'c fOl'øvrigt Arbcidere fm Gudbl':l.lldsdJlen, del' især Yanr 

og Sommcr søgc hid til Distriktct. 

At i Pcrioden ndskilligt Nyland el' opbrudt Cl' utvivlsomt. 

Eu sM.dnu extensiv Udvikling nf Jonlbl'uget el' forrestcn en 

ligefrem Følge snnvel af Kedsættelse nfHusmænd paa ub ru elt 

Jord, som nf Jordejemdommeues Udstykuing, At den Udvi

deIse Jordbl'uget dervcd vindel' fra. ct almindeligt Stnu(lpunkt 

m<Ln regnes som ct Gode i sig selv stnal' vel neppe til at 

negte, medens de.t vel kan værc tvivlsomt om ikke deu 1'e

s!>ektive Vil'ksomhed, nm"cndt til FOl'bedring o.f :eldre op

brud~ Jord, i mnngc Tilfælde Yildc hnve sivet et end bedre 

Ud bytte. Som en stor Mangcl ved Jordbl'uget hel' i Amtet 

fortjcncr fOl'Øvrigt eft.er min Forlllcning r!.t frcmhæves, nt 

num ikkc tilstl'rekkeligcn sørger for Jordens Afgrønning og 

ikke tilstl'ækkeligen vexler med Eng- og Agel'lo.nd. Ved den 

manglcnde Vexel i Drugct lider formentlig ikke nlene Engen, 

mcn ogsnn selve Agerlandct, der vcd u:lfbrudt r!.t bcnyttes 

som !5andnllt, bcrøvcs Stoffe, del' cre nødvendige for Sædens 

Trivsel. En 1)nturlig Følge nf elet panpegede Forhold el' 

det nnvnligen, nt Liggesmd el' san nlmindelig hcr i Distrik

tet. At denue Sæd kun giver Letkol'u forstn~r vistnok Di

striktets .A.huue, men jeg Cl' tiJbøielig til at tro, at den i 

Almindelighed ikkc hnr noget Skjøn pan, hvad del' fl'cJUka.l

dcl' Forholdet. Stort Tab volder vistnok ogsna den hos Al

mue)) temmclig ndbl'edte Tro, ut Le~korl1 (;r lig-esna tjenligt 

til Udsæd som det fuldvægtige, naar dct kun er spil'e

dygtigt. 

At Ahnuen i Perioden h(l.l' begyndt ~t indskrænke deu 

tidligere s(l.n nlmilldelige Fjeldslaat hal' jeg god Grund til a.t 

tro. Da. Fjeldslnnttell ikke spiller cn gnnske ubetydelig 

Rolle i Distriktets Landhu sholdlling tinder jeg nt burde om

tale deu naget næl'mel'(j. Sansnnrt lUan Cl' færdig med Hjem

slantten ener omkring clell Tid, drage !)~a. vedkommende 

Gl1nl'de som oftc~t ;.lUe voxlIe ~"lnndfo~k og saamnnge Kvin-

del' som udfordl'es til nt brcde, tilfjclds for nt iudhøste Fjela

focr. I Trnktcn forbliver mnn i Almindelighed lige til Sku

ren begyndcl', d", cnten nUc Vedkommende cllcr dog Største

delen nf de~n vende tilbnge til nygdcn, Eftcrnt Skurcn el' 

til elldebrngt reiser ofterc en stor Dcl r!.f Gnnrrlens voxn~ Be

folkning igjen tilbnge til Fjeldslnnttel'lle og forblivel' derefter 

pall. Fjeldet til den sene l'løst. Om cn saadnn Trnfik er 

lønnende bero el' selvfølgeligeu pan Omstrondighedernc j i stor 

Alruindelighed er den det neppe og vist er det, nt dcn un

dertidcn er til stort Tab. I dell Auledning sknl jcg oplyse, 

nt det Fjeldbø, hvorom her tales, temmelig nlmindelig el' me

get krflftløst, hvillcet især gjælder det, der SIMCS pan myr

lrendt J\.1nrk l hvoraf det Pnrti, hvor Slt\nttcn forcgnnr, ofterc 

væsentligen bestanr. Dct Høl som viodcs i Lierne, el' vel i 

Regelen af bedre Beskll.ffeuhed, mcn soCt. kan igjen Eesvær

lighcdcn med nt fnn det sbnet og bragt til Skoghc1clIl værc 

des større. Bringer mou i Bercgning den lange Tid, der 

medganr og dct Arbeidc, del' anvendes til Fjeldforets Ind

høstning og dets Hjembringeise (denne Hidste foreg~nr fast 

udelukkende pna. Vinterføre, idet Høct fr(\. først af srettes i 

Stnk eller opbcvnres i Slcoglnde) og Vnllskelighedcu vcd pnn 

den liene Aarstid at fal\. det tilstl'ækkeligen tørret) vil det 

ofte vise sig, nt det indvundne Hø kommer ap i en sn~ høi 

Pris - 60 Sleill. og derover pr. Vog - nt det lllaa fOl'bo.use, 

at mnn Aar cftcr nudet forbretter med Indsamling deraf. 

Oftere hnr jeg havt Anledning til nt tale med forstllo

digc Almuceluænd om Fjeldslnnttrnfikeu og derved fnaet be

styrket min Formening om, at det meget ofte er Cll Dnarlig

lled a.t befntte sig hermed, Idet flere Almucsmæud fol' mig 

have erkjendt, nt dctte er Tilfældet for deres eget Vcdkom

mende, har de imidlcrtid i Ahnindeligbed ,ed Siden hcrnf 

ligeud erklæret ikke i dell Sng ot kunne gjør c uogen For

andring, angivcnuc at Kvindfolkene ikke vilde finde sig i 

den del'~f nydende Indskl'ællkuing i Kroaturh oldct. Fot' ikkc 

at blive misforstal1et finder jcg mig forø'vrigt opfol'c1ret til 

udtrykkclig a.t erklære, nt jeg InDgtfl':\ nnser ni Befatning 

i Distrikt.et med Fjeldslnnt for uløllnend~. Det lllodsatte lenn 

llla.ngen GllUg være Tilfældct om ikke nf anden Grulld Sr!.n. 

fordi Vedkommendc pMI. den Tid Slaattcll falder ikke spil

der ;\.ndet mcre lønnende Arbeide. Endeel Fjeldhø er des

ud en megct nærende og l,'orholdene med dets Indhøstlling 

kunnc være saa. gunstige, nt den svarer god Re"gning, 

I Fcmnnret Cl' (tilfø'lge Amtsformnndskabets Beslutning 

nf ~~de .r.rlli 1869) PInnen for Amtets L.udbl'ugsskole fol'

flndret, nnvuligen ved Nedsættelse nf Elcvnntnllet frn 12 til 

10 - eu Forandring, jeg, fOl'menende at Skolen hcldigen 

medvi rker til Lnndbrugets Udviklins, meget man bcklage. 

Af Kornartel', dcr dyrkes i Distriktet, ere fremdele s 

Hnvre, DIll.l1dkorn og Dyg de almilHldiglii..t: . HovcJudsædcll 

cl' Hnvre. 

Potctesdyrkllingen hnr nningcHgen t.ilt.aget noget i Fem

alll'ct. Potct.es er blevell en NØdvcndjghe<hnrtik el i den her-o 
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værcnde AIUlucsm~llds HU5holdnillg. Fl'ugteu dyrkes pnn 

unr Gnnrd og hver Plads. Sjelelnere udsmttes iDlidlcrtid 

mcre dern.f cnd hynd bcregneligcn \·il tiltl'ængc6 til et til 

Husets cget Brug tilstrækkeligt Uelbyttte. 

Rug dyrl;;es frell1(h:lcs i ringc UdstrækuiLlg og Hvede 

fost ikkc. Mcd Dyrklling nf Dælgfrugtcr h:l1" det Lleppe ganct 

mcget frclllael i deu heromhandlede Periode; kun undbgcIses

" is befattcr dCLl herværcnde AI0111esmnnd sig hcrmed og er 

i Regelcll J orden heller ikke skikkct dertil udcn Tilsætuing 

nf kdkholeligc Stoffe. Dct. i Distriktet (wlcde Kom er ikke 

til Btrækkeligt til Behovet. Sehfølgeligen nfb:cngcl' <len KOl'I1-

tilførsel) Distriktet tiltrænger, nf hvorledes AnrR-Anringen hnr 

rnldet ud for elet seh· j i meget gode Anr hjrelper det sig 

san nogenlund c mcd det hjemnvlcde. 

Støttende mig til ll~odtngnc Illelberctninger, nntng-er jeg 

at Distriktet i et [\lmilldcligt godt Anr vil tiltræuge en Til-

I Distriktel'llc 
1 

nug. 

førsel nf nogle og tyyC Tusinde Tøndcl\ h\'ol'nf ,,11 falde 001-

kring: 4000 Tønder pnn Nordmøre Fogdcri, 6000 pan Roms

dnls og 13000 paa SøudlUfjrc. Eftcr Lcnsmændcues Opgnvcr 

skal i Am'ct 1870 - KOrll:l.vlillgeu i I Sa9 yar meget mislig 

- være iLldfP'd til Dist riktet lllell~lll 60 og 70000 Tøodor 

l\:orll, hvoraf omkring 33000 til Nordmøre, 13000 til Roms

dnl og 18000 t.H Søudmørc. Jcg nærer forønigt Frygt for 

at vcdkomlllcudc 0 l)gnvel' forsl'\nv"idt ikkc el'c gnuskc p anli

delige - en Frygt jeg ogsnn secr delt nf Fogden i Roms

dal, der i siu Der etning yU-re r dcu FOl'mening, at Illdkjøbct 

n.r Korn i ommcldtc Aar til hnns Di ~t l'ikt androg til mellem 

~O :\ 30,000 Tønder. Det Koru) dcr im!frjrc!\, :l. lltnges at 

bestna for deu halve Del omtrent nf D;nh l/I. nf Rug og Vl 

af Hn.vl'c. Efter dc uæl'nte Opgavcr hnr i Amtcts forskj el

lige Distrikter lTdsædeu i 1870 udgjort: 

llyg. lb"re. BJaudkorn. I Poteter. 

I 
Nordlllørc 43 Tur. , 1400 TUt-. 12,'llO Tur. G25 Tur. I 9 ,160 Tur. 

I 

UOlllsdn l . 21 - S60 - 9,380 - a~5 - 7,780 -
Søndllløre 20 - %80 - 17,3GO - 2610 - 13,160 -

..•. - i I Tilsammcn i Amtct 84 Tdl'. 4840 Tdr. 39,140 Tdl·. 4060 Tell'. I 30,100 Tell'. 

-------- .. -.- ... .. -Kornlldsrod tIlsammen 48,124 rdr. 

'fil Sammenligniug hidsættea efter de statistiske Tnbcl1er f(1Jgcllbe OpgH\'e OYCt' Korlludsædeu 1865. 

Nonlruøre 

Romsdal 

Søndruj1re 

Rug. Byg. Havre. Dlnndlcol"ll. 

~rU~l~'. __ ...;4~7~7..:7-:T;:.d:.-r .~~ ~:.3 V~'c:0::.5::.9 _T:;U:;l.;,·. ___ .::.40:=92 TUI·. 

Kornudsred til sammcn 48,018 Tdr. 

Udhyttet i 1870 skal omtrcut havc udgjort; *) 

Di~trilderne Rug. Dyg. i Hnvre. 
I - -_._---

340 1'dr. 10,770 TJr. 79,780 'fdr. 

. 250 - 7)260 - 63,3tiO -
150 - 14,850 - 87,800 -

.-

TilsnlllUlell i Amtet I 740 Tdr. 32,880 Tdr. I 230,930 Tdr. 

------.. . 

Poteter, 

31 .. HJ Tu,·. 

nbndkol'll. _._. 
3,040 Tdr. 

G,810 -

I 

I 15 190 -

25:6,10 Tdr-. -/ 

-- -
Kornudbyttet tllstl.l.llmCll 290,190 'l dr. 

Foldighedell 1870 nngives i Opgnvel'ue sua.ledes: 

Distriktcl'ue Rug. llyg. Havrc. I Blaudkoru. 
I 

Poteter. 

75,260 Tdr. 

69,660 -
%,310 -

2-1T)230 Tur. 

Poteter. 
-_._-------- I I 

Nordmøre 7 ,9 7 ,7 6,4 6,V i 8:2 

Romsdnl . 11,9 8,4 6,8 7,4 9,0 

Søndmørc 7,5 5,8 ~,I 5,8 7,3 

I 
... _- ·-1-·------_·_---

I Amtet I 8,9 6,8 5,9 6,3 I 8,0 

I 

:f.) A Ulll re l' k u in g : Dcn sam lede Avling er for de flestc Dis triktcr nf mig udreguet eofter den 0l'giyue Foldighcd nf dcn 

hele Udsmd, idet nndeu Opgave ikke hnr værct mig meddelt. 

l >t: 
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Kornets Vægt nngivE's i Opgllvcrnc for sidstnævnte Ao..r i GjcDDcmsnit nt hnve været: for Rug 185 Iib, BYR 159 $, 

Hilvre 124 'iD og Dlllndkorn 138 $. Gjenuemsoitsvægten for de enkelte Fogderier fnl der nær so..Ul mcn hermed. 

Deu gjenllcmsnitlige Udsæd pr. Maal kCLn i samme Anr for hvert nf Fogderierne IUlsættes t.il: 

Distrikterne. I Rug. Byg. Uavre . Bltmdkol"n. Poteter. 

Nordmøre 1,2 Skjeppe. 2 Skjeppe. 3,5 Skjeppe. 2,8 Skjeppe. 17,7 Skjeppe. 

ROlUsdnl . 1,2 .. 2 

Søndmøre l,G 
" 

3,4 

Det blmurH'kes, nt Aaret 1870 med Hensyn til Kol'll· og 

PoteteshØstcll kan hem'egnes til et alruindeligt Middelsnnr. 

Som antydet i min forrige Femnnrsberetning benyttes 

over det hele Distrikt i stor Uds tl'ækning MaskinerI drevne 

med Vnndkraft, hvortil mnn pCLn de ileste Stede r hnr let 

Adgllng, til Kornets Aftærsknillg. Pnnlidelig Oplysning om 

Forholdet mellem Udstrækningen nf Ager- og England knn 

ikke meddeles og sknl jeg i den Henseende tillnde mig nt 

oplyse nt Udtl'ykket Englond hel' i Distriktet er et høist 

ubestemt Degrcb og ot milD som oftest henfører dertil bvnd 

mnn i mange nndre nf Landets Dele vilde benævne Skov

mnrk, Udmnrk Idller Uuvneg3.11gsIDnrk ; tillige Cl" dct, som 

ogsnn helnrerket i min forrige Deretning, oftero Tilfældet, nt 

Eng- og Agerland ligger spredt om himmden i høist , uregel

mæssige Teiger. 

Med Hensyn til KOl'nnvlen i de til Periode n henbørende 

Anr beUlærkes, nt 1866 vnr et godt Middels<Lnr, at 1867 

stod ndskiUigt under et Middldlsnnr, nt 18G8 V3.r et Middels

nnr, nt 1869 "Vnr et reent UnnI' - det dn avlede KOl'll var 

for cn stor Del uskikket til Menneskeføde og for en enduu 

større nel utjenligt til Sæd - og endelig nt 1870 vor et 

l\1iddelsllor . Potetesovlingen gnv i 1866 et meget tilfreds

stiliende Udbytte, i 186'i' vnr den UlisUg, i 1868 gav <lell d 

middels Udbytte, i 1869 VIII' den mislig og i 1670 vnr den 

llogenlullde tilfredsstillellde. 

Med Hellsyn til dldn nlminuellge PotetessygdolU - Tøt,

rnnddellhed - udvise Dcrel,nillgerne et høist fOl'skjellig t For

hold. Medens s~aledcs i enkelte Distrikter Hge indtil ~/3 of 

Avlen (for et enkelt Am") angives ødelngt, nnføres frn nu

dre igjen, nt Sygdonunen dels ikke }Inr vist !'Iig og dels kun 

i ubetydelig Gl·~d. Mest udsntte synes de nordmørske Di

strikter nt hnve væ ret og heldiljl'>t stillet Søndm~te, hvor Syg

dOlUmen i de fleste Herreder kUll har vist sig i meget ube

tydelig Gl'a.d. Af Distrikter, hvor en betydeligere D~ l uf 

Avlen Cl' bleveu ødelagt km næ,vnes: Aure i 1670 'J/3 Dele, 

Fredø i 18iO noget ov~l' l1alvpllrteJl, I{væl'uæs i Do. 1/'!.1 

Øre i Do. ~/!)I SUl'eudn,l og Shømsnmsset en. 1/3 o.arlig, Tbing

vold 1f~1 Fræueu i 1870 1/4 (i de ~\'rige Aar l/10) Hnrham 

i 1870 1/" Hnlse op; Bod 1/, n'1"lig, Oolsø i 1870 1/, (i de 

øvrige A~r 1/ ,0) saUlt Rindal og Veø I/r. Del n3.rlig. 

I 18G9 vnr lIøavliugen mislig) medens den i Periodens 

øvrige Ant' hm' sivet et g~ll ske tilfredsstillende Resultnt. 

FI'e llHleles er det TilfæJdet, at A vliugen ~f Uin og Hamp 

• 4 • 3 .. 15 .. 
.. G,l .. 4,G .. I 18,5 .. 

der ogsnn. knll dYl'kes i gr.nske enkelte Distrikter, er nf 

ringe Detydenhed. Det samme gjrelder om Rumlenvlen. 

Ravedyrkningen har efter min Formening ganet noget 

fremad i Perioden i i denne bar Frugtnvlen ikke sln~et til. 

At i Perioden en Del Leilændingsbrug el' g3.aet over 

til Eiendomsjord erfnres nf de modtngue Opgnver, 

b. Fædrift. 

Nogen storartet Forbedring i Kvægstcllet lader sig ikke 

spore i Femanretj det Eneste, jeg ved nt pn:l.pege til Bevis 

pall FL'emgang, bestant' deri, at Knnpfodrillg (ved Indskl'ænk

ning i H:reaturholdet) søges mere og mere afsknffet og at 

ialfnld de Kvregstnlde, der i Perioden ere opførte fl'a Nyt 

af, ikke s~a sjelden ere l'urumeligere og lysere eud de æl

dre. Beklngeligt linder jeg det, nt AmtsdyrJægeposteu ved 

en Amtsformnndskabsbeslutuing nf 1870 blev bestemt at 

skulle inddrages, Efter Oplysninger, jeg har erbvervet, hat' 

Dyrlægen virket til megen, Gavn med Hellsyn til det omhand

lede Stel. Stor Fortjeneste 11ar h:l.o derhos havt med Heu

syn til UdryddeIsen nf den i reId re Tid san a.lmindelig ud

bredte Fanresknbsyge i del'nf var ved Pet"iodclls Udløb kUli 

fnn. SP01' tilbage her i Distriktet. 

Til vA}d Interesse for R .. ,"cornes Forbedring fl'embyder 

Pel'ioden ndskillige Tegn. Som snadnuue sk~l jeg fremhæve, 

At mall i laugt høiere Grnd end tidligere hm' vrel'e t omhyg

gelig i Valg af Avlsdyl' og at mnn pna flere Steder hnr søgt 

directe nt forbedre Kvregrncen ved nt ~llskaffe Dyr nf reell, 

eller dog lQed Krydsuing med romsdnlsk l{væg mere eller 

miudre blandet, Ayrshirerace. I Periodens sid ste A..-I.r blev 

videre gjennem ForAnstnltnillg nf Amtets L3.ndhusltolduings

selsknb indbrilgt til Distriktet endeel Kjør nf Thelemnt'ksra.-

cen, bvilke Kjør trives noksaa godt. 

Periode i Vold en pan Søndm~Jt·e gjort 

Et lignende i forrige 

F orsøg med Hold nf 

Dyr nf sidstnævute Race lUislykkedes forøvrigt - om ved 

Vanrøgt eller o.f andre Grunde skal jeg lade vrere usngt

sangodt som ganske. 

Sa-avidt jeg ved hnr mall til Hesteracells Forbedring ikke 

i Perioden gjort Noget, der fortjener nt frelllhæves. Den 

senere Tids høiere Priser pila He~te vil formentlig - om 

den holder sig - medføre! at runu i flere af Amtets indre 

Distriktet' lægger mere Vind pnn Hesteavleu end Hdligere. 

Til ForædJing nf Fanrerncen blev især i fOl'rige Periode 

nnskaffet adskillige engelske Fn,,\!" af Cheviot- og llla.ckface-
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ra cen i meu dn det meget nlmindelig er 'fHfældet. at Havne

gangene ere fælles for et stort Antnl Ganrde. nære~ der me

gen og grundet Frygt for, at Racen ikke i lang Tid vil holde 

sig ubla.ndet. Efter Alt) hvad jeg ved, trives imidlertid ved· 

komlDcude Dyr idetheleto.get godt i en Stamhjord aC engelske 

Faar) der for nagle Aar tilbage blev cLnskaffet gjennem For

anstaltning o.f Romsdals practiske Lnndhusholdningsselskab, 

skal dog ikke have hnvt Lykken med sig. Foruden ved An

skaffelse af engelske Faar har man paa enkelte Gl1arde søgt 

at forbedre Rncen ved lndkjøb af Dyr fr. Tulterøen i det 

ThrondhjeDlske. Efter hV{l.d Fogden i Romsdal har oplyst, 

skal man imidlertid have vundet Erfnring for, Q.t denne Race 

passer mindre godt for Fjeldhavnegnnge, hvor Næringen skal 

søges i vid OrukredB. 

Gjeder holdes) naa.r ulldtnges enkelt~ Distrikter pa.a. 

Søndmøre og Aure i Nordmøre, ikke i uogen stor Mængde; 

efter hvad Fogden i Rom~dn.l formener er Gjeder hans Di
strikt snarere i 'fil- end Aitngeude. 

Til Forbedring ar Svinerncen ved jeg ikke mnn Peri
oden har gjort Nogetsomhelst. 

I Melkens Behnndling trol' jeg der i Periode u er iud

traadt nogen Forbedring ligesom ogsan i Sluørtilvirkningen. 

Efter Lensmændenes Opgnver har I3esætnlngen i 1870 

udgjort, 

Heste. Hornkvæg. Fll<\r. Gjedor. Svin. 

i Nordmøre. 2602 22,565 58,470 5,479 2376 
Til So.mmenligniDg hidsættes den 

lignende Opgnve for 1865 elter de 

f.itntistiske Tabeller, da Antnllet var 2936 24,612 63,240 6,864 2450 
-

334 2,047 *,770 1,385 74 
I 1870 altsaa . 

mindre miudre mindre mindre mindre 

i Roms dnl) 1870 2269 15,644 41,285 1,714 1274 

- - 1865 - 2359 16,232 42,839 2,021 1376 

90 588 1,554 307 102 
I 1870 . Itsoa . 

mindre mindre mindre mindre mindre 

i Søndmøre, 1870 3851 S7J8G~ 6Z,75{ 16,714 3725 

- - 1865 3819 36,247 64,153 16,253 3507 

32 1,616 1,399 461 218 
I 1870 .Its ... 

mindre mere mere mere mere 

i Amtet, 1870 . . 8722 76,072 162,509 23,907 7375 

- - 1865. 9114 77,091 170,232 25, 138 7333 
.-

392 1,019 7,723 1,231 42 
I 1870 .lts ••. 

mindre mindre mindre mindre mere 

Fnn.r og Gjeder er samroensInnet for Ørskn.ug i jeg har fordelt Antallet efter en svag Antydning Lensmnndens 

Beretning. 

Af Kornkvæget vn.re 1870: 

Distrikt. I Melkekjør. 
I 

An det Stol'fæ. I Unglløt (under 2 Anr) 
og K"lve. 

._ - -I -
i Nordmøre I 15,4,n I 2817 4-,307 

- Romsdal I 11 ,564 I 925 3,155 

- Søndmøre. I c •. 26,340 ; en. {990 i ca. 6,530 ! , 
Anmæl'k: For sidstuævute Fogderi m .. denne , 

I Fordellng blive a.t betrngte SODl blot i , 
tilnærmelsesvis, do. der i Opgnverne for i I 
2 Herreder blot er anført An!..1 nf I 

I , 
Hornkvæg under Et. t 

I i 

I Amtet altsaa 03,845 
t 

8732 I 13,992 
I 

; 
I 
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Vær<licll [lf do l'cspckti\'c Slngs Husdyr er llUglvct me

get fOl'Skjclligt og {anueucs OgSt\fl, nr Hensyn til Pl'iSCrllCs 

store Forsl<jellighecl pan Gnmd nf deu mere eller mindre 

gode Roce, Dyrenes Alder o. Dl., (It ell Udrcgning efter "cd

kommende Opgnvcl' nf GjcDuemsnihpl'iser ikke engang uoget 

uær vilde paavisc de rigtige "Forhold. Jeg nntagcr forøvrfgt 

Dogeoluude at trreffc det Rette vcd nt allsætte PriscH pan 

en nhuimlclig Hest til 80 fL B5 Spd., pna ell Do. Melkeko 

til 10 il 16 Spd., et VOXCllt Fanl' til 1 1/ 2 Spd. "lIer deroUl

kring og cu voxeu Gjed hl omkring ~ Spd. 

En Flcl'hed nf DistJ:ikterllC afsætte nnrlig endeel SmØr 

og Ost. Ethvert nf Fogdcriel'uc nnbges Anr om nndet ,t 

p1'Od110ere til Salg' 

Smør. Ost. 

NOl'dmøl'c cn. S,OOO Dib 1, GOO Dib 

ROlU~dll.l C~. 5,000 2,000 

Sølldmøre C~. 15,000 4,000 

I Amtet Mll'lig ca. ~S,OOO Dib 7,600 D'il'. 

For SmØr hal' i sidste Aar nf Pel'ioden \"æret 0pllnaet 

en Pris af meHem 2 Spd. og .2 Rprl. ·18 Skill. pr. Bi!. I de 

tidligere A:l.l' 1101' Pl'iSCl'llC været naget lavere og Gjellnem~ 

soitsprisen i den hele Periode go.nr for llltlugC Dish'iktcl' ikke 

ol' til 2. Spd. pl'. D7li. Den solgte Ost har for Størstedelen 

\'æl'ct Gammelost og Prisen poa dell pr. D11i har i GjeullclU

snit yreI'et omkring ('2 Skill. 

Nanl' de [) Herreder, Akerø, Salldp og Bod i Romsdal 

smut Herø og UlfstCll i Søndmøl'c - StuutUge Sødish'iktCl\ 

der IUed Heusyu til Kvregnvt cre ugullstiglit stille de og hvor 

følgelig Afknstningcu Cl' liden (fol' de ·1 f~.Il·stnævllte Cl' Mel· 

keudbyttet ikke 400 Potter om Am-et) - srettes ud .r De

tl'ngtning kOllllller det gjCllDelllsnil!ige lIItdkcudbytte i 1870 

til at ynriere omkring 800 Potler om Artrel, i Nordmøre dog 

naget mere. I de fleste Distl"iktel' viser det sig efter Ol'· 

gnvel'uc, nt Melkeuduyttet er tiltnget og: deHe skulde altsn~ 

t.yde pnn et lloget hedre Stel. .l31ot i 2 Distrihter Fr:unen 

og Hnrhnm er Udbyttet nngivet mindre i 1870 eud i 1865, 

fllelke.sulg foregMr snngodtsom ndelukkende kun i enkelte 

Herreder) belig:gellde i N:e l'heden nf Amtets Byer. Disse 

Hen'eder erc: Kyærnæ~ og Frcdø, hvorfra til Krist.innssund 

nfsættes, (m det fprstllævllte Distrikt for et Beløh nf 1800 

tI. 2000 Spd. nmIig og for det sidste for en. 250 Spd. nal" 

lig, Dolsø. der forsyner Molde m ed en. GO,OOO Potter nnrhg 

til en Værdi nf omtreut 1750 Spd. s:,llnt Borgund, der tilfø

rer Anlesund cn. 150,000 Potter nm'lig til en Værdi :'lf co. 

4400 Spd. Prisen pa~ llysilet 'UIeik el' nu nlmindelig 31/2 
Skill. pr. Pot, sjelden høiel'e. 

.Af SOO Pottel' Melk skal efter Opgav~ fra. Fogden i 

Søudmøre, i Almindelighed pl'odueeres omtrent l lj~ Vog SmØr, 

Vog maver Ost og Ille Tønde Syre. 

Forholdet mellem Desætlliug' og AYling er høi5t fOl'skjel-

ligt i de engere Distrikte1'. Som 1Jemærkct i ruin forrigo 

Feruanl'sueretning lll~(l Forskjellen nærmest forklares del'af, 

at Kvægholdct snn yæseutligcn nfbænger nf Fjeldslættel'ues 

Udstl'æknillg og Godhcd og nf Hnvllegnugenes Tilst·rækkc

ligllecl og Besknffeuhed. 

Fogden i ROlUsclal fonnener at en Grt4l'd, hvorptLn tL\'les 

40 Tdl'. Korn og Do. Potet~r, føder 1 tL ~ Heste (oftest kun 

1) 7 .i. S Stk. Horn1cvæg og omkring 200 Fa~r. Et Slla. om

trent liguende Forhold nngives at finde St.ed pOll. Søudlllp'l'c. 

Af1, ::u;.t.ning,cn af Fnar variercr lUeget i de forskjellige 

DistriktCl'. 

c. Skovdrift. 

De fremherskende Træal'ter i Distriktet ere Furu, Birk, 

Ol", (yæsentlig Hvidor) Hn~sel, Ask, Alm og Asp. Furusko

vell, snngo.Hsom den enestc Nnaleskoy, der fin des Distrik

tet, er oycl'hovedet i stæl'k Ti1ungegnug, aun frn enkelte 

Distrikter i Nordmøre udskiues (gjcnuem Kl'isf-innsRuud) Last 

til Udlnndet. Furuen tilvirkes hoyeds:l.gelig til Skihstømmer, 

Plnnker og Dorel, til Tøudestnv og Tønclel)uude; for en Del 

ueuyttes d~n ogslln til Brændsel. 

Følg-eude Distrikter htwe efter Leusmændenes schemnt.i

ske Opga"el' Last til S.lg: 

I Nordmøre: 

St::ømsnæs HeITed, hvorfrn i Femnnl'ct er solgt en. 655 

TyIvter Tømmer nf DillllHlSiollel' olmill

delig S it 10 Fods 8 il. 10 Tom. eRel' 

en Pris nf 2 Spd. ,\ 2 Spd. 24 Skill. 

pl'. Tylvt. 

Thillg:yolds Herred i Femnarct Iigeledes 2510 Tyl\'ter nf Di

mellsioucr nlminoelig 10 Faos 12 TOll/. 

til en Pris 2. Spd. pl'. Tylvt. 

Hnlsc Herred, ligeledes omtrent S80 Tyh·ter, dels Skius

pltlllkctømmcr, dels Udsldulling!:itØnUllCl' 

og Hustømmer. Priset'ue for disse 3 

Sorte .. ere nngiyne til respekt.ive omkring 

Il Spd., 3 Spd. elle r derundcr, snUlt 3 

Spd. elIeI: derOyel", 

Staug\'iks Herred, Hgeledes omtrent 11,400 Tyh·ter nf Di-

mellsiouCl' nlmindclig 10 Fods 12 Tom. 

til Pris 4 Spd. eller lidt derover pr. 

Tylv!. 

Surendnis Herred, ligeledes omt-rCllt 3890 Tylvt.er nf Di· 

lUensioner nhniudelig 8 tt 10 Fods 10 

Tom. Prisen angivet til 21/'] Spd. for 

10 Fods 10 Tom. og 1'/, Spd. fOl' S 

Fada 10 Tom . 

Rilldnb Herred, ligel€des omt.rent 5590 Tylvtel' nf Di

mensioner almiudelig S å 9 Fods 9 Tom. 

til en Pris nf 2 Spd. for 9 Fods 9 

TOlll. og 11/, Spd. for 8 Fods 9 Torn. 

a 
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I Romsd.l: 

V cø Herred: i Femnoret omtrent 1000 Ty1vter, del'nf: 

DygDiDgstømmor 350 til 4'/, <I 5 Spd. 

Sngtømmer , . 250 - G a. 7 

Skib,tøuuuer .' 400 - 8,/, a 9'/, 

Vestnres Herred: An!' om nudet Rygningstørumer for 200 

Spd., Skibstømmer for 200 Spd. og Bord 

snmt HusebygDinger for 645 Spd. 

Eid og Volds Herred i Ferooaret omtrent 200 TYlvter Tømmer 

a G Spd. 

Snlget forego{\l' for cn stor Del til de skovfnttige Dyg

der joden Amtet. 

Rirkeu findes i tilstl'ækkelig Mællgde i do indre Distrik

ter og benyttes i Regelen kun til Brændeved og Emuillgs

ved. Ask og Or forefiudcs intetsteds i nogen sLor Mængde. 

Hasselen, der hovedsngeligen for~kollllller i de indre Distrik

ter) benyttes foruden til Drændeveed, til Virke nf Tønde

bartud. Alm findes i Mrengde kun i gnnske enkelte Strøg, 

inlfald i et enkelt Distrikt - Eikisdnlen i Næssel - nfgi

vel' deus Løv og Kviste et værdiful~t Bidrag til Krentw-fo~ 

dringen. 

l Opgaverue nngives følgende Distrik.ter som ele hvor~ 

fra betydeligere Kvnntn Veed sælges: 

Strømsnæs, Thingvold, Hnlse og Sbngvik, for hvilke 

Snlgskvllutummet dog ikke er ongivet. Dolsø omtrent 300 

Fnvue, Nresset 350, Eid og Vold 400, Vestnæs 400, Stmnden 

450, Nordnleu 450 og Snnelven 300, Alt am·lig. Vedeu er 

i Regelen Birk af 1/'J Alens Længde. Prisen vnrierel' mel

lem I Spd. og l Spd. 24 Skill. pr. Fnvn. 

Følgende Distrikter tiltrænge Forsyning nf Trævirke an

densteds fra.: 

Nordmørske: 

Øre mnn. kjøbe '/f. af hvnd der tiltrænges af Bygnings-

Anr. 

rooterinlier samt endeel Veed, Edø ikke nbetycleligt Bygning8~ 

material og VeeelJ Kværnes nresten Alt, hvnd der tiltrængos 

of Skovprodilkter og Snu dnl cm naget Dygniugsmnterinl og 

Veed. 

Romsdalsk~: 

Dod og Sandø, der sangodtsoll ere skovbal"(~, kjøbe Alt 

hvad del" tiltræuges nf Tr[evirke, Akerø alle Bygniugmateri

aUcr og det Uleste af Ve ed samt Frænen endeel Bygnings

mnterinliel'. 

Søndmørske: 

Hm'bam, Snnelø og I:Ierø ere næsten skovløse og mnn. 

derfor lcjøbe Alt hvncl som tiltrænges nf Skovvirke, Ørskoug 

og Ulfs ten man. kjøbe Alt U:ndtngen Veed, Hjørundfjord og 

Vnnelven nIt DygllingsWmmcr, Dorgund det l\'feste nf hvo.d 

del" tntrænges nf Trrovirke og Volden nf Bygoingstølnmer 

over det Hnlve. 

l de skovløse Distriktel' hnves i Almiudelighecl tilstræk

keHg Drændetorv til hvis Anskn-ffelse Adgnngen dog ikke 

nItid er let; enkelte Strøg lider 1111der stor Mangel bnnde 

pall Skovog Torv og maa Beboerne i snadrmne for en stor 

Dcel hjælpe sig med Ener, Lyng og Røddet, opgrnvne nf 

Myrland, der tidligere hn.vde Destand af ~kov. 

d. Fiskeri. 

Amtef.!, vigtigste Fiskeri er fremdeles Skrei-, Snd- og 

Seifiskel'lct; forøVl'igt fiskes inden Distl"iktet endeel Lange, 

Kveite, Flyndu, SODJ.mel"torsk, La~, HUnllUel", ill, M. 

Skl'l:lifi~ket er neppe drevet i større Udsh-ækning i det 

sidstforløbne Femnal' end i den nærmest foreganende Periode. 

ltlec1 Hensyn til Udbyttet nf dette Fiskeri i Perioden 18G6 

-IS70 og den Mnuchkabsstyrke Dl, 1\'1. hvormed samme har 

været drevet have Fogderne Dleddelt følgende Opgnver: 

Anb1 Bnnde, I M'Ddsk.b. Udbytte i Penge (Spd.)l 
1---------1--------- 1--------- 1---------1 

~
i 18GG 955 I 4,G39 175,030 

For Nordmøre 

For Romsdnl . 

1867 1,107 [;,:;60 150,370 

1868 1.237 5,9G1 141,20G 

'I 1869 1,005 4,910 115.535 

1 _ ____ 18_7_0 _____ 1 ________ 9_3_2 _____ 1 ______ 4_,_70,_0 ______ ____ ~0,~7 __ 7 ___ _ 

Summn o,23(i 25/,'73 ! 7"47,91.8 
I , ' 

I 
18G6 

1867 

18G8 

:l7S 

229 

~OO 

18G9 i 207 

11 _____ 1_S7:;;-.:,~"- i·--- -~~:~ _ .. . --

l,l"lGG 

1,453 

1,2J7 

1,326 

1,367 

7,059 

38,000 

H ,OOO 

27,75G 

32,000 

;>2,000 

196,"I[;G J 
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Anr. 

1866 

1867 

1868 
For Søndmøre 

1869 

1870 

Summa. 

I 
1866 

1867 

AltsQ.a. for Amtet 
1868 

I 
1869 

1870 

Summa. \ 

Fogden i Nordmøre hnr, skal jeg oplyse, med Hensyn 

til den nf ha.m meddelte Opgo.ve bemærket, at den forsanvidt 

nngonr :n.1nndskll.betallet muligens er mindre pno.liddig. Hnn 

nlleer det nemlig ikke usnndsynli~ o.t Mnlldsknber, der i 

so.mme Anr have drevet Fiskeri ved forskjellige Vrer, ere 

medregnede Bere Gange. 

Fangsten af Sommersild sa.mt dene V rordi har efter Op

gave fro. Fagderne udgjort i Perioden: for Nordmøre 96,975 

Tønder lil Væl'di 151,864 Spd., for Romsdal 71,700 Tønder 

til Væl'di 133,GOO Spd. og fOT Søndmørc 15,348 Tønder 

til Værdi 122,880 Spd. 

ForØn"igt knn jeg ikke tilho.geholde den Bemæl'kuing, 

at jeg nærer Tvivl om den fulde Pnnlidelighed a.f deune 

Opgo.ve, der hovedsageligen støtter l5ig til Illdberetniuger fm 

J.enflmændeue, som neppe a.ltid har Adgan~ til at øse sin 

Kundskab af de bedste Kilder. Det viser sig ogsna, at Ind

beretl1inge~', jeg til forSkjellige Tider hal' ruodtnget om de 

respeetive GjenstftDde - hvad ogsaa gjældel' Jndbel'etningel' 

~m Udbyttet af Skreifisket -, ikke san lid et divergere. 

Vtt.arsildfiske iuden Distriktet har ogsaa i Perioden kUll 

forefaldt af uogeu Detydeuhed }lc'\3 det til Vnllelvell og Herø 

stødende Hnv. I Fiskeriet deltnger imidlertid Befolkningen 

flere af Amtet!> Distrikter foruden i de llævnte. 

Efter Opgayel', j ~g hal' lllodtaget, udgjorde i Perioden 

Fangsten afVaarsild orusat i Penge: af Fiskere fra Nordllløl'e 

8000 Spd' l fra ROlllsdal 41,000 SIld. og fl'Cl Søodmøre 

134,900 Spd. 

Det bcmrerkes'l at disse Opgayer støtte sig, de fOl' 

Nordmøre og Romsdal til Indbel'etoinger derom fra Lensmæn

dene 1 deu for 8pndm.dre til Iudbel'etniug fr:l. Distriktets Foged. 

J den sidst.fol'løbnc Periode hnr mnll ueppe ved Drif

ten af de store Fiskerier, hvortil jeg kUll <lIene vil heol'egue 

8k1'ei- og Sildefisket, i uogen væselltJig Grad forandret FllUgst

maade eller Uds tyr. I deo Ht::nseende fol'tjeuer maaske dog 

lI.t fremhreves, at de snnkaldtB Listerbo. .. \de ou i større A)~ 

Anl.l B •• de. MQnd,k.b. Udbylle i Penge (Spd.) 

922 5,366 160,670 

1,066 7,341 191,320 

1,0n 7,646 136,900 

1,132 7,690 259,220 

1,131 : 
7,504 254,845 

5,348 ! 35,547 1,005,955 

2,155 11,671 376,700 

2,402 14,354 393,690 

2,534 14,857 305,862 

2,344 13,926 406,755 

2,273 13,571 467,622 

11,708 68,379 1,950,629 

mindeligbed end tidligere blive benyttede son1 Storbao.de ved 

Notfiskeriet1 nt Fiskenet af Domuld, istedetfor af Hamp eller 

Liu komme mere i Brug, a.t Nøterne - so.adanne anvendes 

ikke til Fangst af Skrei - med uforandret Mnskest~frrelse 

synes at tiHage i Dimensjon og a.t der til Afbenytt~lse yed 

Ekreifisket uu, ialfo.ld po.o. Bere Knuter, bygges !>tprre Bande 

eud mnn fpr ho.vde for 8kik ~o.mt at man pno. enkelte Ste

der bnr begyndt med, ved nysnrevnte Fiske at bruge Garn 

a.f st.ørre Vidde end tidligere. Jeg vil forøvrigt ~k.ke just 

sige, o.t disse Fornodriuger udelukkende tilbøre den nysfor-' 

løbne Periode. 

I Forbindelse med Foranstan.ellde fi.nder jeg efter Med

delelse fra Fogden i Spndmøre o.t burde oplyse 1 nt man i 

Distriktets søndre Deel ho.r beSYlldt at rigge Skreifiskebaadenc 

pan en ganske ny Mnnde og nnvnligeu med, pan Bandene, 

istedetfor den ene Mo.st med dens ene store Seil, .lt bruge 

2 Master og B.erB, 3 .d. 4, Seil. Denne Tilrignillgsmnnde er, 

angiver Fogden, befu!lden sno. hensigt-Smressig, at den efter 

hans Formening i Tidens Løb ganske vil komme til at for

tJ'ænge den ældre. 

At Bkrei- og Sildefiskeriet, de ullen Samruenliguiug for 

Distriktet yigtigste og tillige de, der krrove den kostbareste 

Udrustuing, i det Heletnget bringer Befolkniugen uogen vi

dere Fordel turde ikke være en sno. gi"eu Sng, som det ved 

første 0iekast, i Detl'ngtning af de betydelige Bel~fb, samme 

kaster af 8il;, kunde synes. Eu Kjendsgjel'uing Cl' det \'ist

nok 1 at samme har bragt de Beste ar de t.il lhvet græod

sende Distrikter op til en forboldsmæssig Velstand; ruen pna 

den anden Side er det ogsa:l. vist1 nt totalt mislykkede Fi

tikerier nogle gnnske fna Ao.r efter hv ernndre viHe bringe 

Deboe1'll6 af disse Distrikter, bvori, som rirueligt er, Fiske

riet drives som Hovednæring, i deu største N.ud og Elendig

hed. Uden de nævnte Fiskerier vilde forøYl'igt nf de yttre 

Distrikter ikke sno. fan. Str#g væro fast ubeboede og de fie

ste væseutligen r edncerede i Illdbyggerantnl. 
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For Distriktcr, der liggc fjærnel'e fra Hn.,'ct og hvis Bc

bocre sam F~lfte dcrnf kUll <hiyo det respekth'c Fiskcl'i som 

.Din æring, synes Udbyttet nf dctte ikke at h,:w (' hidr.1get hl 

at for.()ge Yelst:\nuell; ialfnld forUlclles dct [It yære Tilfældet, 

at Fattigdommeu Cl' størst i et Belte, melleln de foromhantl 

lede Distr ildcl" og de mcre illdre, i hvilke sidstc Deltagelsen 

i de st.o\"e Fiskerier ('l' fors"indende og at dc Enkelte i dette 

Ddtt', der ikke deJ tnge i de stf$lTe Fiskerier endog-san sbar 

l' ig nok:aa godt og for en Decl bcdre ellu Mangc tl f dercs 

SilmllyglliJlgcl', SOlU dermcd befatte sig. Imidlert.id lUnn mnu 

dog h el' Il flie skjcldne mellem de forshj cllige Slags Fiskericl'. 

Skl'ei - og: Ynasihlfiskeriet fOl'egna!" om Vinteren (det først e 

omtrent fra medio Janunr til mcdio April, det si dste - ial

fiild forsa:l.\'idt d l't falder inden .,Amtsdistriktet - i Februar 

Jlaa ned\ aJtsan pail den ,ror L'lUthnaudcn mindst tr:\V"le Tid, 

~\t ... DL:ltageben for ham i disse Fiskerier , i GjcuneUlsnif., 

slmhle hrillge ham dil'cde Tab linder j~g derfor mindre :l.ll

t<tg{'1igt, Oil ganske andeu Sag el' det, :\t h:l.11S Dcltagelse 

deri s":C'kk cl' hnus In{(~l'csse for J ordbrnget, del' r."l'st giycr 

Udhytte en Jang Tiå efter det dCl'paa anyellclt(> Arbeide. 

Ogl-;a a under jeg hel' at burde bemæl'ke, at det oft~ ikk<: 

lllJetydc-lige Peng~ udbytte , et heldigt Fiskeri af og til bl"ill

ger deu , dl'l' med Hcnsyn til Næringen mcrc Cl' Jorclbrugel' 

cnd Fiskel', ~jeldnel'e bliver l.Wlll til varig Vclsigllelse j h:w 

Cl' ikke vnnt til at tjen e Pcnge pan en let nInad e, ~om of

tl:l-; t hcl1cl' ild~e til at ha.ye llH\lIgC red e Pcnge mcllenl Hæn

del'lle og hcl' s t:\dfæst cl' sig ofte dCll S:el-ning: Il det som let 

el' kOmJlH~t, det lct gnill". fl Til Tnb for Gnnrdul'ugerne for

menes i ethvert Fnld at \'~l'e 11<I11S llefnt-ning i ~wU(bnt Om

f<\lIg, som i Almiudclighod findcr Sted fol' Tideu, med Som

mersildfi5kcl'iet, der lll C' get nhnindelig falder i Indhpsf.uillgs

t-id \!l1 og derfor SOllI Qftest ikke kan driyes uden at b:\nue 

Sla:\ t og Skum' forsfilllllles. Yn)' det un cnd sno, at Ved

kOl\lmclIdc " iste en be tællhsoUl Tilbagcholdeuhed med Hen

syn til D cltngeben i dette Fiske, kunde dettc alligeyel, du, 

S:lnllne uuclerthl C'lI kostol' mcget af sig, oyorhovcclet bringe 

god Fordel, mCll ~an el' i Re-gelell ilrk p. Tilfæl(lf':t. DrøHlme 

om ('11 stOl' Gevimt friste n1forru('gei til efter de upoolidaligste 

Rygt.c l', nt søge Sildcn en dog pan. fjerntliggende Steder og 

hyppi~c Skuffeber llledff11'e sjeldnere .Øuskelig Lærdom og 

som Ilcsul tat fremtidig Forsigtighed, idet en rig F.'l.ngst, der 

~f og til fald cl' i Enkeltmullds L od 0lJretb.older i\lodct og 

forf!Sl'er til nye - Tid og Arheidsfrnft , del' kunde yrel'et lle

nyttet bedrc, sp iidellde - Forsøg. 

Af de llysomha.lldledc Fiskerier Cl' alenc Skreifisket dct 

aaryi:;sc og tillige det, der i Gjennelllsllit bringer Almu cn 

størst Gevins t. Nu for Tidcn fOl' cgn.nr dette hl.llgt ude pna 

H .. ",cl-, og Cl' uet snuske <thuindcligt, at Fiskerne, frn. Væreue 

have et Pur Mile Udl'oer til Fiskeplndse nc . Forlnng Tid til· 

b:l.gc var, paa.st.:taes uet nf Almueu, Forh oldeue g<tll~ke 011-

derledes. Da hanlc Skreien, og det samme siges om ·Vaar. 

silden, sine Gydcplndse iude i Fjordene. Er~ hv~d jeg man 

tl'O j delllle P:H\stand l'igtig, l):l:\tl'ængcl' !-iit:" med NrJthcndig

hed den Tankc, at sch'c Fiskeriet, M:lad<:ll, h\'ol'pa:l. dctte 

drives, hal' drcYd Fi~kell tit at syde p:l :l. S tcdcr, }} \"O1' dell 

ikke i fi:tmllH~ Grad , ~OIU pna. de æld1'e J ~ r ud!-iat for !\[clllle

skclles Eftcl"str:cheh;cl\ og el' denne 'l'aul(c lJ qp'undet, mna 

deu igjen frcmlwldc Fryst for, nt F iskcJ'id, d1'O\'<:t pan l-;am

Ille Maade SOIH ticlligCl'e, vil skl'[CmU1C den hen lil Clyc1e

v1nd!5ej sn a. langt ud i I-hvet'j ll<tynli gcu t.il sa:~ fjerlltli g:g~ndc 

n llllkel', :\.t det l)liy~ r muuligt, at dri rc Fi ~ k(,t l)aa dt' lI nu 

nllUil1clclig<: )Inndc, IIlC.-U D:l.:'u c. N.,got "'.rue!; Jog lllcd Hell

syn til Skl"C: ili ~kd at llla.ntte knnne gj~ires til F ordJyggelse 

a.f den :mtydcdc mililige og vcl hcU(, l' ikke !;a:\ gan~kc usanc1-

synlige Fri lgc, De:t clles(l' Middel, dcl' i ~:la Hells(:cnd(' vil 

kunue :'Un-cnd<:s, (:1' formentlig det, g j l,l lllH:11l LOYl'<:gl cl' ot 

brlllgc C lI ~,\ adnll Orden till'C~ je mcd Fi~kcl'id::i Drift, at ikke 

Fi~kcn!;: fri c Gnug aHfl)l'Jllcget ~P ::Cl' t'cs yc·d ndsnttc Fis:kered

skaber. Som Forholdenc nu crc h a\'~ Fiskc:l'u e SOUl bcl~jendt 

i meget stal' Udstnekllillg Fl'ihcd IUNl H ensyn t.il Fi$.kcl'ed

skau el'nes Udsætning ; mcn P9lg~ll d(,l"af <:1' og~a:\. lJl ey(> n 

dell, ~ t ialfald paa enk elte StedC'r, hyo r IInyct Cl' trnngt., 

R':lbknlJCl' ::;~dl'.! :) OH.I hn:l" ,~ndl'(~ pai\. krydJ:: og tyers og fler e 

m~ngell Gallg oycnpa:\. ln'erall tln'. 

Jeg indqlmmel' forrtYdgt., :\t sa:tdnnnc negl(>l', ~OUl de 

antydede, cudnu ~ l'C temmelig o"crIJrjdigc for mauge nf Di

striktets Fil-;keplndsc og dct fordi vedkollllllende Han Yiddc 

i Forhold t.il .. :\.ntallet. nr Fiskcl'o i Ahllindc.'lighed yil fore

bygge Colli t-l louel', ja endog meget n:el' S~dning, }igesoUl Yi

derc , ::t tr an ilcre af tie Fi!;.k c·pl ,\dsc: hvor Fi~k(: ri et Cl' con· 

centl'el'ct, roe sa:l fna. 'Fiskere, [,t et tilst.rækkcligt Op~yn, 

tulcn hviJkc,t yedkommc:nde TIeglcr for stlfl' lI te Delen H-lnl1tlc 

sta:\. rirl ~e!:; lø~ c, vil de llledf~;re 0n nfol'hold!:; Ul :es~ig Udgift. 

SOllllllerfiskcrict en el' Torsk, Lange, Sti o, J::, Y. forsna

yidt snmme foreganr i større Udstrækning eud t il dagligt 

Forbrug, 1I:l.l', ('[tCl' Opsaycl', mc<hlclt af ycc1kol\lmclldc Lelll)

l1lX!ucl) giy<:t følgeude omtl'C'utlige Udbytte : 

Edø: fal' omkring :),000 Sptl. om Am'c t i 

lUero og i l S~'O noget mindrc. 

Kvæl'u:es: for omkring 1,000 Spd. om Am'et. 

1868 nogot 

Aure: i lSGG 03' ISG7 omkring ~·OO Spd. j <l c 3 si<htc 

Fl'eclø: 

Bod : 

Sand!): 

Dorgund: 

Aal' omkring 100 Spd. 

i l SGO omkring GGO Spd,; i 18,'0 350 Spd.. 

omh'0nt for RO ,OOO Spd. i F cmnt\ret. 

, no 5,000 Spd. i Do. 

Antal Fiskere. 

lSGG %O,OOU Sth. = 80,000 Spd. 800 

ISG/' 000,000 - "!j,000 750 

I SGS 010,000 ,'S,300 780 

l S69 900,000 ' _ .. ,'9,300 800 

lS70 %0,000 - 80,000 800 

Ovellomhnndlcde Fiskeri for llorgund foreg:\:\l" sellerc 

end det egentlige' Yaartorskefiskcj nemlig fra Slut.nillgell [lf 

April til U dgnng Nl ar Augu'::it.. D c fangede Fiskesorter ere 
2 



lO C. No. 2. RODll'idah.: Amt. r. 

h ovedsagoligt Lange og Torsk, dog mest aC dOll før~ te samt 

endvidere Kveile og Brosme i !'jcldnerc Sei. 

Ib.rb:ull: for omkring 1,000 Spd. hvert Ant'. 

Ulf,t,n: 5,000 

StorsildGsket i Nordland h:l.1' i Perioden })ell~gelsen 

her fl'fI. DilStl'jkt~t kun været Ilden i blot fm nagle f"tI. Di

ah'ikter haxe Fiskere lllpdt frem. 

I V:l:ll'sildfiskct i Nordre BC1'gcnhuns Amt lInr kun ct 

HelTcll, Volden, c1eltagctj Udbyttet har kun været Hdet. 

Det i Distriktet ft\1dende Hummer- og (.h: tcl'sn.skeri illd

bringer ikk~ store Summer. Hummcl'fi sl{cl'iet i rcriodcu sknl 

efter de aC Lcn~m:"Cnclenc meddelte schcOlnliskc Opgnvcl' hnvc 

givet ffllgendc Uclbytte; 

l Kværnæs aarlig for mellom 50 og 300 Spd., Snndø 

en. 200 81Hl. aarlig, Bod ca. 500 Spd. :l.(\rIiS, Borg-uud Cl\., 

1,000 Spd, 'H\rlig, Hal'ham i de 3 sid!;tc An1' for oluk.J:ing 

300 Spd, f>a ll\t HeJ:ø og Saudø, i l SG'i'- lS69 for omkring 

400 Spd. og i 1870 for ca. 1,000 Spd. 

f1s tcl'sfisk<,rict har nftagel henved Pcl'iodcns Slutniug ; 

paa flerc lhllkcr, dcr tidligero llnve givet rigt Udhyttc el' 

østcrscn f;aago dtsom gnuske uddøll, udclt at Ulan kjcndel' 

Gnuulen dcrtil. Pan flerc Steder Cl' dct ogsaa Tilf::clclct, nt 

0stcrs(>.u el' ndqddd ved UVOrl'C llt Fiskeri. 

Lnx fanges det hele Amt OVel' St\l\.yel l~ngs Søkysteu 

som i de sLØrrc Elve. 

Eftcr Opg:V'i !:l' fn~ Fogtl el'llc knu UdbyLlci, af L:\xcfnng 

stCll i P erio den ansættes i NOl'dul .Øl·C til omkring 3,800 Spd' 1 

dcri indb (>.fnttet ~\.fgift for Leie :lf Dele af Sundnls og Slu'cn

dals Elvc, for Romsdnl omkring 2,000 Spd., dcri indbcfnttct 

Afgirt for Leie nf Fiskcrie:l' i R..,uma og Ert\. Elvc og for 

Søndmørc en. 2,~OO Spd. 

Fra mnnge Kanter høres Klager over nt Lnx(".n i PCl'io

dem bnr artnget i Størrelse og Antal, hvilket mnD megct al

minc1elig tilskriver en forc ere t Brug n~ de sn,'1.knldte Kilenø

ter. Laxcprisen er i Periodeu stcgcn j cle størrc Fiske i rat\. 

Tilsl·.and betales 11ll med 5 fl. 7 Ort pr. B1li. 

I HOUlsdnls Fogderi baves 2de Appal'nter til Udklækning 

af La.xc- og ørrctyngeL Noge t saadnnt .A.ppal'nt fineles ikke 

SøndwsJre og, som jeg h or, heller ikke i Nordmørc, 

'De i Distriktet hcstaaende Fiskeriforeninger crc : i Roms

d nl, nnUJII:lClvellS og i Nordmøre Suudals og LilIcdal!iclvcns 

s"rut Stu'elHbls-Søi~ og D:-cverfjordselvens. 

I Arn.ad en nt fangc Lnx paa cr, snn\' idt jeg vecd, ikke 

Perioden forcgnnct nogen Forandring og hellcr ikkc i 

Lm:ens TilvirKning. En<l!:e:l 1...,::0: guar t.il Udlo.ndet i henlle

tisk tillukkede Da:l.ser. 

e. Bjergværksdrift. 

Snadiln kan siges for!iØgsvis nt have 

Ha.ls(J, :Nordrdeus og !il'skougs Herreder. 

pingel' have hidtil været resultatløsc. 

fundet Sted i Edø, 

En Mængde Sl{jær-

f. Fabrikker. 

I Perioden er ikkc tilkommet noget Anlæg. der fortje

ncr Navn ilf Fabrik, unar ulldtngcs et il sriO oprettet Væ

veri og Spindcri pn:l Lallgv:l.ag i Borg und, hvorvcd (uudcl' 

2 Mcstrc) sys~clsæUes en Sncs> Arbeider c. 

FOl'øvrigt bcmærkcs : 

Væveriet og Spilldcriet paR. Skaret i Borguud holdes 

fremdeles i Virksowhed og sysselsætter (under l Mostcr) 

omkring 60 Arb eiderc. 

Degge de fornævute Indretuingel', dcr eies nf cn og 

snmlllC l\Iand og hvorved tilvirkes Nattl'fjicr og Skjæl'f, sknl 

tilsammen pl'odueel'e til en Druttoværdi af 40,000 SI,d. OUl 

Aar et. Med Heuf;Yu til nt Bl'uttoilldt.-egtell, uilgtet dell ud

virlcdc Virksomhed, ikke i vedkommende .A.a-r (18"0) Cl' ste

gen, hnr Eieren oplyst, at de i næ\'nte A<tl' fnbrikcrede Va-

rer have v.:Cl·et af eu meget simplere og billigcrc Sort e~ld 

tid ligcre. 

Et Skibsværft i Borgllnd ~ysselsætter 14 ti. 16 Arbei

dcrc; i snmme Distrik t ha-ves et mindre Ølbryggeri. 

I Volden hn.ves frcmdeles et Bogtl'ykkel'i. 

Træoliefn.brikken plln Hnlse i NordnWl'e ho.r i P erioden 

værct i Drift. I IS70 - Fabrikken var da kUll 6 Man-ne

dcr i Vi.rksomhed - pl'odu eeredcs 300 Tønder Trreo lie og 

Tjærc i Arbcidss tyrkcn hal' i Periodens forskjellige A.'1.1" v::cret 

12, 12, l O, 6 og f> :?land. 

Ølbryggerict .i li v:erures hnr i Perioden sysselsn.t 7 .rh· 

b eidere og produc er ct n.ndigen co... 300 Tøndcr Bnlerøl og 

en 50 iL 60 Tøndcr Sødtøl. Med Bryggeriet Cl' forenct ct 

Malte ri. 

I Stangvik holdcs i Drift 2 større S:l.Hgbrug, hvornf dct 

ene syesels::c t tel' 22 og det nudet (op~'ettet i ISGS) S A.rbci

dere j et Snugbrug i Aure (oprettet i 1869) drives llled 23 

Arbcidere. 

Pnn Go.arden Dille i Kværu::cs hm' en F iskegl1nllOfabrik 

været i Virbomhed fm. Am'ct 1868. Arbeidsstyrken hal' i 

vedkommcnde A.a-r lldgj ort respeeti\'c 11 , 17 og :20 Mand. 

r 1870, hvori Fabrikkcn var i Virksomhed i 10 J\baneder, 

tilvirkedes 1,000 8",kke Gunno I. 200 'ili. 

Pna Vestnæs i Romsdnlcn har et Skibsværft værct i Vil'k

somhed i 1866, 1867, 1868 og 1870 og hol' samme syssel

sat rcspektive 5, 24-, 25 o:; IS Arbeidere. I Femnnl'ct Cl' 

ved Vtel'ftei. bygg<:t, I Bnl'kskib og 3 SluppcJ' (nf D i'ægLig

hcd til sammen 3321/:! Com. ~Læster) og repnrcre-t flere 

Fnrtøicr. 

I Amtsdistrikte-t l1 aVc.s nogle T eglv ::crk og cu Mæugcle 

mindre Møller og Saugbl"ug. 

J Distriktct fin<lcs fl'emdeles intet Brrondcvinshræudcri, 

g. Binæringer. 

l. Huu s flid <: n : Denne aHtagcs at sto.n paa omtrcnt 

SR.mme Fod som ved UdgnugcD <lf forrigc Pcriode. 
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Idetheleta.get tilvirkes i Hjemm et de til Familiens Beh0v 

fornødne Gang- og Sengklæde,-. Til dell ydre Beklædni~g 

benyttes Vadmel og Værkeu, til .den indre Bomuldslæl'red 

o,g Strie. Materialet til Uldtøiet er udelukkende hjemmeavlet 

og hjemmespundet, medens indkjø,bt Maskingo.r.n a.lmilldelig 

~b.enyttes til V revning nf Bomuldslærred. 

Overhovedet forfærdigel' hveio . Bou'de selv sit ·Bohave og 

siue Go.nrdsredskaber i imidlertid er det dog THfældet, ' at 

Enkelte udelukkende ernære aig som Hnandværkere og. reise 

af disBe (Snedkere, Skomngere og Skræddel'e etc.) de "fleste 

om fra Fa.milie til Fa.milie. Smedene drive dog i Almi:J;lde

lighed Hnaudværket kUll i Hj e.mlllet. 

l .de Distrikter, hvorfra drives Fiskeri, bindes de for

nødne Fiskeredskaber i Hjemmet i paa mange Stedel' overln

des det til Kvinden bnade at binde og bøde Fiakego.l'nene. 

Ai Gjørtlere findes kun faa bosatte i Distriktet, der for 

en stOl' Dee] forsynes med fO~llrbeidede Messingvru'er, dels 

ved Omstreife:re, dels '.:ed omreisende Hllndelsm~nd fro. fre,m

mede Distrikter. 

I pistrikter, der have No.a:leskov af nogen ·Betydenhed 

forfærdigas en Mængde Stav til Sildetønder og for en stor 

Deel ogssn Tøllderne selv. Fogden i Søndmø,re oplyser i 

sin Beretning, Ilt. alene et enkelt Sogn i haua Distrikt, Skoue, 

l{jennemsnitJig afsætter, til Pris 36 Skill. pl'. Stk., en 10,000 

Sildetønder om Aaret. 

I eJlkelte Distrikter, ~voraf formentlig især fOl'tjener at 

næv,nes Næsset i Romsdal "el' Forfærdigelsen nf Tøndebnand 

en ikke uv~sentlig Huusflidsvirksomhed. 

I nogle fa.a Distrikter tilvirkes Pota..ske, hviJ.ken Virksom~ 

hed dog neppe i noget Distrikt -Øves i etol' Udstrækning. 

2. Skips- og Baadbyggeri: De i Pistriktet væ-

rende Skibsværfter har jeg omhnndlet under "Fabrikker." 

Udenfol' Væl'fterne er i Pel'i~dens Løb hist og her bygget 

nogle mindre Fartøier. 

Baadbyggeri drives i alle Amtets Fogdel'ier, me~ især i 

enkelte Distrikter paa N ordmø.;ce og Søndmøre. Fogden i 

sidat,nævnte Distrikt oplysel'j at der i Volden, ~øndre Sønd

mø~e, el' bygget Femaaret eu 13 il. 1400 størr~ og m41dr,e 

Baade. 

l PeriodE?ll el' ved Distand nf Amtets Landhusholdning,s

aelskab oplært en Mand i Bygning af Listerbno.de, Vedkom

mende hal' allerede b:ygget og sfsnt her i Distriktet fler,e 

Ban.de af den o.ntydede~ Form og skulle disse .have vundet 

almindeligt Bifald. 

3. Jag t dI·ives ikke i vi'd'ere 0mfang her i Distriktet. 

og af Ingen som udelukkende Næringsvei. ~Den iDdskrænker 

. eig hoveds8geligen tål Fnglevildt, især Aarfugl og Ryper t;amt 

H.are i iniidlertid fældes dog ogsaa. aadigen endeel Reen, 

Hjørne, Gauper, Ræve, Srelhund, Odder og Maar. 

Ulven synes lHesten ganske at have forladt Distriktet og 

er derfor ogsaa. ganske Fane fældede i Pel'ioden, Aarfuglene 

have antagel:igen aita.get i Mængde, hovedsageli$en maaske 

eri, Følge' af, at Skovene ere blevlle udtyndede. I enkelte 

Distrikter kl~ges over at disse Fuglc udryddes ~ed en Fangst~ 

ma.ade, hvol'til benyttes Hov, hvilken aynes mere og mere at 

komme i Brug. 

4. Fra.gtfart og Lo.ndh~aD!!port nf Varer: 

Fragtfnrten inden Distriktet er ikke af nogen Betydenhed. 

Dertil benyttes Elmaa Jagter, del' forøvrigt nok hovedsageli-. 

gen ere anskaffede til Indkjøb nf Fisk under de større Fi

skerier. Forsaavidt disse Fartøiel' tilhøre handhnlldlel'e be

nyttes de paa andre Tider af . All.l'et, blnndt Andet, til at 

hjembringe KjøbD;la.ndsvarer til Eierne og bringe til Byerne 

de af Landhandlerne indkjø.b'e Land- og Søprodncter. 

Landtransport af nogen Betydenhed foreganl' kun over 

Romsdalen. Hovedveien gjennem dette Distrikt vil, som be-, 
mærkot· af Fogden, til alle Tidel' .danne den natnrlige F or-

bindelse mellem den indre Deel af Chl:istians Aplt og Søen. 

Ad denne Vei gaaer, som ogsaa a.ntydet af Fogden, Sild og 

andre Fisk,evarer til det indre Land og, undel' Misanl' i de 

tilstødende Dele af Nnbon..mtet, til vedkommende Distrikter 

en Mængde Korn. Fogden oplyser, at. den lI.a.rlige Vnre-

transport opover Romsdalsv:eien endQg før RQveQ.veien de;ri

. gjennem blev omlagt, hvilket fnndt Sted i den uysforløbne 

Perio~e, androg til ca. 7000 -Tønder Korn, Salt og Sild sJlmt 

at i Aa.ret 1837, efter et forudgn.aet vistnok extl'aordillæl't 

Mis.væxtaar, 20,00Q Tønder K07;'n ad denne Vei skulle vJ~re 

tl'anspO'l'tel'ede til ·Gudbrandsdalen, 

5. Han de L Hovedmassen qf Distriktets betydeliga,te 

Msætningsgjenataud, Fiskeprodncter, gaaer hovedsageligen 

(gjennem Amtets Kjøbstreder) til Udlandet. Af Sild, især 

af ringere Sort, forbruges imidlertid en stOl' Deel inden Di

striktet og drives i den Tid, Silden fanges, en livlig Handel 

m,ed denne Vare a.f Fiskerne til A~mll:esmænd, so,::» dernf til

trænge Forsyning. 

Af Landha~dlel'e, hvortil jeg ogaan henfører de, der 

h.ve løst Handelsbevilling i Medhold Loven af 2frde Mai 

1866, havcJ.e Distriktet ved Udgnngen af A.ret.1870, 148, 

nemlig i Nordruøre 58, Romsd.1 45 og Søndmøre- 45. Af 

de sankaldte Frihaudlere, der hnye løst Bevilling efter Lov 

af 23d. September 1857 Imr Distriktet. endnn 19 tilbage, 

hV.oraf i Nordmøre 10, i Romsda] ] og i Søndmøre 8. 

brel' den førstnævnte Lov hal' for _~m stor Deal bragt 

Deto.illehandelell fra Byerne til Landet, bvorhos dan i flere 

Distrikter hnr havt til Følge, at, 1'0.0. GrUDd: af den fOl'øgede 

Concurreuse, Ingell deri kan drive Handelen som udelnkkende 

Næringsvei og kan have eu for Almuens Behov tilstræ,kkelig 

Forsyning af 'Val'er . 

Af egentlige 1\brkeder har Amtet kun eet, nemlig Roms

dals Marked, der hvert Anr i Be.gyndelsen af Oktober Maa

lled nfholdes paa Vehlungsnæs i Gryten. Antallet af de 

MarkedssØgende (hvoraf en ikke ringe Deal fra nordre Gud

brandsda.len) anslaar Fogden til ARr ora andet, 3 il. 5000. 

Af Markedsgjæsterne synes, efter Fogdens Beretniug, Op-
2' 
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lroDdingcr fnl. Gndbrnudsdnlcll nt dnllllc ell stcdso voxcllde 

And('d - en I"ø1ge formener Fogden nf den forbedrede Vci

eOlUllluuikntioll. 

r altsl'H1 i Fcwnaret gjenuenH!DiUig :20, mcdens det tihvnrcude 

Gjclluclllsnitsnntal i Femanret 1856-1SGO \in!" 21 og i 18()O 

-18G5 19. 

Efter OpgftVC nf Fogden lHlgjol'de Alltl\llet af Mnrkeds

handlere, der sv:\redc nl lllimlcJig Halldelsnfgift 

I hvert nr de til Perioden heullfjrcnde Anl' h:wde 3 

Personer Bevilling til pna :DizLrkctlei nt srelge Bl'oolHlevin. 

Efter Fogdeut) Mening, el\ skal jeg i FOl'bignnendc bem:.adce , 

Fylderiet pan Markedet i Aftngendc. 

i 18GG 

1867 

ISG8 

18G9 
l S70 

Vnl'cslags. 

DnolHlsbger 

Dirkeved, l/~ Al. )nng, 

Blikkenslngel':\l'b<:ide 

Heste 

Karder 

linnc 

P:l.vn 

. Dusin 

18 

21 

18 

20 

tilsmumen 99 

Efter Optegnelscl') som j~yusiues med Tilførselen cre 

førte nf dertil antagne Betjente, hm' Fogdell meddelt fril

gend e Opgavft OVf.l' Tilførseleo til j\I.wkedet :l.f Land· og Sø 

produeter : 

i 18GG. I 18G7. I 18G8. 

l
Yare. Vænli. -y-.-,.c-.-'-y-æ-'-'cl-i.-:I:- Y-,-re-·--'-y-",-,-.a-i.- I--Y-,-r-e·--'t-

y
-
æ

-
n

-
li
-. -I--Y-,,-·e-. -'-,-, ",-r-C\-i.- I 

18G9. 1870. 

lluengtlc. mængc1e· I ____ :_m_"'_"S_d_e·.I ____ I_m_"'_ "S_d_e. ___ I.n_l_",_nS_d_c_' I ___ 1 

Spd. Spd. Spd. Spd. Spd. 

54. lG,500 82 2000 9 GO OO 30 1500 'I 
i 

13 18 221 2G 17·1 15 32 38 

40 " l GO " " ,,\ 
3150 125 3750 101 :25~5 I 177 I 

13,500 

15) 19 

" 
264 G,GOO 

" " 
Vog , 15 25 

20 140 Pol' 30 " "i 120 1''''' 1 

50 

7080 

24 

15 

l{nvl 

Kistcr 

store Ranch'edcr i 2:25 

I 154 

202 
n I 
140 

105 
100 Pal' 

71 
28 

147 

4"2 
18 

12 51 11 " ,1 I 11 I 

2~~ 13~! 20~ 1 ~~ I 2~~ I1 1~~ II 

83 

Kjød, fersk 

- !;:t ltet 

Mcssingnl"hcide 

Nævcr. 

Nøddel' 

Ost 

Plau~e 

Pott:tcr 

Sild) "altet 

Smør 

Spids~lædcr 

Tjære 

Tor~I,! saltet 

Tr:l.ll 

Træ~p :\ll J og Kar. 

Tørfisk 

VndJUel 

Væl"ken 

Kyeitc , snltet 

.l""Ehlcl' 

UlF 25G 

",10 I 
Vog 

Ttlr. 

DlF 

I (j, IG ~ , I 
lo - , 

Stb-o I 
Tell'. I 

Di/; 

Stkr. 

Tdl'. 

Sth. I 
Vog 

Alcn 

T,k 

I 
i 
I 
I 

914 

37 

104 
234 

BO:j 

22 

103} 
52 

H 

130 
G09 

8,582 
2,331 

I 

G01 \ 
G-1 

1,,":22 

37 
293 

74 

8G 

70 :"2 
701 

220 
258 
B O 

15G 
487 I 

1,433 
G'l :l 

243 

D e ,ndigc V"l'<lib eløb for 18GG !il 187'0 14,916 

" 
2,383 

'I 

1,2'15 

38 

148 
2iH ! 

427 

13 

9:2 ~" 

48 

2Sl 

82 

3,82J 
27 

12 

248 47G ?G2 528 211 340 

18 2 2 31J 25 I I 
G " 90 "i" I :: ! 

ll ~~ ' 29 25 S-I' ~ 19,9,'1 I ,g l l 2388;! 
2} I v 11 v 

1504 174" i 1"39 1299 [ 1:199 1104G ! 
69! 25 \ 42 ·.1,2 i G3 l" 30 i 

148 19;) '1 154 li'O i 15 i) [ ~90 I 

~~~ ~~~ I 114G ~~~ I 1~~~ I ~~~ I 
1509 l 10 I i 4 I 

~~~ 1~~ II ~~~ I l OG 3~~ 179 

9G G3 139 51 107 65 

513 

9S 

239 

1018 

G69 
150 

40 

11,843 

24! sn lO! lG7 2G} 

105 12G 143 li 143 :'9 

590 '0" /:i7 126 221, 

'485·1 1~ 1 ~ i ·1201 I. 1540 345G 

'

I 28S8 ,181 , 790 158 1\ 13 GO I 
19) 70 \ 41 131 5011 ! 48 I 192 I ·19 l 99 I 18 I 

13,877 10,5G8 

189 
187 

" 
150 

79G 

G 

8" · O l 

ISS 

800 

819 

40 

117 
,104 

10 
187 

1%7 
204 
182 

50 

14,355 
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Tab el 

over Gjennerosnit!;prisen paa de fora n førte Varer. 

Vore.l'gs. 18GG. 1867. 18G8. · lSGD. l S70. 

1------------------------1----------- 1-----------11-----------:1:------------1---.---------
naanclstager 

Dil'kev ed ('/ , Alen) 

Blikkensbgcl'Ctl'beide 

Ile,te 

Knrdcl' . 

K:tl'VC 

li,,,l 

Kister 

Kjød, fersk 

saltet 

Mcssiugarbeide 

Nævel' 

Nødder 

Ost 

Plouge . 

Poteter 

Sild, snltet 

Smj:,il' 

Spic1sslrcder 

Tjære 

Torsk, saltet. 

Tran 

Tr:cspand og Kal' 

Tørlisl, 

VMlmel 

Vmrken 
Kyeite, s<lltet 

jEblcr 

4 Spd. 1'1'. 1000
1 

o Sp,\' pr. 1000, 4·i Spd. 1'1'.10001 o Spd. 1'1'.100°1 o Sp,\' 1'1'.1000 

1J - - F:l.vn ! 7 Ort - Fn'm ~ l Sp. 18Sk. pr. F.t108 Sko - Fnvu, q - - Favn 

20 - -- - 8th.13o Spd. - stla·.iso Spd. pr. Stk.i20 Spd. - Stk.IIJO -- - Stk. 

l lOrt - Dus.j l Ort - Dus. : lOrt . Dus. 

l/v - - Vog i l r
i
rr Sp. - Vog; 2 Spd. - Vog! V Ort - Yog! 11 Spd. - Vos 

I I ' . 
108 Sk. stortHdr. : l Sp. - 120 Stkr.:84 Sko - 120 Sth.! l Sp. -120 St.kr.!l Sp . pr.1 20Stkr. 

• I I 
11 Spd. pr. Stk .j l} Spd. - Stk.: li Sp d. - SIl"i l ,,\;- Spd. - Stk .. 11 Spd. - Stk. 

66 Skill. - Bpd .'00 Skill. - Bpd.:OO Skill. - Bpd.l'lS Sko - Dpd.IOG Skill. - Bpd. 

t Spd. - -- ! I Spd. - -- ' I Spd. - -- '90 ,, - -- I 

40 Skill. - Vog !OO Skill. - VO)% Skill. - voJH ,,- VOSl40 -- - Voe 

G Spd. - Td.! O Sp,!. - Td.! G Spd. - Td . ; I O Spd. - Td. 

Il Sp. tilD Ort-Dioll Sp. til S Ol.t-Bn- II ~ Sp. til 7 OrtBn-i l Spd. - Dpd.loa Skill. - Bpd. 

. 2 Spd. - Stk. I l} Spd. - Stk. ll,J, Spd. - Stk l I ) -- - Stk.
1 

l} Spd. - Stk. 

60o.72Sk. - T,l.! I -- - Td. 'lOrt - T,\. IIOS SkilL - Td. 18 Skill. - Td. 
.! l 3 Spd. - -- . 3 -- - -- '16 -- - -- ,12 Ort • -- 21.· Spd. . --

2 ,', Sp .. Bp'!.! ll} Ort • Dp'!.!ll -- . Dp,t! 2 Spd .. Dpd': 2-,-'0 -- . Dpd. 

10 --. Stk. 113 Spd. . Stk! ll Spd. - Stk.! O -- . Stlc.!10 -- . Stk. 

2~ - - Ttl. i 3t - - Td. : 3~ - - Td. 3 r7v-- - Td· IIG Ort - Tel. 

2 iL 3 - - - i 2. - - - 2k - - - 2 1
l
ii - - - i!) - - -

14:\18-- - -- '18 -- - -- lG -- - -- jl 6l -- . -- , l o~ Spd. • --

Il- --. Stk. ' I l- -- - Stk. ~ I ~ -- • StI" 1 I -- • SIk.ilO · SkilL· Stk. 

ga SkilL . Vog; jr, -- • Vog'4 Ort O Sk.· Vog'aG Skill. - Vog~102 -- . Vog 
I I I 

48 -- .. \I"n :00 Skill. . Aleu',!0 Skill. . Aleu 'H -- . Aleu
l
,4.1 -- - Alen 

I j 
. -- :20 -- - -- eJ -- . -- ilS -- . --32 - - - [21 -

. J Spd. 3) Spd. - Td . - Td. ilS Ort - T,l'IIG Ort . '1'd·

I
'l s Ort . '1',1. 

3 fl. 8Sp. - - : 3l· - - - j 4: Spd, - - I 2 Spd. - - ~ 2{ Spd. - -

Sammenstiller mau Værdib eløbcne nf de r.lnrkedct t.il

førte Land- og Søpl'oducter i Fcw;\;\1"ct 18GI-1865 med de 

tilsv",rende i Femnnrct 186G-1870 vil der, SO Ul ogsnn :li" 

Fogden bCDl~Cl'ket, vise sig en stol' Tilbngegnug i Omsætuiu· 

gen, hvis samlede Vrerdj i P enge udgjol'de i sidste Femnar 

65,500 Spd. mod i den ,ndell Periode SG"IIS Spd. Efter 

hvnd Fogden aubgcl' blev Stfil'stcdcleu <lf do resp cctive 

GjclIs tal1dc solgte paa. l\bl'kede t.. 

Ncdenstn;lcndc ar 'l'oldop!synet meddelte Opgave, udvi

se l' Kvantiteten ar de vigtigsw IPeriodells Aar til 1\CHkcdet 

(Orte Kjøblll:ludsvlll'el': 
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1 __ 
1866

.: __ I _. 
Romuldsgrtl'1l . 'ib I 11,<177 

BOlllulu:;]o.:rrcd 
" 

, 2,930 

Andre Domulclsvnrer I 5,884 

" I i Dl'ændp.yin Potter 10)73 
Kafl'e 1Ii I ] 3,533 

Hnm!l 
" ! 

2.,.312 

Jern i Sf.:engcr 
" 

I 
1,9 60 

I Do. i Støbegods 
" 

13,660 

Jcrl1ynl'er, :'Indre 
" ! 

12,220 

KOl'I1Yl1l'er,. Dyg . Td,·. 

i 
215 

Do. Rng 
" 

27i) 
I 

Mel nf ByS og Rug 'i/i 18,340 

Do. nf I-Ivcde I 1,500 
" 

Lin. I I 
" I " 

I 
Lingarn . , I,GIO 

" I 

Linvævllad 
I 

2,750 
" 

I 

LædCt, . I G,416 
" I 

Riis. 
" i " 

Ro!>iu(>l' 
" 

1 

310 

Sirup 
" 

n)97 

Salt TIk I 568 1
/ , 

Sild I 167 
" I SilkevrLl'cl' 1Ii ;)OJ 

Spcccl'iel' I 
!~ " I StI')' 

" 
1,506 

Steutøi 
" 

6,900 

Sukker, l':lfillcret 
" 

6,841 

Do., l'nat . 
" I,G69 

Sycdsker 
" I 

i)i);} 

Sæhe 
" i 

1,480 

Tobnk, l3latl-
" I 

2,727 I 
Do" Røg- 200 \ " 

I 
Tpl'fi,k Yog 1,1 61 

U1dne Yarel' . r;r; 'i,iJnO 

pottei·l 
I Vin, 3)000 

I 
01 

" i 
4,:138 

Prtpil' 'iTi I 

I " I 

Med Hensyn til denue Opg,we oplysl:r Fogden, n10d 

Demrerkllillg, dog ut Calculeu er mindre pa:didclig, at efter 

almintleligt Al1tngentle omt.reut 1/~ Decl af de l'cspectiYC Yrt

rer som Hafhæudet bliver fort tilbnge f1':\ lYIal'kcdet. 

i\r~c1 Hensyn til elet til Markedet føde Brændevill op

lyser ror'-l'nigt Fogden, 3.t en større D ec l tIernf (i 18G6 om

h'ellt '/J Dt!cl og i 1860 og 18i'0 omtrent (lell halve Deel) 

ikke der Cl' blo\'cn C1fh :nndp.r.. 

Om Amtsdistriktets oekonomiske Tilstand i 
Almindelighed. 

Pcriodcus Sluiniugsanl' frelllv iste cn stOl' TillJ:tgegang 

IS67. 1868. I 1869. I 1870. 

r 8,lSG G,G'i'O [iJjOO 9,462 

1,030 4,400 

I 
3,009 2,871 

9,805 '1,230 2,%8 G,027 

8,560 5, 173 7,190 u,·i4G 

12, 620 13,598 I II ,407 9,124 

" " I " 
234 

1,900 4,076 2,6 00 I,GGO 

3,450 15,800 13,466 5,300 

4,185 4,900 2,400 1,620 

200 8 300 25 

20 20 50 
" 

12,660 4,800 800 1,800 

2,2% 1,380 3,160 332 

I " " " " 
1,436 466 370 300 

I 743 1,807 130 Hl 
i 6,5 66 622 720 6,694 
I I 5.22 

" " " 

I " " " 
150 

2,269 2, 120 2,24~ 2,750 

171 fin 35 45 

64'/, 350 16 59 

171 165 

I 
172 308 

" " 395 
" 

" " I " " 
3,300 8,100 I 5,850 4,000 

7,505 5,227 , 4,300 G,351 

1,750 3,096 
, an2 500 

I " " " 
200 

åGS 1,207 
i. 

650 1,410 

3,~W5 I 1,416 'I 1,244 
1,235 

\ l, 528 
I 602 200 
I 

278 100 

7,539 5,786 4,411 2,760 I 
2,915 1,880 I 1,165 2,510 

I 3,409 3,480 
I 

2,625 3,GGO 

1,900 
" " I " I 

Befolkningens Velstnnd, hvilket dog iSfCl' gjnldt de mero in

dre Distrikter, hvori Jordbl'uget enten gttnske eller dog i 

udpræget Gnul fr CIJl[ol· Fiskerjet hævder Plndac ll som Næ

ringsvei . D en llXl'lUestc Aal'sClg til den antydede llli~lige 

Tilstand Uln.n. upantvi\'lclig søges i Unaret for L'HldUlandell i 

1860, der for l\Iauge gjonlc det pnafø1gcude Am' til en snnd 

'l'rængsclstid. Fal' at anskueliggjøre det Tab Dist.l'ik tet lcel 

vecl den uheldige Hø!:lt i vedkonllHcnde Aar sk~l jeg tiUnde 

mig at opstiI1e følgcucle C{tleul over UulJyttet ",f I-Iø ~ten i 

dette Anl' smulllcustillct lllcd S.'llumc UdlJytte 'i ahuinuelige gode. 

T et Aar af siustuævute Besk:. ffcllh ed kau mon antage

ligcn rcgne, ~t der rwles pr , Skyldtlnlcl', 
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Korn ·20 Tønder å 2 Spd. . 40 Spd. Skill. 

Poteter 17 å 84 Skill. me.d run,d Sum 12 

Høe 350 Vog li 24 70 

l 1869 var Kornhøsten SM mislig, at mlm med Sikkel'

hed knn nnslan. Udbyttet dernf til kUll den halve Deel af 

hvael. dernf avles i et almindelig godt Anr, altsna pr. SkyleIda

ler Tab, converteret til P enge, 20 Spd. - Skill. 

Det samme Forhold fandt Sted med 

Hensyn til Potetes, allsaa pr. SkyIddn-

Ier Tab. 6 

Ogsan Høhøsten go.·v i nævnte Anr et 

meget daa.rligt Resultat, dog, hvorvel me

get Hø raadnede pns Mn.rkeD, ikke saa

meget i qvalititativ som i qvalitn.tiv Hen

seende. Med Bemrerkning, at de~' indhø
stede Hø Bom Følge n.f en kold Sommer 

og daarlig Bjerging blev meget Khftløst 

og udrøit, sætter jeg Høsten kun til 2/3 
af almindel~gt U dbytte, altso.n bliver at 

udføre som Tab pr Skyld daler 23 40 

tilsammen .49 Spd. 40. Skill. 

Efter denne enlenle skulda altsaa, da. det hele Amtsdi

strikt bar en Skyld af, med rund Sum 1*;500. Daler; det 

hele Tab sammenligneisesvis have udgjort om:kring 700,000 

Spd. Mnn ,maa imidlertid ikke tro, at Befolkningens" FOl~

mue er forringet med et tilsval:end'e B"eløb j ·det er nemlig 

gnnske mærkeligt, hvor nøisom d.en herværende A.l.IDuesmnnd 

er i Trængselsaar o'g mett hvor. lidet bv:er i 'saa'danne ved 

at hjælpe sig j derfor gnar. ogen-a Virkningen at et Uanr her 

i Distriktet lll.Ifgt snarere over end man efter Omstændighe:.. 

derne skulde tro muligt. At Befolkningen i oeeonomisk 

Henseende gik. meget titba.ge pan G~nd af Uaaret 'er ,imid

lertid vist. M-ere end sebei For.m·tiesforririgelaen fortjene'!' 

dog maaske at lægges Vægt paa deu Forknythed hOB Befolk

ningen, Bom den drog med sig, en Forknythed, del' specielt" 

ha.r a.a.benbaret sig ved de cOlllmunale Bestyreisers formind

skede Beredvilligh'ed til at 'UI1derst"øtte Fo:r:etagend'er a.f al

men Interesse. I mange Henseender be.findei Distriktet sig 

nnd'er uheldige Naturforholde, hv.oraf j'eg her skal tillade 

mig at fremhre!e, at Jordbunden i Regelen er lid et frugtbal' 

og at det for en stor Del lider af Skovmangel, samt vid.ere 

at det i mnnge andre, Forholde af fornævute Slags ikke- ved

rørende, Henseender, staar langt tilbage i Udvikling. Til at 

hreve Distriktet kræves eft-ct Om.stændighederne de kraftigste 

Anstroongelser ligesaavel fra deu Enkeltes som fra Gommu

nernes Sid'c, ,hvis Bestyrelser iO"gsaa gjennem la.nge Aa.rræk

ker ved Bevilling til ' almennyttige ForanstR-Itnillger af for

sljellig Slags hæde>ligen have søgt .t løse' sin Opgave. Heri 

synes imidlertid omtrent fra. 1.869 af at have indtl'andt et 

Omslag; fro. aen Tid .a.f har nok temmelig almindelig den 

Tro gjort sig gjældende, at Communerne ve~ Bevillinger i 

det a.ntydede Øiemed have ovel'anstrængt sig o'g nt der·es 

Bestyrelser for Eftcrtiden maa linde sig opfordrede til, ikkc 

alene at nnddrage almengavnlige nye Foretagender fornøden 

Understøttelse, men ogsna til at inddrage sanda-nnc fra ældre 

Tid bestaaende. 

Ligesom jeg imidlertid formener, at man idetheletnget 

gjør sig altfor mørke Forestillingel' om Distriktets oeeono

misk mislige Tilstand og la.ngt undervurderer dets Booreevne, 

saaledes synes mig ogsnn., nt lUn-n er nltfor uopmærksom 

paa, at en Besparelse for Commllnecassen under-tiden kan 

blive ruinereude for Distriktet og. at, ved opstaaet Spøl'gs

mani om Ydelse ai Gassen til et Foretagende, væseutligøn 

maa. tnges Hensyn til ,det indirecte Udbytte, samme beregne

ligen vil give" 

Uanseet -det store Ska.lU', som det nævnte Una.r nItid 

gjorde i Befolkningens Velstand, antager jeg dog, at Distrik

tets oeconomiske Tits and i sig selv var ga.nske tilfredsstil

lende ved Periodens Udgang. At Mo.nge i sin Tid lede 

he.ardt under Tidernes Tryk og fremdeles besværes ved Gjæld', 

de i 1870 pandroge sig j . Anledning af fornødent Kornind~ 

kjøb j er uimo"dsigeligt~ men jeg tror dog, at de.t respektive 

Misaars Eftel've"er allerede nu el' uogeulunde ov.el!staaede. 

Mere end uaiv:endelige Tilskikkelser virke forøvrigt til 

at forringe Befolkuingens Velstand· dens mislige landoeeono .. 

ruske Stel i flere Henseender -Misligheder, soro Befolkuin

g,eu 'neppe med ønskelig Kraft søgel' at r:ette p",n. Herom 

har jeg især uærmere ytret mig under Behandlingen nf Jord

bruget. Det maa forøvrigt illru'Ømmes, at d'er oftere skorter 

paa de fornødne p eenniaire Midler til at faa rettet pna. 

mange Skj'ævlieder i Stellet, men saa bliver dog formentlig 

~Iligevel tilhage adskillige, 'paalageligt pecuniært Tab medfø

rende, la.ndoeeonomiske Forhold, s'Om forlællgst kunde være 

bragte i et bedre 'SpØt", deriblalldt mange tilsyueln.dende 

Smaating, del' i Virkelighedell OgSCl& ere det for d'en En

kelte, men som ikke destomindl'e rettede 'pna i sin Alminde

lighed vilde give store Resultater. 

Af :'t;Iisligheder, hvis Berigtigelse vilde være af stOl' 

Interesse endog for den ' Enkelte skal jeg ber tillo.de mig st 

f"'6mh~v'e deu over det hele Amtsdistrikt endnu san gjængse, 

men vistnok i Afto.gende værende Kno.pfodring, der ikke !:Iaa 

sjelden enddn g~ar over til en ubarmhjærtig Sultefodriug. 

Ved deune Leilighed fiuder jeg mig forøvl'igt opfol'dret 

til at berøre nogle Forhold, der antageligen ha.r lfavt og. vil 

faa en meget uheldig Indfiydelse paa den herværende Almue 

i oeconomisk Henseende - Forhold, hvorvaa man neppe i 

Almlndeligbed tilstrækkeligen h11.r været ~pmærksom. Her

ved 'har jeg' for Øie den .for Almuesmandeu lettede Adga.ng., 

især ved Oprettelsen af Sparebanker rundt om i Distrikterne', 

til at erholde Pengelaan og, ved at et i høi Grad forøget 

Antal Landha.ndlere, som Følge' al den friere Handelslovgiv

ning have etableret sig rundt om i Distri1.-tet, til at fnn kjøbt 

Kramvarer . Som oftest er det Tilfældet, a.t den herværende 
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Doudcalnmc ikke tanler uogen i\f D elene j det Cl' 1Huligt, og 

h vnd angnnr dell lcttcdc Adgnng til nt erholde P cugebnll aH

tngcligt., at de nys antydede Forhold i Tidcus Lj jh ville bære 

gode Fl'ugtcl', men \'oJd Siden dCl":lf tror jeg, mnll med Gnlllu 

bm [l'ygtc for, ut de i Overgangsperiodell dlle lede ("il pco

llomiEk nnill for lIIclllgc. Jeg :IllSt,:l' det, sknl jeg i Fod)i

gn::l.Cntlc hcmæl'kc, cndogsfttt nf Dl-re HCIl:-Yu ikko !:iRn l\salld~ 

~ynligt, at Erfrll'lug vil p<tavi!)c dell sellCl'C Tids friere Hall

dcbloyc for Lnnddisb'iktct SOUl et l\Iistng dh:l' dog ~;O lll me· 

go.!L f •. lI· tidlig ..:mal1cl'c!lc. 

Som ogs:w. on:u fI.nty\ld, :\utngc!' jeg, at IIn\'(li~triktcl'-

11C5 HefoJlmiug i okonollli!:lk II~J1 sc en<lc st:1nr sig cn god D el 

uc(1l"c f:ll !l D\-Colkuingcll i tI e mere ilHlt·O Dist l'ikt C.T, Inortil 

upOlll-tddeJig dell Omst:elldighcd, :tt FiskcproductcrHc OgStl3 

i dell hcromlwudledc rcriodc hnyc holdt ",it{ i lJ fj i Pri3 nl~. 

scutJig<.-n hal' h idraget,. Le:\'('1l1nnden i Distriktet (:1" idcthe

letnget frell.ldel"s lllC"get .tnrHlig i~ær uwn~ke i :\Idle:llHlishik

tcrne, ]1\'01' mcre uc1c1ukkl:'lule end i de nnd\' ~ i.\Icebtofi'o og 

roldeR llic::d Tikdniug nf Spcgf':,;ild udgjør Kostens Hoved-

beslnndt:l. l-hnd dC"r i J~lnllgc Distl'il.,;tel' JUC"gct ~j(hl es med 

Cl' Bmgcu rlf I\.nn·c, du' l1lHlig~Jl S dog ful' Ol Ded hnl' nflø6t 

Nyd {>lsCll nf Dl' :oJ nd('vin, I <-.Un'ert Fald el' J::dl'uclighedell i 

Tihng('.lldc i SOUl oftest fiuc1 c'i Drælldevill ikke i Doudell.'> lIns 

tllHltngen YCtl Hpitidcl'ne og -.-ed e ;drnonliu:el'C: Lc:iJigbedel' i 

Drylluppcl', negl'nn']scr o. dl. 

I Alllliudt'lighed 1Jocr Almnell i gode HH'>e og Cl' tlet eu 

lijendsgjC"rlliug ni. de lIye Boli3"ct' del' opf,orcs sæch'auJigell 

ere Uleget l'ummdigel'c end dc, uer sk l'i .. e I;ig fra en æl

ure Tid, 

hOg-OYllC ('r e almilldclige og 1In.\'c de i Rcge:>kn fl'(~mdo

los Plnd:::' i D;lgligst~1Cll ; j~>ci hnr fOl'fJ\Tigt Gnllld til nt tro, 

n.t .Almut'H lJcgynclt'l" at ('rkjende, nt, de del' ikke:> hnn sin 

rette Pbds, I\akkdoYlle s a~n-el n.f .J!.:l'll ~Ol\l af Kb:::b\':rstcu 

cre gr'lllf;ke nlmilldC'ligc. 

AJlll uells l\.ko.'d('(1r .'\g(~ , del' hOVl' c1s:tgcJigen Les tnal' af 

s imple hj('mmevænde St.offe, (;1' i Ahuindelighed god 0,3' pn~

Gendo for de dimntislw F01'l\(lJ<le, 

Udellfol' !lj~ll1met Yi1:.cl' AlnllleSJtl:lutl('1l sjg nUid i nu

stælldig og hel Dl'ngt. Som og,~:la bemxl'];:('t nf Fogden i 

n.otn~d"l ~tnal' i Regelen A]muesmnmdcuc hel' i Distriktet 

pnil et Hogcl h ri il'l'e an.mlC"ligt Triu ('ud ](\'iudeme, ]I\'ol'til 

EnmUlC Foged vi~tnok med god F'øie fiudcr Grunde)] deri , nt 

1\Ircndeue hyppigere end K\'indeme komule i DO!,!irelse med 

Fremmede og at hincs l'nllkC"l' skjærpcs ved Defntniug med 

COllllUllunle Auliggelldcr. 

I\.Yillllcmo fOl'c~t:lne, uddukkollde det huslige Stel l Kjf!k

kell og Fj~.iS, smil t dclt<lge med jjlæntl~llo i :r\'larl~arbC"idct, 

hvol'hos dc i OC::l'e Egne oycl' tnge mnllge Sll\g~, is~cl' JOl'dtlyrk

ningcn yedrørcnde, Gjp;rcmnnl, ::;0111 pall. andre KautH nfLau

tlet hdl':tgtcs SO lll »I(lllMolkm'bcidc, 

llomsdnElJonc1ell tØI' lUau i Almindclighed taget neppc 

med lh·ttc l .. nldc en l_rnftlg ..:\.l'h('idsJU~ud, y cd ('nkelte Lei-

]ighc eler uuviscr JlD.ll \'el J'n. n. cn l\fno.dc Udholdenhed i Ar

beide, fonH\ tlxid t nemlig at hnu vcd forholdsvis kOl'te l1Yile

stunder Dnge og Ugel' i Tl'æl< knn flrbeide f1",,\ d CIl nm'lo 

:arm'geu til lnngt ud pnn Aftencn, men sjelunel'c fll'heidcl' km 

llled vidcre Rnskhed; hnus Bev:egebl.:l' Cl'C nJmnaltc og ham; 

Fod el' tung. IdetheJetaget ronuglcl', ::;ynes mig, Ahuuesmnu

den hel' i Distriktet 1\.\·ikhcd og Li\'lighed i Optrfl'dcn og 

Gjøl'elllanl; muligt c..:l' uet forrc iiteu , nt hallS 0llførfi c1 i !;(ta 

ilell5eelluc dictel'c..:s hnm af hallS Def,'"l'ebC"l' om ll\'fld del' Cl' 

v~l'di.gt og passeude. 

Grove Forhl'ydelser etc fremdeles sjeldne hel' i Dish'ik

t(:t. Nn~kel'icr og Dedrngerier i det Smaft. cre ~dtfol' hyp

pige. 

Aal'sløuneu for Cll TjenestckD.rl eller rettcI'o l)aJ lllltcS 

y renE (pnn Husbouden!i I\:ost) hal' vnrierct omkring 30 Spd. i 

i de egentlige Fifikericlishiktel' hal' don været uogct on.'l· og 

i de indre Distrikter noget nndcl' Deløhet. LrJuncn uclbeta

les kun i sjeldnere 'filfælde i det Helc lued Pc:uge, men !:;om 

oftes t for en Deelog det i Regelen dell størsto, i l\læclcl' 

og frit Fi5ke. Yed 'frit Fiske forslnncs at Tjencl'He hnt' Fri

bed C11 7 a. B UgP.l" for pa:t egen Reguing <It deltnge som 

Rorsknrle i de forefaldende store Ynnrfl slo:eriel", ho\'Cdsngeligs t 

y nartol'skefiskel'ierne. 

I Xordmøl'c..: uclredes i Almiudeligheu omtrcnt lbhddeu 

i Penge og den anden Hnlvdel i l\læder. Fl'it Fiske bl'ugc!i 

stl.agodtsom ikke. Alc..:u c fr;}, et Dist.rik, Snudalen, aufjH'CS, 

:tt i Lf;uuell ikke 'sj eldent er iudbef:.lUct Ln.xefiske til Clt 

y æn!i (Lf en. ,l Spd. 

ROlllsd.'\l Cl' ,Jl'it Fiske" nlmilldeligt og i Sønclmpt'o 

(:1' snada.It det Sæ<h'nllligstc. N nnl' frit Fiske, del' i Gjell

llemsnit IWll "nsIanes til ra, 15 Spd" tilsbncs har LpllJlell 

nlmil1dcligt været omkring 10 Spd. i Pengc og I\"h!flcr til cn 

Yæl'di af omtrent lO Spd, Lønnen fol' 'l'jene~ tepig(;l' hn.r nl

miudclig yæret 3 fl .J. Spd, i Penge og Klædel' til eo Vænli 

nf 7 fl. 8 Spd. Tjcnerlønuon har væl'et. n oget mindrc i Pc-

1'10d(!lU:i sidste Aal'. 

DngJp'llUeu fol' n.ndrc Arbeidere varierer JJetydelig, M ed 

Heusyn til disse kan ogsa(t.. noføl'es som Regel, at den hnr 

\'tcret størst i de Distrikter, hvor betydclige Fi skeri~r dri\'Cs 

og milldst i de, hvor Hoycdnærillgeu Cl' Jonlbl'ltg. D;lghjll

HCIl for en lind pnn egen Kost har været: ~ om Sommeren 

frn. 3G til G4 Skill., nlmindeligst omkring 48 Skill. og om 

Yilltenm fm 24 til 48 Skill. Pna lIusbolldcJls I\.ost; om 

SOllllllerru fr11. 20 til 44 SkilL og om Vinteren fr.. l' (i et 

enkelt Distrikt, ellers 10 Skm,) til 3G Skill, DaglØnnen for 

Husmænd hnr været: pan. egon Kost ganske llbctydeligt Ull

der, hynd nndre Arbeid.ere 11<\\'e crholdt og pnn. IInsbondens 

Kost OID SOlumeren fl'a lG t.il 40 Skill. og Oli Vinteren fr .. 

7 Skill. (i et enken Di,trikt, ellers 10 Skill.) til 3G Skill. 

OgSl'l.fl for Dngnrbeidere og Husmælld hnr Lønnen og 

det i n He Distrikter været naget mindre i Periodells ~id

Rte AnI' , 
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lAmtsdistriktet ho.ves Brandforsikl'iugsiudretninger i føl-

gende Distrikter: 

1. Nordmøre: i Surendo.l, Aure, Halse, Stangvik og Sundn.}. 

2. Romsdal: i Veø, Næsset, Vestnæ$ og Bolsø. 

3. Søndmøre: i Volden, Herø, Sandø, Ulfsten, Nordalen, 

Stranden, Borgund og ~koue. 

En nærmere Opgave over s~adanne lndretuinger 

Søndmøre tillfl,~er jeg m,ig, o.t indtage nedenfor: 

l. Volden (stiftet ,i 18'67) 

'Huse forsik-
Med Præmie: 

Løsøre for- ' Med 
A.r 

rede for: ' sikret for: Præmie: 

", 
68 Spd, 1867 81,775 Sp, 7,,095 Sp, 6 Spd. 

1868 93,501 - 78 - ,20,919 - 17 -
1869 109,556 - 91 - 22,734 - 19 

" 
1870 113,317 - 99 - 31,993 - 26 

Erstatning er ikke udbet.lt i Fema.nret: I 

-z, H erø, Sandø & Ulfdell (stiftet ' 1866). 

f Huse fb'rsik- I 'Ud~etnl't Er-
Aar 

rede for: 
Med Præmie: 

statnmg: 
---

1866 5,5 11 Spd, 6 Sp. 60 /3 -~-

1867 28,136 - 30 - 24, - - ; .!-

1868 44,686 - 67 - 23 1/, - ...:....<-

1869 70,283 - 120 - 48 - -.-
1870 78,408 - 160 - H3 1/, _ 143 Spd. 

-

3. Nord.len og Str.nden (stiftet i 18G8). 

For denne Indretning kan ingen nøiagtig Opgo.ve med

deles, dD. der i Selskabets Protokoller ikke er o.nført Ao.r og 

Datum, naar Taxterne ere hold te. Am'lig Kontingent erlæg

ges ikke,' men no.ar Ddsvo.ad6 ' indtrreffer udlignes Skadeu paa 

bvert Medlem efter Assw'ansesummens Størrelse. ,Kassebe

holdningen cr høist ubetydelig, da Indskrivningspengene med

f loa til Administl'ationsomkostninger. 

Ved 1870 Aars Udgang var Taxtsummen for liuse i Nor

dalens' Herred 76,350 Spd. og i Strandens ITened 6'1 ,793 Spd, 

4, Borgund og Skoue (stiftet i 1862). 

Huse forsik-
Med PræIDie: 

Udbetalt Er-
Aar 

rede for: statning: 

1866 139,000 Spd. -:- -.-, 
1867 155,000 - - : - -~-

1868 171,000 - -~- 230 Spd, 
1869 

I 
187,000 - ~ 

1870 208,000 - ca. 166~pd, 225 -

Udvandt'ingen til Amerika har tiltnget i Perioden, men 

paa den anden Side el' det Tilfældet, at endee1 Familier -

især Arbeidsfåm:ilier fm Oplandene have tililyttet Distriktet. 

Almuebogsamllnger frndes i de fleste Distrikter inden Amtet. 

Skylddalerens Værdi i de forskjellige Herreder ansættes 

efter modtagne Opgaver fra L~llsmændene til: 

a. 

b. 

c. 

for Nor dm øre Herreder: 

Fredø 
Rindal 

Surenda1 

Halse 

Stangvik 

A~re 

Edø. 

Kvrernæs 

Thingvold 

Øre 

Strømsnæs . 

Sundal . 

Øksendal 

for RomsdalS 'Herreder: 

Noosset 

VeØ . 

Gryten 

Eid og Vold 

Vestnæs. 

Bolsø • 
Akerø 

Sandø 

Frænen . 

B'od , 

for Søndmøre Herreder: 

Nordo.len 

Sunelven 

Stunden 

Ørska~g 

Skoue 

Borgund 

Ho.rham 

Ulfeten . 

Herø 

Vanelven 

Volden. 

Hjørundfjord 

Sandø· 

. , 

350 Spd, 

300 

300 

400 

450 

200 

400 . 

360 

350 

300 

350 

400 

400 

30'0 Spd. 

400 

500 

500 

360 

400 

150 -
200 

300 

150 

140 'Spd, 

550 

130 

30P 
~50 

200 
275 

350 

450 

300 

300 

250 

430 

Prisen ,pan' Jordeje~dommene hnr i Perioden gjenn~m

'snitlig gfl.8.et ned. Alene i 2; DistriHer skulle Priserne være 

stegne, nemlig i Harham ca. 1/3 Deolog i Ulfste'n ubetydeligt. 

Med Hensyn til Veivæsenet bemærkcs: 'Læng'den nfVeie 

udgjorde ved Femao.l'ets Udgang. 

lfoveQ-yci, Bygd,~"ei, J;ilsam~~D Hoved

Nordmøre . 17 1
/ " MiL 48 Mil: 

Romsdal 

Søndmøre . 
18'/, - 277

/,

~ __ 1_4,-1/.~ __ 31'/, -

Tilsammen i Amtet 49'/" Mil. ,107 MiL 

vei og By~devei, 

65'/" Mil. 
46 

45'/. 

156'/" Mil. 
3 
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Af Ridcn~ic: 

Romsd:d . l ti, Mil. 

Tiismmncn 71/ 5 )fil. 

Af nye HovcdvClC Cl' i Perioden nnlngt : 

C. N ') O. ;.I. Romsdals Amt. P. 

Transport 7 Mil 2,260 Al. 

- Søndmørc l 1.1,500' hvol'af 2;~,500 Al. ikke fnId. 

fæl'dig. 
- -----

Tilsamm en 8 Mil 15,750 Al., hvol'rlf l Mil 11,2.50 Al. ikke 

fuhlfæl'dig. 

Søndm~H'c 2. Mile 4500 Al., hvornf 13,500 Al. ikke fuld

fænlig. 

Af Dygdcveic ligcledcs omlagt : 

Nordmøre. 

Sølldlllj1re . 

l Mil -1,500 Al. 

1 ~~)5GZ -Af Hovedveie lig ('lcdcs omlagt: 

i NOl,ampre 13,900 .Alen 
Tils.'\ llllllClll l Mil 17,062 Al. 

HOll1sdal ' 2.Mil 2,250 
Lællgdcn nr dell omlngtc og frn Nyt al fUlbgte Vei -

Sø-nduWrc 1,521 
san\icl Hoved- som Bygdcyei 

15 Mile 16,983 Alen , hv omf 

frerJigc. 

udgj~1r t\1tfl na i det 

2. MUc 6750 Alen ikkc 

Hele 
TilsmumCll Z .Mil 1 'i)7] Alen. inld-

Af nye lJygdcvcic ligclcdc~ nnlagt: 

Nordmøre a:Uil 5,625 Al. 

Romsdnl 3 - 101.,62.0 -- hVOl'C\l 6,750 Al. ikkp: fnld

frerdig. 

NcdcIlslnMnde l'nhcl viser, hvad d el' ar L ængdeu <"If 

VpjP. i elet Helc og af omlagle samt nye "nl<1gle Veie falJer 

p::trt. ethvert Herred indcn Ållltt>t; ------ -
Lnlcris 'I Mil 2,~50 Al. 

HCl"l"cdet.s Navll 
Længde af! Læll~dc ~f HOV C(iVCi ~g ! OffClltli g ,i rryall:"Wl .' I Xyanlag-t Omlag-te j OmJagte 

Fl"<,dH 

Rind .. 11 

SUI'cnda] 

Stangvik 

Hnl,e 

..Aure 

Ho vc<hci. Bygucvcl. ~yg< evel I Ridc vei . . ovel v(n ) ! Bygdevei. novcdvciC'1 DY5;dc \,C ic 
'l ' "-I tlisarumen . ...,., I F em am'ct. I \1 'I l 1\ t1. l ut . "" '1 I ~, - Al ~ e lt , ~1. CII. J <:Ill . 

Nor d lil ø 1'-e-_ - -----11----,-/-, --l-_--l-,-!,-'-I--'~-:-/,----I Iugen rll::n 1--0-' -,6-2-0-+---,,-- - 1,----"- -

! }7/S 4'1./p, GI/ f, " " " 2.,000 1 " 

Edø _ 

Kvrornæs 

Tllingvold 

Øre 

Sh"orosuæs 

SUlHlnl 

Øksend<11 

Næsset 

Veø 

Gryten 

R o m ~ dal. 

Eid og Vold 

Vcstu ros 

llolsø 

Akerø 

SaUd 5J 

F\'<Imen 

llod 

~:;:, :'/' ::;:, :: :: I:: ~50 " l3,~00 
" 4 r./s 46

/ 5 Il Il 2~250 I" 4,500 

,1,1/8 '1'/6 Il :, 6/750 Il ,I " 
" 

2'/, 
l "~Is 

1'/, 

" 

1'/, 
2'/, 
4'/, 
l 

l ',!, 
"f)~/s 

" 
" 

1'/, 

" 

}:/s } 219 :J ; " 22 1:300 JJ 

S'/, 10'/, " " )) ,250 "I 
43

/ , 6 " " 6,750 
2"!, 4 

3'/, 
3'/, 
2'/, 

3'/, 
4 

4'/, 
2'/, 
6'/, 
l'/, 
2% 

" 
l 

1'/, 

5'/, 
6'/, 
86

/, 

3'/. 
8 

2'/, 
1% 

" 
" 
" 
" 

11
/, 

" 
» 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

" 
" 
n 

" 

" 
" 
" 
" 

" 
» 

" 
" 

" 

" 
" 

n 

6,750 

18,500 

4,500 

5,625 

6,750 *) 

13,500 
)),250 

" 
" 
" 

}1 ,~;j0 

" 

c._ 36000 

" 
" 
" 
» 

" 
" 
" 

" 
" 
" 

" 
4,500 

" 
" 

" 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
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'Længde af Længde nf Hovedvei 
0lfentliJ;' Nyanlagt Nyanlngt Omlagte 

Herredets N.Vll 0'I Bygdcyei Ho'\'"cc;lvoi Omlngte 
Hovedvei lly~evei. Ridevei. Bygdevei, Hovedveie. Dygdc,,~eie 

Mil. '1. tJ13ammeu. Mil. i FemR.aret Alen. Mil. Alen. 
Alen. Alen. 

Søndmøre. 
Nordalen .> , 4 4 2'/, , 

" 
6750 

" 
SWlelven 1'/, 1'/, 2'/ l , 

" " 
, " Stranden · . 2 3'/, 5'1. 1'/, 

" " 562 562 
Øl'skoug 2 6 8 'I. 9000 *) 

" " 4500 
Skoue · , 1% l s/, 3'/, " " 

, 959 
" 

Borgund . · , 1'/, 1'/, 2'1. " " " 
, 

" 
Harham . · " 

, , 
" " 

, , , 
DUsten. 1'/, 1'/, 3 

" 
4500 *) 22,500 *) 

" " • '/, Hel:Ø 
· ! 

, , '/s " 
9000' 

" " 
, 

Vlmelven 1 'le .3 'I, 5'/, 9000 750 . ,. " " " 
Volden. 

; .• .1 
l 5 6 , 6750 4,500 " " 

1:ljØrundfjord 
" 

2'/, 2'/, l , \500 , , 
S.ndø 1'/, , 1'/, ". 2250 

" 
, 

" 
*) ikke fuldfærdig. 

Nedenstaacllde Op"ga;v6J deI· støtter sig til Medd:elelset 

fl'n SOl'e~skriverlleJ udvfser de i Pedo"d'en thlnglooat'e o'g "o.f

lre'ste Hroftelsesbrev6', afhændode fnste Eielldommes Antol 

Nordmøre 
Romsdal 

Søndmøre 

724 

5?0 
i005 

351,785 Spd. 30 Skill. 

229,284 6 
383,674 67 

m. M. samt ' afholdte Tvangs&ukt'ioner. '2259 964,743 Spd. 103 Skill. 
I 

Thinglæste Hæfte~sesbrcve og Skifteudlæg: Tvangsauktionel' : 

NordJfløl'e 

Romsdal 

Søndmørc 

Aflæste IIroftelsesbl'cve; 

Nordmøre 

Roms.:lal . 

Søndiiløre 

1208 301~,705 Sø. 24'/, Skill. 

2790 288,014 27 

1161 312,451 20 

5159 902,170 Spd. 71'/, Skill: 

662 129,176 Spd. 

527 102,962 

45 Skill. 

69 
476- 90,836 30' ~ 

1665 325,975 Spd. 24 Skill. 

over faste Eiendomme. over Løsøro. 

Nordmøre 54 10,599 Sp. 35 Sko 91 3,668 Sp. 40 Sko 

Romsdal 53 19,696 42 .~ 96 4,503·- 93-

Søndmøre 48 13,104 58 122 5,401 - 5-

155 43,400 Sp. 15 Sko 30913,573 Sp. 18 S)<:. 

Efter Opgo.ver, jeg har modtaget fra Fogdel'ne i Nord~ 

mØre og Søndmøre have de i Perioden afholdte Executio'ner o~ 

Udpa.ntninger-i · disse,·Distl:ikter .ud·gjol~t i Antalog; Pengebeløb.: 

Ud pantoingsfol'retninger. 

7764 34,777 Sp. 75 f3 
Afhæ;dede faste EiendoIDme,: 

Nordm'øre 

Søndmøre 

Executionsforretninger: 

555 23,538 Sp. 47 f3 
755 45,414 - 112· 2536 14,253 11'/, -

B. Kj ø b st re del' n e. 
a. Christians sund. 

l. ,Handel en. 

L Af'-eftcrnævnte--Va.rer · har'-i Femao.ret- Udskibningen "fro. Stedet direkte til Udlandet været: 

Aur. Klipfisk. TørSsk. I Tran. Rogn. Sild. Trælast. 

Vog. Yog. I Tdr. Tdr. Tdr. Com.-Læster. 

1866 745,564 11,583 4,810 5 .. 145 17,550' 2,826 

1'867 656,192 1'0,847 4,264 6,032 25,823 2,829 

1868 754,003 17,872 '3,643 5,529 27,785 3,022 -1869 549,478. 6i981 2,894 5,221 68 ,.997 2,110 

1870 646:175 22,284 4,978 7,308 73,515 2,714 

3,351,412 
-

Tilsammen 69,567 20,589 29,~35 213,670 13,501 

3* 

, ) 
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Ved a t sammenhold e denne Opgavc med den tilsviLrcudc 

forrige Fcmnarsh crctniug vil del vise ~ ig, 3t Udskibningen 

fr iL Stedet .'\f dc fic l>tc Val'Cl' Iw r været lnugt betydeligere i 

sids te, end i den nærmest forcgaaeude FClll:l:l.rSp criodc, hvil

ke t især gjelder Klipfisk- 'frall- Rogn- og Silduuførs]cmc, 

del' i hele forrige Periode llclgjordc: 

KlipHsk :"2,048/,38 Vog: Tran 12,93:1 'Idl'.: Rogn 21,086 

Td,·. og Sild 79, l07 Tdl' . 

Udførselcn nf Træbst sees [l.t have nftaget noget i sid

stc Periode j nt dell fremdeles vil Yise sig n~/ladgaaclld e Cl' 

at iLJll(\gc , dn. de fleste Skove, d er forsyne Stedet med Ud

r,Jrse lslast, befllldc sig i ucltyudet Tilstand. 

Hovcdudførsclsartikkc1cll fra Stedet, Klipfisk, hm' i sid ste 

Periode udgjol't omkring I-hlvdelen af LaD(lets hele IOillfisk

Export i i;amme Tidsrunt. F isken gtlne!" hovcdsageligen til 

StedrL' i Europa og nnvnligcn til Sp(\nicll, lUen for en Deel 

ogsa n til Sted !:!\' n dellfol' deUllc V cl'<.lensJceI. 

Fordelen fOl' de Handlende af Klipflskudskibningen 

Pcrloden fikal eftcl' lI-Ieddelclse fru Stedets Dyfoged ikke 

have været nf mcgen De tydenhcd. 

Klipfiskcxportcll til :\.merik:l. ganel' hovedsageligen til 

Hayann og Dl":\silien men dog fOl' en Deel ogs[l.a til La Pln

tasta terne og Steder pan L:mdets Vestkyst. Især hnr, autnger 

Dyfogdcll , Udsh:ibn ingcn til IIaytlnfL i d c senere Anl' give t 

gode Resultater fo r Stedets Exportørcl', h vilket, mencr By

fogdeu, l!';æl' lllan tilskrives den Omstælldighcd, (\.t disse have 

været omhyggel ig-ere TIled V.'l.rCllS ncbandling end Ud skibel'llc 

pan andre Stcclcl', Aal csund dog nudtagen. Til tr:l.llsn.t]:\Jl

t.i ske lIIarkedcl' fOl'ega.'l.er Udskibningen, ligesolU tidl igere , i 

Kasser (paa et Par Vog) nf Træ, for en D eel inlfal d med 

et indre D eJæg nf BUk. 

Af Klipfiskcll k\'tn maJl formentlig nu regne en 150,000 

r Erter. IIv.de. jjf,lt. 

i 
, _. 

'l' dl". i Ttlr. Tur. I 
I S6G 

I 
1% 

I " " 
186"' 23 

" 
12 

I S6S 
l 

123 

I 
211 , 

" , 
I S6a 

I 
30 , 

" 
18';'0 ~4 I " 

60 

I I I I Tihammeu 396 I 2 11 72 I 

Om Opg.wcn hnr fOl'øvrigt To ldka.ll11uer e l lJcmærket ikke 

at kunne indesbn fOI' dellS fu lde Paalidelighed. 

StCfttende mig til J3yfog (lcns Udsn.g'n ruan. jeg tro, at 

DYCllS Samhan del llled Landdistriktet ikke i Perioden Il a1' 

underg:wct nogen v:cst'ntlig Forandring. 

2. Sk.ibsbyggeri og Skibsfart. 

SkilJsfart.en skal i det forløl111e F~lUaar ikke have givet 

l1)flgell Fordel, men dog, mCIlCl' Byfogden, ell bedre, end pna 

mnnge :'indre St,edt>r i L:lIldet, i hvilken Henseende han op-

Vog som an l'J igt Gjeunem~nit~pt'odnkt .'lf Hjemfisla:t, hvortil 

regnes Fi~ket i Nordruøre og Fosen. R esten kommcr 110-

vedsn.geligell fm Nordl:uH1 og F inmarkeu. Om Klipfiskexpor

ten fl'o. Throndhj em oply~er derho s Dyfogden ~t dell for en 

vroscntlig Deel foregan er gjenncm Haw.lleude i Kl'i s tinnsulIu, 

Af Tørfiskell sk ibes Rundfu;k især til Spnniell, og Sei 

til Sverige. 

Af tør Sei , Ln.nge, nødskj:er og l'itling tilføres nrosten 

Alt frn Stedets mcre nmiddelbn.re Omegn, mcuens den !; tøl'ste 

D eel o.f Rnndfisken kommer frtl Lofoten, 

Af Rogu og: 'fn\.ll hnr i Periodcn dell litfjrste Deel gaaet 

ti l Udln.udet. 

Fortjenesten slwl hrwe været god paa Rognell, lIlell pnn. 

T ranen, der for en Deel hal' \'t(ll'e t formdiet t il nrug SOlli 

J\1ediein, skal den lw.ve været ringe. 

~omlllel'sil d- eller Fedsildfiskerierllc have i tIe senere 

An-r, fOl"s.n~viJt de vedkomme Kristil\nsund, givet en go(l 

Deel mindre Ud bytte, end tidligere, hvorimod del' fr[\. de t 

ny opkomne Storsildfiske i Nonlln lld Cl' tilført Stedet s tore 

Partier, deels for dets eguc Kjøbm:cnds, deels for Nordlæn

ding-efS Regning. SiltlllJførsclen [\'ll t:tges is:cr i de si(lste 

Anr a.t have skaffet de Handlende en meget g od Fortjeneste. 

Af Plnnkel' skibes fr[\. Sted~t eu ikke S{lCl. gllmke ube

tydelig Dee1. F ordelen ved Ud~kibningell, der for en væ

sentlig Deel linder Sted for <~t skaffe 'nyens Skibe Uclfrag

ter, [\.nto.gcs imidlertid ut have givet Vedkommende en kllll 

ringe Fordel. 

Af Varer, del' importeres til Stede t, kfln især næVl1e~, 

foruden ICom og Salt., Kolonial- og Manufakturvarer. 

Af K ornvn.l'er, Ste dets vig tigst.e Imp ol'tn-rtikel el' efter 

Opgnve fra T oldkamm eret i F ema:u'ct indfdrt fl' fl Udlan det: 

Rugmel. Ung. nyggryu. I Hvedelllel. l\yg. 
--_.- - - '---

Tdr. Tdr. Tur. Tur. Td\', 

19,37'(' II ,Sii' 
" 

474 805 

S,141 8, 305 ;2-;} 619 
I 

1,199 

15,55G 12,600 190 ~'08 2,766 
! 14,810 10,806 20 G13 , 2,683 

19,4GB 16,602 :19 700 i 4,000 
I _. - ; 

77,347 60,440 , % 1 I 3,1 14 , 11,4·53 I I , I 

lyser, at Bycns Export og Importhandel beskjænigcr dell 

størs-te Deel af dellS Hnndch-llnncle-. l Forbindelse hermed 

lJemrcrker fOl'ønigt Byfog deu, a.t Stedets Skibsfal· t (med Scil

skibe) især i dell senei'e Tid har lidt uuder et st:Cl'kt Tryk 

ved l{oncnrl'nneell med Dnmpskibeue. 

Ligesolll Expol'ten ~f KlipJlsk til Amerika altid har fore

ganet i StedC'ts egne, eller dog nf dets Ha.ndlende ftagtede 

Skibe, snaledes synes dette ogsan. mere og mere at ville 

blive TilfmIde t med Kli pfiskudførseleu til Spanien. Skulde 
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den Differentialtold, der end lIll sv.'ll'cs i Spa.uien af Lnnuet 

i norske Skibe tilført Fisle, falde bort, nnt.ngcr Dyfogdeu, nt 

l'dførselcn nr (lenne Vare i TW.cns Ll;b ganske vil komme 

til at forcgaa. i Dorske Skibe. 

S:cdct har Bue Skibsværftcl', der i 1870 tilsmnmclJ sys

selsa.tte 30 M<i-nd. Væl'fternc var i lSi'O i Vil'ksomhcd den 

største Dccl nf An.reL 

Stedet har 4 Dampb~H\.dc nfDl'ægtigbcd 3(3 , 2311:~, 3 og 

2 Læstel'. Efter Opgivondc af Toldkassct·cren udgjøl' Antnl

let ar Fnl'tøier, hjemmchrJr~n (ln ran. Stedet SO, med en salll

let Drregtighed af 4,G7GI/ , Com.-L""ter. 

3. Ho.t\ndværksdrift. 

Hnandvccl'ksdriftcn an.tages at sta.a omt.rent pan. snmmc 

Standpuukt i Udvikling som tidligere. ] det Yæsentligc 

indskræukcr den sig til at tilfredsstille Stedcts Behov, dog 

o.fsættes ikI(e ubetydelige Kvnnta Lredel' til Nordland. 

Stedets offenUige Tegneskolc skal ikke blive s:\~ flittigt 

besøst (lf lbandv:crkslærliogc, som ø'nskeligt kunde være. 

4. Bergværksdrift. 

Ingen til sa(ld~D. Drift hørende Anstalt lw.v e!:i Dyeo el

ler patt den til samme hørcnde Ma.rk. 

5. Jordbrug. 

Dyruarkeu benyttes næsten udeluI(kende til Gl'æsavl, der 

ogsnn. p-r~r Forholdene mna ansees som dCIl mest lønncndc 

Anvendelsesm:l.<lde, da. Melk p.'l3 Stcdet udbringes til 8 SI~il

ling pr. K.:mde l.lysiet. 

Det nnrlige Høudbytte antJ.gcs ut nndl'age til omkring 

3,000 Sk'ib. 

Ved sidste Trelling }lJ.vde Dyen 22 Heste, 350 Stodre 

sa.mt nogle Fnnr og Svin. Dyrkningen nf lIavevæxter for

menes ikke at have gjort noget Fl'cmskridt i Fell Mr et. 

6. Byens Tilsta.nd i Almindelighed. 

I Slla Henseende har Stcdets llyfoged mcddelt Følgende, 

hvorved jcg intet finder nt bcmærke: 

"At Dyell er i Opkollst bn ikke betvivlcs. HcroID 

vidncr noksom clen stigende Folkemængdc, dcr den 31 te 

Decembel' 1870 udgjorde 6,732 Individer, mec1ens Antallet 

den Slte Dccember 18G5 kun va.r 0,700. Forøgelsen be

slnaer fornemmelig i en voxende Arb eidsstok, hvorJ.f man. 

sluttes, at Virksomheden og Hørel$en e-l' o.dskillig tiltaget. 

Vistnok er den økonomiske 'filstnnd blandt Hnnndva:ll'kerne 

og Arbeidern e mindre god, ua L cynetslUidlerne ere blevne 

rordyrede, llledens Fordringerne til Livet cre stegnc j men 

da. pan den andcn Side F<l-ttigudgiftcl'ne ikke cre stegne, 

tør Jnan nok aut.'lge Tilstn.lld(>.n i Almindeligh ed o.t være 

upanklngclig. 

Byeus Budget udgjorde: 

i 18GB 18,~)G5 Spd. 119 Skill. 

18GI' 20)42 10:) 

18G8 

1SG9 

og 18,'0 

2Z,903 

24,8Z3 

25,300 

Del":l.f \":'1.1' besluttet udlignet: 

Spd. 12 Skill. 

JO 

" 

S 0m Hysknt 110m Eiendon1ss!;:::ll som Ft\I.Lig~kat 

18GG "/,GOG Sp. HP 5,004 Sp. 12 P 3, ~111 Sp. 

1S67 S,20!) 7 6,4"/0 5 3,477 

18GS 9,9,'0 -103 G,G47 29 2,7'95 

lSG9 10,568 '12 7,041 S8 3,395 

1870 10,77G IS 7, IS .. 12 3,5lG 

Fnttigvæsenets Udgiftel' hnt' efter Politimesterens; 

vende ndgj ort : 

lSGG 

18G7 

18GS 

lSGO 

og 1870 

Til AlmlleskolcYresenet 

lSGG 

l Sm 

18GS 

lSGO 

og 1870 

7,221 Spd. 

7,G03 

7,535 

"/,06::1 

7,570 

var bevilget: 

2,'i'()7 Spd. 
" 

Skill. 

2 ,G91 GO 

8,281 GO 

3,218 
" 

3,G74 , 

90 (J 

90 

" 
80 

50 

Opgi-

] 1870 blev oplaget ct LnaJl, stort 5G,000 Spd. til 

Drekkelse nf løbcnde Gjæld og Udføl'else "f større Foreta.

gen der, og Rcuter og Afdmg nf dell l{olllUnmcll pnJ.hvilellde 

Gjæld i det Hele udgjorde <1c1'fo1' i Anret 18,'0 den betyde

lige Sum af -1,452 Spd , GO Skill. Byens hele Gjreld nd

gjorde ved Udgangen [l.f 1870 06,121 Spd. 3:'3 SI(ill. 

Af ofi'entlige Bn~ningcl' Cl' i Fellla.arel opfØr1 den uye 

L~linskolebygning Uled en Bekostning nf oilltreut 20,000 

Spd" ll'rorhos dell gnrulo Byguing er for en_ 1,200 Spdlr. 

rcpal'erct og omdannet for elt høiel'e Pigeskole, hvis Besty

rer erholdc1' Bygningen leiet for GO Spdlr. {l.arlig, udcn iøv

rigt nt nyde noget Tilskud nf Kommunekassen. Pna. lnd

l:'l.udsøen er nndcr OpfØrolsc en ny .Almueskolcbygnil.lg. 

18G7 ~nskn{fcdes er; Do.mpbrnndsprøite med Tilbehør 

til en Pris af 3)00 Sl"l. 

I Femnarct Cl' del' nnbgl en Va.ndledning pna Kirke· 

budct og en Do. pan NOl'dlnndet. Førstu:e\"Jlte hnr 2,825' 

Længde 7" og 3,13G' Længde 5 11 Ledning; sidstllævnte eler

imod l/dO ' Lrengde 5 11 Ledning. Begge Ledninger forsynes 

med Rcguvnlld , 0lJsJllnlet i 2de nyc og l ældre Dasin paa. 

Kirke- og l nyt Do. paa NOl'dlnndet. Til aUe L edninger 

hører Ul'andkummcl' til Anbringelsc nf 8tandl'ør og Po.n8Juu

ing nf Drnndr.;lallger, hyornf der pan 4, Vogne hnves den 

foru;fdlle Dcholdning. Dcn offentlige V::wdforsyning sker 

gjennem 15 n.lruindelige Vnlldposter, hvorhos der til Forsy

ning [l.f Skibe hans en egen Lcdning. Anlroggets Kostende 

llnr været en. 13,000 Spd. 

::\Ied Hensyn til Gade- og Veivæscuet hemærkes, at :~dc 

nye Gnder o.f 58!) Alens Lællgde ere anlagte, samt <l-t de 
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ældre Gauer fra TOlTet til Kirkegaarueu og ap til llaugene 

cre fra ny~, nf oparueidcde og forsyne-de med FOl'buge, h\' Ol'

hos llel'e mindre PIU'ticr nf ældl'e Gaclcr cre udbedl'cdc. 

Cll Knrl til 36 :i. .1-1 Skill. pa" egen Kost og for en J(\-1.11de 

til 18 :\ 20 Skill. med fri Kost. 

I Perioden Cl': 

thillglæst nf Gj:cldsbreve og SkifteudIæg. Pn!\. Godmndl:'llldct el' fra øvrc\':lngell hen til G-anl'deu 

Strand opnl'beidet en ny Yei i en Længde nf 3,120 Alen 

med et Tilskud af 150 Spd. nf Dyka:;sen. 

3GO Sth. ,f})cløb ~70,437 s",\, no (3 

"R""tc nf Do. Do. 219 IlS,70~ G9 

Til Hnynell er 2ue nye Jernhoicl' tlllskrdfede. Htl\'IlC

Knsscus Deholdnillg mlgjonle eftcl' sidste TIegusknb G,2SG 

Spd. 51 Sk;}!." 

SØUl:llldskoleu, In'is Pinn appl'ohercdcs yed kOllgd, Re

solution nf 2Stle Scptcmber 185( ~r fremaeles i Yirk~omhed, 

Nogell Drnndforsikrillgs- eller andet .Assurauccsclskab 

lHwes ikke ptl<L Stedet. 

<Lflltcudct af faste Eien-

domIne lD5 

nfllOldt ilf Kxekut.ionsfor-

retninger. 100 

nfholdt af Udp~llt,ning:s-

forretninger , 4300 

afholdt af Ty:mgs3uktio· 

neI' over L~j!.øl'c 17 

nfholdt Do. over fn ste 

170,GG4 73 

20,SJO 53 

~:),00 1 37 

7,S7; CG 
Tjellcstclønnen lw,u <Lllsættcs t.il ~5 :\ B:::i Spd. om Ant'et 

for cn K.l!"1 og 12 il l G Spd. for en Pig-c; Dnglfiuncn fOl' Eicudomme 24 - IS,219 - "/2 • 

b. Molde. 

1. Handelen. 

Af eftcl'næyute Varcr hnr FCnl:'\nret Ud!ibbllingeu til Udlandet nndraget til : 

Ragu. . __ Aa~' _ _ , I ,~~1i.~~_Sk_ .. __ ! __ T_Ø_r_fi_SI_L_.\;. ___ T_r_"._u_. _! ____ _ 
ISGG 

ISG7 

ISGS 

JSG9 

'Vog. Vvg. l Tar, 

I 17,79 0 %1/, I 20 

: 19,000 .11/, 1701/, 

I 4,:110 
" " 

G,GI9 •. 16'/, , 

'fdl'. 

" 
512 1/, 

4~0 

" 

--r,-II:-':I-~-Ul-C-U- i- -:-~-:~-J:-:--I --· "-B-:'--I-·:-;:-:--'I---" 032 1/!! 

1 __ Sild:.. __ 

I TJr. 
4,S3-L ll l 

I 9,G31 

1,8iJ21
/ . 

10,IOG 

4,124 

30,OH'/, 

I 

Ved nt s:mullenholde Opg<L\'en med dell tilsvnl'cnde i 

forri ge Fcmaarsberctning "il det vise !>ig, rlt der nr h:Jipfisk 

hnr været ndskibet ltlngL mindre i sidste Fcm<lnl', end i dell 

næstforudgn::>.eJldc Pcriode (:1/,G24 ,"ogel' 111011 122,'HH'l) me

dellS Sildndførse1ell har været større (30,0:17 Tønder mod 

11,S05 1
/ ,). 

kring de t.i1 nOlll:-sdtlls Fogderi hørende Vær i en mimh'c Deel 

Cl' erhvcl'\'ct gjellueUl EXl'cdiLiollt:l' jJ<\'~ FinlUtlrkcH og 

~ol'{lIand. 

J{lipfi~li:rm g.1.nr hovedsngeligell til Udlnudet'l lHwnligen 

til Spnnicll (for spnnsk Hegning). Til tr:msntlanti.ske I'bvlle 

har, s'1.<Lvidt vides, nldrig fr<L Sledct værct skihct KlipflSk. 

Den støl"ste Decl af dell udsHLede li.lipfi~k Cl' Produkt 

nf Iljemfiekct, hvortil re;ncs c1(!t Fiskc, del' foreg<L[l.er OIH-

l\:lipflSk- og Sihlexpcditioller nut-agcs <Lt hm'e givet. dc 

Hau dleuc1e cn kun ringe FordeL A,'ancen pna Rogn og Tmu 

kan efter Dyfogdens Opgiycndc sættcs til rcspektive ~ og l 

Spd. pl', Tøn,de. 'i\'icdicintr'\ll tilvirkes ikke pan. Stedet. 

Træltlst bnr i Pcrioden ikke værct lulskibct til Ud la u

det, mcn vel i ubetydelige Pm'tier til imlclIlalldskc Steder 

(Anlesullu, De-rgell og Stnvangcr) . 

Af KOflly,nCr el' i Fcma:tl'ct til Stedet indført,: 

a. fodoldedc. 

Ant'. I TIug, \ Byg. i Byggryn. TIllgmel. i Ilvedemcl. i Erter. I Havreluc1. 
- ·-·----··----:------i------···I- --·- --- - --1 i----\ 

l Tdr. . Tdr. I' '1'(11-. Yog, Vog. j Tdr, I' Yog. 

1 SGG i ~ 14'/. 5, III 'Is , 1/, 2,n44 G,n 1/, " 

18G7 ' " 2,897! :, i 3,~40 G~G l1 4 

ISGS II 2,3GS I ~'/. ~,1· 59 I 

I I,~,;~ 4,S~5 1 6'/, 288 r 
l 2,6'):) 2,3~7 I l u9G 

----T-i-I,-a-u·n·-n-o'-'-j 5,51:1 '/.. --I-,,-,0-2-S-'I-,-il' --I-I-I/-,-' II--9-,S-2-7-

ISG~ 

1870 

574 

39!) 

193 

S 

21 ' /. 

~ 

" 
" 
" 

I 4 
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b. ufQrtoldede. 

Aal'. Rug. i Byg. Byggryn. 

Tm. Tdr. Tdr. 

1866 
" 

31 
" 

1867 
" 

120 
" 

1868 15 18 
" 

1869 606 1,008 
" 

1870 880 1,603 
" 

Tilsammen 1,501 2,780 
" 

M~d Hensyn til Fortegnelsen over indført~ ufortoldede 

Kornvarer 1 har Toldkassereren, der har meddelt samme) op

lyst, at han ikke kan indest..'La for dens fulde Paalidelighed. 

Foruden Korn er Salt, Manufaktur- og Kololii'a.lvlLl'er 

Stedets vigtigste Impol'tartikler. 

For en ikke ringe Deal indføres til Byen udenlo.ndske 

Varer ikke direkte, men fra a.ndre udenlaudske eteder. 

2 . Skib sfarl. 

Denne lim' i Perioden været ubety~elig. - :P8;!l Stødet 

hører knn' bjemme 'eet større Fn-nøi (paa 100 Com.-Læster). , , . 
Antnllet af a.ndre Fartøier udgj,ør 23, hvoraf en Deel kun 

benyttes til Kystfart. Alle Fartøier tilarunmen have en Dræg

tighed af 510 Com.:Uæ,ler. 

Skibsfarlen skal i Aarene 1866 og 1867 h.ve givel 

Rhederne tanlelig god Fordel, mon i de paoJølgende 3 Anr 

fast ingen, 

3. Ha.a~dv_ærkBdrift, 

Denne stnaer Qmtrent pna samme Udviklingstrin som 

forrige Periode og indskrænker sig hovedsageligen kun til at 

fyldestgjø.." Stedels egel Bebov. 

~. Bergværkadrift. 

Noget ~ertil hørende Anlæg . .ondes hverken 

ler paa den ·til samme hørende· Mnrk. 

6. Jordbrug. 

Byen 01-

De til Byen høl'eude Jordeiendomme drives for største 

Dele~ godt j hovedsagcligen benyttes de til Græs og Po ~ 

tetes&vl. 

fu'eaturholdet vnr ved tJdgangen of 1870, nngiver Dy

fog.1en, ~ HCS~l 115 Storkvæg, 34 Faar og 18 Svin. 

Havedyrkninge~ stnar fremdeles tilbage, 

ø. Om Tilsta.nden i Almind~lighed. 

Byen antages i de sidste 5 As.r s.t have gnaet tiltia;ge i 

1866 til '3775 Spd., hvor~"f Byskal 2755 Sp d. 

1867 4100 3113 

1868 -. 4100 ~990. 

1869 4200 2993 

1870 4100 2798 

, 

Rugmel. I"Hvedemel. j Erter. "! BaVl'emel. 

Vog. Vog. Tdr. Vog. 

2,385 500 
" " 

5,010 215 
" " 

6,345 720 
" " 

11,940 458 
" " 

11,190 502 
" " 

36,870 2,395 
" " 

Velstand} tildels vel soro Følg.e af mindre gode Fiskerier, 

men formentlig ogsaa} og det for en meget væsentlig Deal, 

,om Følge af den ved Loven .f 26de Mai 1866 udvidede 

Handelsfrihed paa Landet. At den ved samme Lov indførte 

Ordnin'g veavnr.ende vil vi.l'ke til Skå de -for S"tedet, forsaavidt 

ikke de samme ve<hørende Fiskerier ville tage et væsent

ligt Op.svin-g) anseel" jeg høist rimeligt, i hvilken Henseende 

bemærkos, "at ell stor Deel af de i dets Handelsdistrikt etab

lerede Handlende antageligen fOl' største Delen ville komme 

til a.t tage sine Varer, ' om ikke direkte frn Udlalldet, eaa. 

dog. fra Landets større nyer, der vistnok maa kunne byde 

dem el billigere llJøb. 

'Dyena ArbeidskJnsse hal' de sidate Anr som oftest 

ma.nglet -Arbeid'e, hvilket har rremkald"t større Krav pan. Un

derstøttelfle af Fattigvæsenet. Ao.rsngen · til at saamange af 

4 1'heidsklassen befinde sig i trange Kaar antn-ger Byfog

den fOl" en Deel mna ndledes af en' l"llin"dl'e sparsom og min

dre forstandig Anvendelse af lfortjenesten samt af at den er 

utilbøielig til at arbeide for en Dagløn, under d!3n tilvante. 

Den aarlige Løn udgjorde i 1870 fOl" en Dreng fra 30 

til 50 Spd. og for en Pige fra 12 til 16 Spd.; Daglønnen i 

samme Aar udgjorde for en MandspersoD 36 a. 48 Skill. og 

en KviDde fr. 20 til 24 Skill. 

Dyens Folkemængde har ikke tilu:get sid.en Tællingen i 

1865; ved lidgangen . ru 1870 ·udgjorde den 1698 mod ved 

nævnlo Tælling 1693. 

Byens Skolevæsen har i Femafl.l·speri~den ikke under

gaaet nogen væsentlig Forandring. 

Byens, Gadar og Veie ere vel vedligeholdte, Vs.ndv·ær· 

ket (anlagt i 1865) er i god Sland. 

Kommunens" Gjæld andrager til omtrent 18;000 Spd, 

N oget Assuranceselskab hal' Byen ikke. 

Efter Opga.ve . fra Byfogden .nw·og Byens Budget: 

" 
Skill. og Faltig,kat 1020 Spd. 

" 
Skill. 

40 986 80 

" 
1110 

" 
40 1206 80 

100 1301 20 
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I Perioden cr: 

thinglæst Gjældsbrcvc og Skiftcudlrog 

122 Sth. afDeløl> OV.94V Spd. 4V li 
nJ]æflt af Do. Do. 52 - 43, 380 fl 

:t.fhronuct fuste Eicn-

damme 

nfholtlt af 1'vangsauk

tioner ovor enste Ei

endomme . 

4S -
" 

15 - 7.0G2 -

nfholdt nr Do. over 

Løsøre 9 Sth. nr Deløl> 3,OV7 Spd 40 

:1.fh01Jt nf Do. over 

Execution~forret.nill-

gOl" • 33 -

afholdt nfDa. over Ud

p::mtlliogsfol'l'etnillgCl' 348 -

2,787 - 42 

c. Aalesund. 

1. Ho.ndelen. 

Af cftCl'Uævllte Ynl'c l' hnl' i rcriodcll været ndføft fra Stedet. 

n. direkte til Udlnudct: 

• 

I I I I I 
Storsild. Anl' I Klipfisk. 'fprlisk. TIogn. Tran. Vnnl'sild. Fedsild. 

, 
I 

I I 
I ,"og-. Vog. Tur. , Tdl'. '1'111'. 'J\lr. Tdr. , 

I 
18G6 ! 2'"17, 383 1,817'/, i G,070 I 4,299'/ , }<1.,5G4 10,4,S 

I ! " 
ISG7 30.1,140 '/2 2/)03 G,038'/, • 3,on Yl 32,910 1O,208 I i " I 
18GS I 315)587 1/ 2 ~,370 318G\~)1/!! I I ,Gns 2,297 1/:! 10,748 , 

I i " 
ISG9 3:2G ,482 1,402 G,H:l'/, 

, 
~Jj42 17,IIG'/, l 'l,S!) l 

" 
I 

, 
IS70 ! BIS,S48 1,;J30 G,286 1

/ 2 ~,S3 ·i 'i))ijO I 10,3 11 13,249 , , , I , -_._-_._--, , 

i 
, 

I Tilsnmmen i 1,0'(1 ,450 10,712 '/ , 28,3QG IJ,3S, 7-1,826 i GJ20G 13,24!) 
I , ! - .. " 

140,283 T,h-. 

b. til indcnlnndske Stedcr: 

_ ___ K_Ii_p~~~{_. _;!. _ _ T_,_jr_fi_,_k_. _ i ___ R_,o_g_,.I.__ 1 __ '1_·'_·'_"_. _ 'I;~ -,,:T anrsi1il. 1_ Fe dsild._ 

YQg:. Yog-. '1\11'. Tllr. Tell'. Tar. 

4,140 ! G,3~7 i ,:l,) : L6:;J'/, I· 2,790 6,132 

~r 

I ISGG 

I 18G7 

I 18GS 

9,%S'/" 4,01 5 1/,! HOlt, : uns 12,.HI'/, I 4,270 

7,502 ! ,1/11·, . 200 l' 942 9;;S, 4,01G 

I S69 
I ! I I I 
! 13/i;JG ! ] ,G!J3 1,/z I 42:1 I :1,185 ! 2:0:W I 3,823 

--- I;~~,";:,"-I: ::~~:: V~-Ir, , :~ ~ -1-2-,:-:-:-'/_'._ :-~-:-:-:~-~ '-/'- -1-1-8-' ~-:~~-/,-: -2-;-::-;;-':-_·_· 

Ved (It ~amlllellholde Opg:\yea o\'ef Expol'len direkte 

til Udlandet med den tihvarcude i mill forrjge Fcmaal'!;be· 

l'C!:tning, "il det visc sig, \\t sammc Export nf Klipfb:k, Sild 

og Trnn har v:cl'et hetydeligere i den nyi; fol'lrJlm c cnd i 

d en fOl'eg!l.aende Periodc! i hvilken Hcnseende j eg sknl he· 

lll[Crke , ftt del' i sidstnæ\'llte Periode llM!1l't.es fra Str.d et 

l,Si):2,Z20 Vog l{liVn.!oik, fl\Gn7 Tdr. Sild og lS,7i';?' 'CJr, 

Tran, lh:Hl bc.>trdfcr CdfrJl"!;lcl'llc i PCl'io dcl'ne tlf Rogn, da 

findcl' derimod det Oll1YCIHltc FodlOhl St f'! cl, itlet d.:I':1[ i ::;.id

ste rcriode ndføl'tc~ ct rar Tn~int1c Tøndef mindre! end i 

dell ti<.lligere. 

Da Kliplhlwxportell i Periodeu fm AalesHlid h.n' gnnet 

til de samme Steder og nutagdig givd lign ende Hesultat.er 

SOlli samme Export i Femanret fra Kristiansund, t-illadcl' jeg 

mig med Hcnsyn til den at henvise til min. Berctning vcd

kommcnde !)idstnævllte Ry. Vdskibnillgcn foregt\:\l' HU ho

vc{hngcligen i nOl'ske SkihE::, Af den Klipfisk, dcl' u(h;Idhes 

fl":t Anlc::;.und el'bvcr\'~~, sknl jeg oplysc, stfjlTC Pm·t.ier Sft"

yel gjellHem, E:s:])cditioner pan. :Nordland og Fillmarken, ~O lll 

gjenncm det i Stedets Nærhcd fOl'efnldeut1e B:\nkflske, hvil

ket Fiske, dcr hal' blget et ~tort OP:O:VlUg i F em'1.aret, fol' 

(' Il væsentlig Deel har vroret drevct med Fartøier, Jljr.mme

IHfl'enUe pan Stedet, mell med ~\'Cnsk Uesætlliu/j. Udbyttet 

nf Bnllldlskc~'1 del' (l1'i\'es i ~ommcrmaallc(lcnlc, er fornem

melig Kveite, D!'OSlllCf og Lnngc; hvornf de ~ue sidstuXlvntc 

Sorter virkes som I\.lil)fisk. Fxpol"tcu nf dellu e V il, fe skal i 
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1866, 1869 og 1870 hnve givet Stedets Randiende god For

del, medclls samme Export i 1867 og 1868 ikke alltnges at 

have givet dem noget videre Overskud. 

Udførslel'lle nf Sild, Tran og Rogn untages i nlle u Peri

odens Aar at have kast.et en Dcel af sig. 

Af Varer, der importer:es til Stedet, kan især næVDes 

Koru, Salt, ~olouial- og Manufakturvarer. 

Af Kornvarer, Stedets vigtigste Importal'tikel, er efter 

Opgnve fra Toldknmmeret indføl't i Perioden: 

a) forloldede: 
, 

Aar 'Byg. Rug, I lInvre. M.II. Gryn og Mcel, 
,Ærter. 

Tor, 'l'<ll'. Tdl'_ Tdr, T<ll'. Vog. 

, 1866 11,085'/ , , 3,371 216 170 86'/ , 21,062'/, 
1867 2,83;1 1,341 

" 
, 92-'1. 44'/, 21,820'/ , 

1,868 2,914'/ , 3,227 ~02 70'/, 148'/ , 27,435'/, 
1869 4,325 3,901 264 96'/, 161 9,216'/, 

, 1870 , 11,308'/ , 5,8~4'/, 1,219 80,/, 82'/ , 11,477 

Tilsa.mmen - 32,464'/, 17,G67'/ , 1,801 510'/ , 522'/, I 91,012 , 

b) ufortoldede: 

J 18G.6 1,S3p 3,443 

I" 
1867 '2,568 1,641 

1868 2,5~3 
" 

751 

1869 2,972. 3,26.6 

1~70 1,601 526 , 
Tilsammen .11,519 9, 627 

Snmhandelen med det tilgrændsende Landdistrikt hal', 

bemærkel' Byfogden, u.ftaget i Perioden - et Forhold han 

antagel' letteligen forklares af at sno.mtmge Landho.ndlr.rier i 

i de senere ..A.ar ere oprettede nindt· om i' Lana"distriktet. 

Ved Siden del'(lf oplysel' imidlertid Dyfogden nt de fleste 

~LalldhandleJ'e i Byens Oplånd enduu fao. 'deres Forsyning' o.f 

Varer gjennem Byens Kj~bmænd. 

2. Skibsfa.rt og Skibsbygge.,i. 

Stedet har 28 større og mindre Fartøier a.f sn.m}et Dræg. 

tighed 14151/ 2, Com.-Læst! uberegnet Il Ban.kfi~kefal't,øier og 

2 Fjol'ddampskibe, hvilke 2de sidste have en Drrogtighed nf 

45 Com.-Læstel'. Ai Bankfal'tøierne er kun et maa-It. Dræg

tigheden af samtlige disse Fo.rtøier er efter et Skjøn ausat 

til 121 Læslel'. 

Byen ho.r et Skibsv,ærft, hvol'paa i Femnaret er bygget 

3 nye Skibe til en samlet Dl'ægtighed af 414 Kom.;-Læster. 

V ærftet har stadig beskjæftiget l Mester! 30 faste Tømmel'

mænd, 6 simple Arbeidsmænd og 6 Kvinder_ I det til Værf

tet hørende Smedeværksted bar i Regelen været beskjæftiget 

2 ti 3 Mand. 

3. Hnandværksdrift. 

Haandvrorksdriitell anto.ges i Perioden at haye staMt om

tt'ent pna aanime Fod i Udvikling, som i den forrige Periode. 

l det "V æsentlige indskl'ænker deu 8ig til at tilfredsstille Ste

dets eget Behov. , 

354 607 350'/ , 3G,605'/; 
40 707 319'/, 36;731 

214 320 1321/, 27,972 

64? 184 168 53,152 

630 , 103 5,0 27,331 

1,885 1,921 1,020'/, 181,791'/, 

4. Fabrikdrlft_ 

Pnu ·Stedet tindes ingen Fnbl'ik i egeliUig Forstand. 

5. Jordbrug, 

Den' til Byen hørend'e Mårk eies af Private og benyttes 

hovedsageligeu t.il Høavl og Havnegang. I Det pan Byma-rken 

'avlede Hø 'er ikke tilslrækkeligt til at føde del Anlnl Kl'ea

ture, del' holdes i 'Byen. 

Ved Udg.ngen · .f Aaret 1870 havde Byen 5 Reste, 86 

Kjør, 12 Fuar og 49 Svin. Kreaturboldet hnr snaledes nf

taget noget siden i 1865. 

6. Om Tilstanden Almindelighed. 

Med Hensyn til denne oplyser Byfogden i sin Beretning, 

Car Dato Juli f, A,) hvorved jeg intel Vreselltligt hal' al be

mrol'ke, Følgende: 

l!Forsaavidt del' kan fOl'udsættes tidligere at ho.vc været 

Dogen almindelig Velsta.nd i Byen, mel./L deune nntages at 

være gaaen tilbage. Vell maa Enkelte fOl'udsættcs at være 

ganen fremad, men i Almindelighed og navnlig blandt de min

dre Handlende, Haandværkel'e og Al'beidskIasscll hal' nudel' 

den nrevnt e FOl'udsætning en Tilbagegang fnndet Sted. Denne 

Tilbagegang kan ikke hovedsngelig. søges i mindre gode Fi

skerier, skjønt di sl)e vistnok havo været en medvh'kende 

Anrsng! men maa væsentlig søges i de Dlll.nge kostbare Byg

ninger, som navnlig i forrige Femaar bleve opførte! og hvor-
4 
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ved Næringsveiene unddroges en større Deel nf den Kapital, 

hvol'ved disse slmllo fremmes. Bygningerllc reistes hovcusC\

ge1i~ ved Lann, hvis Forrentuing og Afdrrl.glling Byggehcl'

renn: ikke lUn-gtede, og som hn.vd c deres F ornrmelse t.ilfølge . 

Dette gjælder ikke alene de private, men og-snn. de offentlige 

Byggcyæl'k, hvilke sidste hose pandrnget Kommunen en be

tydelig Gjæld, som uu skal fOlTClltcs og nfdrn.gcs, skjøut 

Ska.Ueevnen UHH!, forudsættes ut være forringet. I 1865 n11-

gaves nemlig de Skntteydendcs Anta1 til 1034 med 011 ~ll

tngell Næring [l,f 258,200 Spd. og en Formue ar 1,035,900 

Spd. j i 1870 ViSCl' de Skntteydelldes Au tal sig: ikkullS al 

være 859 med C11 3111tlgcl1 Indtægt nr 257,090 Spd. og en 

Formue (Lr 013,300 Spd. Bykassens TIndget udgjorde for 

18G5 92,10 Spd.; for 1870 15,425 Spd. Fattigbyrdel"Ue ere 

ug8,m stegne betydeligt, idet de lU3UgO Arbeidere, som i for

rige Fenw,nr sh'øwlUede til Dyeu, hel' have st,iftct Familie og 

ved Arbeidets Aftagen ere blcvne form'm ede. 

Fattigbndgcttet udgjorde for 1870 5,000 Spd. 

Om Sb,ttel'nes Størrelse føres derfor jevnligt Klager, 

og disse ere ikke ugl'uuuedc. 

l\1cn, uagtct Forholdene stille sig mindre gunstige for 

Tiden, skal del' blot nogle heldige Fiskcrier til, for ntter nt 

bringe Byens Befolkning pM Fode. Anlesuod h,t), nemlig i 

sine Fiskerier en Rigdom!:ikilde, SO Ul med Guds Bistaud ikke 

st\t\ Sll:l.rt vil lldt·ørres. Nanr Fiskerierne sln(l feil , un er 

dt:lL~ ikke fornnledigct veu, nt Fiskeu udebliver, men fordi 

Veldiget hindrer Fiskeriets Drift, og lUnn tør hnabe, at de 

gode Tider ville kODJme igjen, da Fiskeruo ikke :lf stndige 

Storme hindres fro. n.t komme paa Havet. Del' hnl' innI' 

(1871) ogsnn. vist sig Tegu til nt Fiskeriet Dorgundsfjor

den atter v:l elan til, Noget som især vil komme den ube

midlede Del af Befolkningen tilgode. II 

Eu nf Bycns Haudelsm:eud har i SlutningcIl af Femaa

ret begyndt [l..t tilvirke Ail'<tldet af Fiskepl'odukterne til Gu

auo og nnto.ges denne Bedrift at ville blive en ikke aldeles 

uvæsenHig Indt regtskilde for DYCll. 

livnd spccielt betl'ccffcr Byeua Hnnudvrorkcl'e, dn. skal 

deres o~conomiske Tilstaud l pnn enkelte UndtrLg:elser nær, 

RODl~dnls Amt deu 2~de Mnrts 1872. 

vtere mislig, men efter Byfogdens FOl'lneniug mnn. Anrsngen 

til denne Til"tnnd ligesnnmeget f:i øg:es i et mindre oekono

lllisk Luvesæt, SOlli i Mnllgel pan. Arbeide, 

nycm!'l Skolevæsen "taller omtrent pan. 8ntUlllG Trin, 

som d(l. jeg: afgnv miu forrigc Bcretniug. 

Veivæscllet el' i Periodeu forbedret dels 

600 Alen med 20 Alens Bredde 

ved AlJlæg (lf 

og 320 Alen nye Gader, 

med G it 8 

nf :eldre. 

Alens Bredde og dels vcd Udviddse i Bredde 

Det i min forrige Femt\nl'sbel'etuillg omhnndlede Vnnd

vccrk hnr afhjulpet et nf nyeus Beboere dybt følt Savn og i 

enhver Hensecnde tilfl'edsstillet FOl'Velltuingerne. En Udvi

deIse nf Væl'ket Cl' forØyrigt pnn.i::enkt. 

Aal'slønnen paa Stedet var efter nyfogdeus Opgnve i 

1870 for en Tjenestedreng 60 Spd. og for en l'jeneatepige 12 

IL 18 Spd. Daglønnen var i sallllUme Ant" for e11 Kad 36 Il 

56 Skill. og for Oil Kviude 20 :'~ 28 Skill. 

Stedet har intet ASSlll'anCeseIsknb, 

Byens Folkemængde, der ved Udgnllgen nf Am'ot 1865 
talte 3,65S, beløb sig ved Udgnngell (lf Artret 1870 ti14)022. 

Ved Udgaugen nf sidstnævnte Aflr hO.Yde Byen e11 Gjreld 

af omkriug 8G,000 Spd. 

I Perioden el': 

thinglrest nf Gjreldsbl'eve og Skifteudlæg 

309 Stkt". nfDelpb 338,137 81'. 3Z f3 
.Orest .f Do. Do.. jO o - llG,971- 117 1/, 

afhæudet nf fnste Ei-

eudomme . GS 

afholdt Exekutiollsfor-

rctninger . 200 

(lfllo lelt U dpnutnings-

forretningcr . l~t(jl 

~fholdt nf T\·allgs

nuktionel' over f:\-

ste Eieudomme 

afholdt nf Do, over 

Løsøre. 

32 -

44 -

Arvesclloug. 

n,8S6- 105 

18,632 - 79 

G,302 - 20'/, -

43,417 - GO 

3,OG6 - 105 
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Q. 

Søndre Throndhjems Amt. 

Beretning 
om e:øndre ThrondbjcDls AD\tI; økonomiske Tilstnnd Femn:u'et 1866-1870. 

Til Kongen! 

Idet jeg, i Overcn!istcllllUclse med RUlldskrivclse fr:t det 

Kongelige Derurtcmcllt for det Indre :tf 30te November 

1870, ClfgiYcl' den ved Kongelige Rcsollltioncr nf 111e Ok

tober 182o, 10de September 1827, 23dc Dcccmbcl' 1839 og 

Gte Mni 1840 m. fL bcfalcde Beretning om det mig nn:ldigst 

bctrocdc Amts pkollomiske Tilsbnd i Fctllft<ll'et lSGG-lS7'O, 

till:tder jeg mig i Undcrdanighed at forudskikke dell Be

ruærknios, ut ligcsolll Forholdene i det IleIe taset ikke hal' 

tilladt mig dCDuegallg Ilt ::mvcllde san megen Tid paa Fem

anrsbcrctningen (:11cr deri Jledlægge snn. meget Aroeide, SOlli 

nlulindelig ho.r været 'fiIJ'ældct og SOUl vilde lldfol'dl'es til en 

udtøJlllllellde Behandling nf l'ElJlllet, !;:lnlcdc$ hnl' jeg troet 

nt ICUlllle gn!l. nd fril dem Forudsrotll ins, at Cl} liilnc1:m Vidt

løftighed denllegaug var mindre nf.~dvendig, Den i1f mig o.f

givno liSll eude Bere.tning for Fl:ll1aul'l.!t lSGl-18Gi), r1~r \'nt' 

udarLcidet med AnJellyttclse [lf alle de yed FolketrolJiugell 

Hlveiebrngte specielle Oplysuillger, indeholder nemlig et sa a. 

vidt tro og fyldigt Billede nf .'lmtets dnvrert>nde Tilstnuc1, 

hvori et senere tilbagelngt Tidsrnlll [lf ikkull ;j Anr, llet' 

ikke uclDl~'erkel' sig ved Dogen fremb'redeude Begivcnhcd eller 

usædvo.nlige Næringsforhold, ikke kan nnlnges nt hnve gjort 

nogen særdeles hemærlcelig Forandring, o.t jeg i nit Væseut

ligt knn henholde mig til bemeldte underdnnigste Illdhel'et

ning, der er dntcl'ct den 24dl! Novcmb(>r 18G6, idet j (>g 

snmtidigeu henviser til det eftcr Allhgget !;ærdeles fuldstæn

dige Ttlbch-rerk, som tilf.ølge Delwrlements-Cirkulæl'e af 30te 

:November f, A, gjennem schemnLiske SpørgsllIanl og 13e~va· 

reher ved Leusul ændelles og I\ollllllunehestyrclserues fælles 

De$ll'æbelser ere tilveiehr:1gte fra Amtets sntnUige ~2S Herre

der og nf mig hesørget. inds(>IHlt ti) dd- Kongel ige Dcpnd.e-

ment for det Indre med Sln-iyelse nf 5te Juli sidstleclen. 

Disse schelualislce Opgnver !jkulle eftcr Departementets egne 

Udtl'yk i lituæynte Cil'kulærsskl'ivelse "i det Væsentlige 

tt'{(!de istedet for de nf de loknle Autoriteter hidilldtil ndar-

h t:ideuc Berclninger, Il Dette hrt), vedkommende Fogder i 

mit Amt fOl' det Meste tnget ligefrem eftel' Ordenc, snn uer 

fr(l. dem dennegnng - med eH enkelt Uudtagelse - ikke 

foreligger egne udal'heidede Beretninger , lUen hoved sn-geligcn 

k \Hl aJmindelige Heuvisn.ingcl' til de nævnte hertil oversendte 

scheulatiske Opgaver, Forsnnvidt disse hnve været gj(mnem

grtaed e nf Fogderne, foriudeu de indsendtes. bertil, 8nn at 

pantageJige Feil kunde være blevu c rettede og de vrerste 

lIullet' Ildfyldte, Cl' der forlUentlig intet at ud6ætte p[l[L 

denne UlldIndeIse nf nt afgive egne Bcretningcr, del' 6yne6 

at hnye Medhold i Cirkul ro l'cts Udtl'yk og ikke fOI'<\<ll'snger 

noget SavIl, sansom Indl'edell:lrteJJlentets Htntistiske Tnbelkoll~ 

tor, under dell nlltngne Forudsrotuing, at ue iudgivne sehe

mntiske Opgnvcl' erc tilstrrokkelig nøingt.igc og fuldstændige, 

nok vil vide dernf at i,'itnndbrillge og fl'eJUb:tille et Dillede 

nf AUltet!; økonolUiske Tilst:md i FemnarS)lerioden, som er 

sikrere og fnld sbmdigel'e end nogen i Ord udnrbeidet .Be

retning fro. en Lokaloutoritet kunde være, 

Idet j eg !j[l oleues i det VæsentJigc tillader mig at hen. 

vise til min sidstc FClll:l l\.l'sbcl'etning nf 24de November 18GG 

og de næ\'ute med min Skrivelsc ar iJte Juli d. A, iuc1seudte 

l>chcmo.tis.Ite o pg:wcr, ~lt:\l jeg her aleuo søgo i alruincleligo 

Træle nt skiMt,c: Tilstanden iia-adau, som jeg hnr opfnttet 
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