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xv. 

Romsdals Amt. 

Underdanigst Beretning 
om Romsdals Amts økonomiske Tilstand i Femaaret 1871-1875. 

Til Hongen. 
Herved tillndcr j eg mig at afgive den befalede Beretning om den økollomis]{e Tilstand m. M. Romsdals Amt i 

Femaarsperioden 1871-1875. 

A. L a Il d di s t l' i k te t. 

a. Jordbruget. 

Femaal'et bnr frembudt flere Betingelser for Jordbrugeta I Forhold til, hvsd man efter de foran paapegede Omstændig-

Opkomst. 

Først og fremst ho.r Perioden - takket være det gun

stige Veirligt - givet en Rrekke af gode Aaringer, noget 

som selvfølgelig i sin Almindelighed er skikket, ikke alene 

til at øge Jordbrugern~s Evne til at behandle sin Jord paa 

en fornuftig Mande, men ogsaa til i vedkommende Retning 

at vække hans Interesse og i det Hele styrke bans Mod;

de siden Loven af 1857 udkom udførte mangfoldige Udskift

Dingel' have i Perioden nntageligen havt gavnlig Indflydelse 

pall. Jordbruget j - Gnardbrugerstanden er i Perioden rckrut

teret med mange yngre Kræfter, udrustede med bedre Skole

kundskaher og større Oplysning i det Hele, end de Gamle, 

som de have afløst j meget Leilændingsgods er overgaaet til 

Selveiendom o. m. 

Imidlel'tid staar, hvorvel jevnlig noget og paa. mange 

Steder hell er ikke ringe Fremskridt ~poreR i Jordbrugets 

forskjellige Brancher, Forbedrillgerne i VirkeHgheden ikke i 

heder skulle kunne vente. 

Den væsentligste Aarsag dertil er maaske den Mangel 

pa. Arbeidshjælp, hvorunder Distriktet har lidt. Dette For

hold var allerede tilstede ved Periodens Begyndelse og har 

senere tiJtaget Anr for Anr, til betydelig Skade for Jord~ 

bruget. Foruden F iskerierne - bande her i Amtet og paa 

andre Steder - , som altid har draget megen Arbeidskraft 

fra Jordbruget og som videre har bidraget til Udviklingen 

af det i min forrige Beretning omtalte og for J orbruget uhel

dige Løskarlevæsen, hvilket i Perioden heUere er tiltaget end 

aftaget, har de i Tidsrummet pna andre Kanter nf Landet 

drevne store Jernballeforetagender, samt for en Del ogsaa. 

Veiarbeider og Havnealllæg, draget mangfoldige fri ske Arbeids

kræfter bort fra Distriktet. Dertil kommer, at den dygtige 

Arbeidsstok, som forhen tyede hid fra Gudbrandsdalen, mere 

og mere er forsvunden. Mangfoldige Opsiddere paa middels 

Gam'de som tidligere holdt Tj enestedreng det hele Aar, holdt 
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ved F('m:\;t .. ct~ Sluhlin g' ingc lI , de ls fordi CdgiftC'1l faldt for I 

stor, og dels fordi il:gCll, ~OIl1 Ycdko :IlIll P. llClc nogcnluuue 

hunde filHlr ~ig tjent III Hl, vnr at f:la. Lciehj:clpcn IH\I' ogsna 

den hele Tid været meget ),05t\):'I.I', 0111 s:1.n.dan fOl'øvrigt hal' 

været at faa. 

Dell l\1aIlg'cl pan mandlig Tjcncrhjælp, u\'un,f Disll'i!<lct 

lider, h.tl' fonlvrigt ogsaa lI:1v1 ell, fal' vedkommende Virk

somhcd meget sl~a delig lnd nydcbw Pil;~ Forholdet Jllcllcm 

Husuond og Tjeller, idel hin 1,:1.1' tabt en !-i lo!, Del nr siu 

1\lYlldighcd ove r d ellne. FodJoldt!t tr, maa jeg tro, mangc

sleds IJlcyclI ganske det /Uodsaltc nr, hwul UJtl'ykkcnc antyde, 

og oftt] I, ørel' tll:lll fril. GnnnllJrugcl'c Ytlringcl' om: :l.L de, ar 

Fl'ygt for al de ut.:ncd skulde fiutlc !;ig foranlediget til nl 

forlad(: dem, ikke tør tiJI'~tt(:\'i se og h\llgt mindre ireltesxlle 

sine 'ljelle!)teul'cuge, og al de lll:W Gilde !>ig i , at tlif;!:e op

ll':ede; lIloll dem SOUl Ligestillede, jn. som Overordnede. 

Som i mill fOl'l'igc Uen:l!lillg omtalt, fin(!e:' jeg fal' Fuld

!; tændigheds Skyld hel' n.t lJunle berorc, flt Fisl;:cl'ibedl'iftell, 

hvol'med cn meget slol' Del af Difitl'il<tets .Jot'dhrllgcrc befattc 

sig, oIlc l' dog haye befattet f; ig, vil');:el' til Slwde fal' JOl'{l 

hruget dervcd, :l.t s:\lU!..He gi\'el' AfslUng for ell Dcdrift, der 

ikke givel' siieblild<cligt Udbytte. Paa uell audcll Side kan 

det imidlert id IH~lIel' ilda: heuægtcs, al Ellkeltc benytte det 

Ovel'!:'IHHI, !)Olll Fi!,kt!l'id Illaatte gi\'e delll, til u:\:\dc n1 bekoste 

sit Jordln'ug lHhidet og forbedrct, 

N'aal' m:lll !:kjelne:' lIIellcm "Jonll:ruf( som dell Greu 

.'\t kun ~rtrtr"(' lidet Cl' IIdført :d Gnllltlfol'betll'ingCI' i 

Fellinnret, s igcl' sig selv efter den i Perioden I"rtadeutle .l\fangel 

pan ArLeiclshjælp. Nnvlliig startr Afgl'pftningeu, SOIH ortlluer 

en sna vigtig Detingeise for, at Jorden skal g ive god AO,ast

uillg, Lilbagc. Heller iltkc hal' \lct til Uevrtl'elsc td en jC\"ll 

Produktioo!:i(!\'ne hos J orden saa nødvendige Vcxelbl'ug (mcl-

1(:0\ Ager og Eng srtnvclsoUl lucllem de forskjellige Sædnl'tcr) 

fartet syudcrligt Indpas i det Store, hvone! c~kclte Tr";lktcr 

visc Tcp;n paa en g-oJ. llcg-Yllrlelse. 

D et mislige Forhold i disse [leDseemlcl" begyudel' vi s t

nol.: at trænge ilJd i d en l'omsdalskc Honde~ ncvidstll(~d, !Ilen 

han haL' hidtil alminucligvis V;C1'r.t for~igtig til Konsel'vatisme 

i sin Drifts!Ilrtade fOl'srt:lvidt, sna hnn kun Ilflist Jlødigcll har 

villet indlade sig paa Utlgift llIedforcudc FOl'ctagendcr, der 

ikkc kuude veJltes Stl'3X rtt ville give h:l.m haus Udlæg tilbagl', 

Forøvrigl mnn det llledgives, at den forlj~bllc PCI'iode, Jlrta 

Gl'und nf, det omtalte F orllOld IIl(HI Ilens)"n til Al'hcidsujælpell, 

hRr væl'et lidd gunstig fOl' dc~lige Foretagendcr , 

I Gjødsclens Behandling viscr sig pan de flcste Steder 

Forbedriuger. 

Dedre Redskabel' nnvendcs i stSilTC OJUfang, 

Autalle t ;l f særsldlt llIal1'iI.ulel'ecle Drug vnl' vcel Slnt

ningen af .'\nrct 1876 følgende: Til Sammenligning hidsættcs 

tillige del lignende Aulal ,'ed Udgangell nf Tiartret fOl'lId: 

KOl'dmøre 

i ISi:, i ISG" 

2,DSO, altsaa forøget lIled OSS Dl'ug 

ellcr med 2n pet. af et G:wl'Ilsbrugs Drift, der omfatter Kom- og Poletespl'o

duktiou, og "Fx(lJ'ift:: som dell Gre ll , (lcl', 1I\'ad Xavllel ogsaa 

korrekt pegel' hl::1l p:l.n, g'rt:ll' ud prta Fpduiug af Krcrttul'e 

og Tilgod cgj orel!<c :lf disse CHC1' d(;l'l;s AfI;::l.~ tuillg, Cl' og~:lrt 

dell i dette Ah:llit olllimndlede Ul'anche, Jordbruget, tildl'is 

og prt:,.lUallgc Stcdel' hetydelig S:l.t lilside fol' nl afgi\'c nidrng 

til <1(:11 :wdell DI':llldlt" h\'i lkt,t e'jcllllell~gaOleJlde hal' været 

Tilf~eldet i de :?d~ uot'ulig!>tc Fogd crkr, IIrt\'ulig ~ol'dllløl'e. 

i Romsdal 2,2i~, alb:aa fvrogct med 

ollc,· 7 pCL 

I G I DI'\1g 

Dett(~ hal' vxret i ,T onlhrugcI'IH:s ('geil velforst.:nede 

Intcrcsse, da f;cdriftcll, ulldet dell i Pel'joden r:\:1.delldc raske 

Afsætning af Fedc ... nrepl'odllUel' til forliC'1l ul;jendte ht,i e Pri

ser, h~1' v:'Cl'et lllcre h!nnende end J ordol'ugt::t , FodlOldet i 

ueullc lIellscclldc \'il forø\"l'igt lI:C!l'IlI€l'e fremgna af de Op

gaver, som nctl ellfol' ville bli\'e lIIeJdeltc" 

SfJndl1løl'c 4,'iO:) 

Amtet 10,211 

4,140, :dt~rtrt forø.s:et mcd ;):)S Grug 

ellel' 13 / , pet. 

8,80'1 , For.ogc1scll alts:l.rt I ,40T ellcr 

1(; pCL 

Af fOl'næ\'u1e Alltrtl Drllg i IS'i'C, \'al' eftcr de af Lens-

ruændclIe nfgivne Opga\'el' følgende selystændige JOl"dbrug: 

(nndlnget Cl' ulldel'bl'llg, særskilt skyld~nlte ShrtUd:wd, Ib\'I1(1-

gange, Skovstykkel\ Tomter o, 1.), 
I Nordmøre 2,607 mcd Skyld 4,2!:):j Dde!', 

I Romsd:d 2,243 meu Skyld 3,1 19 Daler. 

Forddiugen herrcdsvis i de n:uvilte Fogderier er følgende: 
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Samtlige Brug. Af disse Brug ere sælvstæn-

Distrikterne. dige J ordbrug. 

(Herreder.) 
Antal. 

Rindalen 261 

Surendalen 372 

Stangvik 179 

Halse 158 

Aure 308 

Edø. 159 

Tustern 101 

Kvernæs 622 

Øre. 232 

Fredø 89 

Strømsnæsset. 100 

Thingvold. . 215 

Sundalen 167 

Øxendal.en 105 

Bud. l S8 

Fræneu 261 

Akerø . 202 

Sandø 51 

Bolsø 336 

Næsset . . 326 

Veø. . 223 

Gryten . 345 

Eid. . 58 

Vold 118 

Vestnæs 332 

Smaa Afvigelser i den samlede Skyld sees at have ind

sneget sig i de foranføl'te Opgaver , men Feilene ere forøv

rigt uvæsentlige. 

Antallet og Skylden af særskilt matrikulere de Brug uden

for de selvstrendige Josdbrug sees efter de anførte Opgaver 

kun at være ganske ringe, undtagen forsaavidt angaar 3 Her

reder, nemlig Surendaleu, hvor der er 17 Under brug af Skyld 

23 Daler og 176 særskilt skyldsatte Slaatteland af Skyld 

50 Daler, Rindalen, hvor der er 14 Underbrug af Skyld 10 

Daler og 79 særskilt skyldsatte Slaatteland af Skyld 21 Daler, 

samt Gryten, hvor der er 13 Underbrug af Skyld 11 Daler 

og 79 særskilt skyldsatte Sla.tteland og Havnegange etc. af 

Skyld til s~mmell 20 Daler. 

For Søndmøre Fogderi henvises til den Udvikling herom, 

som Fogden hal' meddelt i sin Beretning og hvilken nedenfor 

vil blive indtagell. Jeg skal dertil alene føie, at Antallet af 

Underbl'ug og undr e særskilt skyldsatte Jordstykker, der ikke 

illdkomme under Begrebet 'lJselvstændige Jordbr~g(( kun er 

Edet, n emlig for det hele Fogderi i Antal mellem 80 og 100, 

af Skyld omkring 40 Daler , hvoraf det lUeste i Øl'skoug, 17 

llled Skyld 8 Daler. 

I Skyld. Antal. 
Skyld. 

(Revideret.) 

Daler. Ort. Daler. Ort 

425 - 166 393 3 

573 l 178 499 3 

405 4 148 396 3 

266 - 137 258 -
476 l 286 472 2 

151 l 158 147 4 

114 2 93 113 2 

519 l 611 517 2 

303 3 225 301 l 

105 3 84 105 -
166 4 90 164 2 

330 - 187 322 -
409 2 144 395 l 

221 2 90 20S 4 

166 3 188 166 3 

335 l 25 6 334 2 

31G 2 20} 314 3 

75 l 51 75 l 

327 - 324 324 l 

459 4 294 448 4 

406 l 215 404 4 

393 - 253 362 l 

139 l 51 137 2 

193 l 98 190 4 

368 - 312 360 -

Af Leilændingsvæsenet er i Amtets 2de nordligste Fog

derier nu, kan man sige, kun enkelte spredte Rester tilbage . 

I Nordmøre Fogderi anm'ager det egentlige Leilændings

gods og paa anden l\faade bortsatte Jordegods blot til et 

Antal (særskilt skyldsatte Brug). af 155 med Skyld 160 Daler, 

hvoraf Edø og Kvernæs optager den største Del med h en

holdsvis 71 Brug af Skyld 56 Daler og 53 Brug af Skyld 

55 Daler. Blandt det for NOl'(J.møre anførte Antal Leilæn

dingsgods, med Skyld, er ogsc.a indbefattet enkelte Brug, 

der eies af Kommuner snasom Skole- og Klokkergaarde. 

I Romsdal optages 141 Brug med Skyld 163 Daler al 

Leilændinge eller ved BortsætteIse pan anden lignende Mande, 

deraf Frænen 19 Brug med Skyld 34 D"ler, Akerø 37, Skyld 

15 Daler, Sandø 13, Skyld 13 Daler, Bolsø 11, Skyld 12 Daler, 

Næsset 16, Skyld 30 Daler, Gryten 9, Skyld 14 Daler, 

Vestnæs 18, Skyld 7 D aler, - de øvrige Herreder blot en

kelte Brug af nogle fall. Dalers Skyld. At heri er illdbefat

tet enkelte Brug, der ikke korrekt henhør e under "Kontoen:' 

flntager j eg. 

Embedsgaarde optage i Nordmøre en Skyld af 8S Daler 

og i Romsdal 55 Daler. 

1* 
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For Søndmørc Fogderi, hvor Leilændingsvæscnet hnr 

vrel'ct meget stærkt udviklet, og hvor det endllU existercl' i 

t emmelig vid Udstræknillg, indtnges her en nf Distriktets 

Foged i sin Beretning heroIll Ieveret Udvikling, der forpvrigt 

ogsaa. omfatter Jordeicndolllmenes Udstykning. 

S ø n dm øre. 
Særskilt matrikulercde Jordbrug. 

Pl'restegjeld 
eller 

Thinglag. 

11664-66 
.f 

Langes 
Tids
skrift. 

1758. 1785. 1 1790. 1 1800. j 1809. : 1810.jI830·118'1O. 

Strøm. I 
1850.j 1860. j I870.j . 1875. 

.Matrikul Skyld. 
Efler FOI'~cgHebcl' OV~t· Rckuæ:> l{ b 

Hospitals tilkommende Told. asse og. l{asscbog. 

:= ~Iil~ ~33~0~:·· :~ • !: rr-r . ~:T : ,1 :::
1

1:::1::1 :-" :~O~'~:~ 
Stranden . . . ,1.(' 226 - - 'I - 1 - I -I 265 163 2 12 

5GB ! l I , 
Ørskoug .. . i 341· 4' - - - 335 335 i 3GO ! 39·1 441 '173 730 e 11 

Skone .. . . il 1 246 - III -_ I' -_ I! . _ ,I SOl 801 I 250 I 207 333 354 487 3 19 

Borgund ... ~ \~ GS5 -100 - I _ i - \ l 531 547 G51 G85 GSS 3 22 

lI.rh.m ... I 176 - t -_ I ! - - 242 2·12 2·)2 245 2Gl 291 'J.J8 3 18 

~~:::n . : : i ~ 306 ::~ I : _ i -, : 'I 253 253 303 325 359 ::: ::: 3 2: 

Heri! ..... tI _ : [ : I - 1\ 461 4Gl 1 .J73 500 501 nl7 284 4 14 

Vnllclvcn .. 257 2H1 p - - ! - t - 243 US I 2·15 260 2D2 i 31~ 543 18 

Volden. . . . 550 ,192 - - I - ~ - - 531 I 531 II 511 556 605 ti 647 1123 13 

-I' I ' Hjørundfjord I ISO I 185 -I -1 - I - - 185 185 1 182 185 196 I 211 404 2 II 

.- -1--1- - --,- -1--- - - 1
--

1

- -;- - '- -1- -1---
1 2,830 i G,273 1 3,lG6 I 3,158 I G,2J.l i 3,270 3,476 i 3,637 3,63 1 i 3,728 1 3,013 1 4,3SS i 1,703 1 

Anm æl'knin g l. Opgnyen fra l GG4-GG er, om end i sit 

IIovcdrcsultnt ret, dog neppe nøiagtig. Nnnr All ta llet 

nf Drug i flere Fjorcldistriktclo sees at være blevet min

dre i Tidsl'ummet mellem 1 GGG og 1758, kan dette maa

ska srettes i Forbindelse med, at del' i Fjordene, spccielt 

Nordalen og Sunelven, givcs et ikke ganske !idet Antal 

nf Nrlehrng. 

Anm ærkning 2. Opgcl.Yen fra 1758 man. ftllsees for llØingtig. 

Den lInr ogsna den Fordel, at den knytter sig til Prreste

gjeldene, sa", at en Sammenligning med Forholdene nu 

k:l.Il nnstillcs. D ette Cl' ikke Tilfældet me<l Opgnverlle 

fra 1 'i'85-1813, da Skibredc-InddeJingeu, forskjellig 

baade fra Præstegjelds- og Thinglngs-Inddelingen, el' be

nyttet i de forha-andeuvæl'ende l\Interialier. For disse 

Aur er derfor alene Hovedsum angivet. 

Anmrel'kning 3. De for sidstnævnte Aar meddclte Opgavel' 

ere væscntlig byggede pan Fortegnelscrne over den 

'fold, dcr betnltes af hvert Brug til Rekn res Hospital. 

For en Del el' dog ogsaa Sammenligning nnstillet med 

FOl'tegnelsen over Veimestel'tolden samt med J(asse

bØgerllc. 

Aumæl'lming ,1. At Borgund fra 1840-1 850 synker fra 

SO l-781 hnr formentlig sin Grunn i, at. Aalesund!'; 

I(jøbstads Territorium i delte Ti<brum blev utlskilt af 

Borgund. Som Følge heraf vil jeg gan. ud fra, at Dor

guncl ved en Sammenligning bør opstilles med 781 iste

detfor med SO l i sidstnre-:ute Aar. 

Anmæl'knillg 5. Ovenstanende Tnbel ViSel\ at Antallet af 

mrttrilmlerede Erug er vox et: 

fra 16G4- 1875 med omtr. GG ~~ , fl'r\. 1GG'1-1768 med 1G ~~. 

1758-1875 
18;;0-1875 
1860-1875 
1870-1875 

4'j, ~~, 

30 ~~ , 

20~, 

7~. 

1"158-1809 
1809-18'10 
1840-1875 

10 ~~. 

30 ~b. 

Anmærkning G. For den si<lste Periode (1840-1875), i 

hvilken ~!stY~i:lliggru:l i Sæl'<leleshell har gaaet for sig, 

stiller det sig for de enkelte Distrikters Vedkommende 

saaledes, at: 

Sun elven 

NOl'dalen I 
Stranden \ 

fJl'skong 

BOrgUnd! 

Skoue . 

Harham 

Ulf,ten 

el' tiltaget med omtrent 19 ~~. 

16 ~. 

35 j" 

20 ~~. 

50 j" 
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er tiltaget med omtrent 42-;- ~. 
Herø I 
S.ndø\ 

Vanelven 

Volden 

Hjørundfjord -

31 'to. 

22 'to. 

20 'to . 

Jordudstykningen har, som det af foranførte For~ 

tegnelse vil sees, ganet hurtigt fremad i det sidste Tidsrum 

fra 1840-1875, medens den tidligere kun har gjortforholds

vis arnaa. Fremskridt. Herved mao. rigtignok bemærkes, at 

d. større Omkostninger ved Skylddeling før Loven af 28de 

Mai 1845 oftere hiodrede, at asadan formaliter fandt Sted, 

idet Gaarden vel faktisk deltes, men dog forblev stnaende i 

Kassebogen som samlet Brug. Særdeles meget har denne 

Omstændighed imidlertid neppe at betyde. Udstykningen 

bænger S88 nøie sammen med et Distriks Næringsveie, Lo~ 

kaliteternes Beskaffenhed og Forhold til disse, samt Folkets 

egen Karakter, at en sandau Omstændighed ikke haD llave 

udøvet nogen betydeligere Virkning. Den hovedsagelige Grund 

til den senere Tids stærke Udstykning maa søges i, at Fiske

rierne, navnlig Vaartorskfiskeriet, har slanet temmelig r egel

mæssi'gt til og at dets Produkter have in<lbragt en temmelig 

jevn og god Indtægt. Dette har tilveie bragt større og alruin

cleligere Velstand, derigjennem befordret tidligere Ægteskaber 

og styrket Evnen til at skabe Here selvstændige Hjem. Naar 

man kjender til den Pris vor Almue altid har .sat og sætter 

paa Besiddeise af Jord, forstaaes det letteligen, hvorledes 

disse Omstændigheder ht~ve maattet befordre Udstykningen. 

I de naturlige Forhold og Næringsveienes Beskaffenhed 

har der ikke været naget, som har kun net stille sig hindrende 

i Veien. Vistnok er her i Distriktet ikke nogen Overflødighed 

af dyrkbar Jord, og den som haves er i Almindelighed nf mid

delmaadig, eller endog tarvelig, Besknffenhed, men da Dyrk

ningen tidligere har været indskrænket til et meget lidet 

Areal, har der ved de Fordringer til Udstrækning, der have 

været stillecle, i Regelen været nok at tnge af. Brugene 

have altid været smaa, og det er naturligt, at saa mnatte 

være, da. Almuen ligetil den allerseneste Periode ikke har 

havt nogen Kapital at lægge i dens Dyrkning; da Udbyttet 

fremdele s pall. mange Steder, grundet i klimatiske og lolmle 

Forhold har været saa tvivlsomt, at der ikke har vær et Op

fordring til at opofre meget derfor j da endelig den væsent

lige Betydning for Distriktets Økonomi, der ligger og har 

ligget i Fiskerierne, har maattet drage Opmærksomheden og 

Interessen i ganske væsentlig Grad hen til disse. 

Under disse Omstændigheder er det tydeligt nok, at 

Besiddeise af Jord har vær et betragtet nærmest som et Ryg

stød, en Sikkerhed for Hjemmet, og i al Fald i flere Bygder 

) ikke som Grundlag for den væsentligste Næringsvei. Lægger 

man hertil, at Fjeldstrækningerne fast overalt have været saa 

udstrakte, at Udsty],.-ningen af den dyrkede eller i Nærheden 

deraf beliggende dyrkbare Mark ikke direkte havde Indfty

deIse paa Fj eldbeitcrnes Tilstrækkelighed, hill' Hensynet til 

Hnvnegangen, der for flere af Distri k~ets Bygder aItid har 

maattet spille en stor Rolle, heller ikke kunnet stille sig 

hindrende i Veien. En nærmere Betragtning af Udstyknin

gens Fordeling viser Bom almindelig Regel, at Udstykningen 

hnr gaaet saa meget raskere fremad , som Distrikterne ligge 

beleiligt til for Deltagelse i Fiskerierne. Medens saaledes i 

Tidsl"Ulomet 1830-1875; 

Ulfsten el" forøget med 50 'to. 

Borgund med 33 'to. 

Herø og Sandø med 42} 'to. 

Vanelven med 31 ,.. 
ere Fj ordbygderne 

Volden kun gaaet frem med 22 'to. 

Hjørundfjord med 20 'to. 

Sun elven med 19 ,.. 
Nordalen og Stranden med 16 ,.. 

En anomal Stilling indtager Ørskoug, der nærmest mali. 

betragtes som Fjordbygd, med 35 'to og Harham, der er fuld

stændig Havbygd, med 20 'to. 

Ørskougs Stilling forklares med Lethed, dels af at Annex

sognet Sykelven har temmelig stor Rigdom af efter vore 

Forholde god Jord samt af at der i Hovedsognet ved Ganr

den Søholt har danuet sig et Strandsted, der t reller ikke faa 

Indvaanere. Ga. rden Søholt (Skyld omtrent 20 Daler) har 

saaledes 32 Opsiddere. For Harhams Vedkommende er For

holdet vanskeligere at forklare. Her el' let og sikker Anled

ning til Fiskerierne og U dstrækningen af dyrkbart Areal er 

ikke Hden. Maaske Sagen for en Del kan forklares deraf, 

at Distriktet er aldeles træbart, saaat Bygning af Huse her 

har været kostbar~re, end paa de fleste andre Steder, men 

det Sr.mme kan ogsaa tilnæl'melsesvis siges om andre Hav

bygder som Ulfsten og Herø. Vist er det, at der i Harham 

har været en fuldb evidst Modvillie mod Udstykning. Dette 

gjælder navnligen Annexsognet Roald (Vigerø), hvor Forhol

dene stærkest skulde synes at opfordl'e til Udstykning. Thi 

her er baade let dyrkbar Jord i nogen OverHødighed tilstede 

og Beliggenheden for Fiskeri heldig. Naar der spørges om, 

hvorvidt Udstykningen er gavnlig eller skadelig for Distrik

tets Økonomi i det Hele, maa Svaret utvivlsomt gaa ud paa, 

at det Første er Tilfældet; direkte derigjennem at et saa· 

meget større Areal bliver Gjenstand for bedre Dyrkning, og \ 

indirekte ved, at en talrig Klasse af selvhjulpne Smaabrugere 

i alle Henseender er at foretrække for en Flak af hjem- og 

jordløse Arbeidsmænd. Medens jeg saaledes antager, at Ud

stykningen hidindtil i Almindelighed har virket gavnligt og 

at en Fortsætteise deraf ligeledes vil være af Betydning for 

Distriktets og dets Jordbrugs Udvikling, tindes der enkelte 
t 

Bygder, hvorom dette ikke kan siges. Jeg sigter hermed 

nærmest til Herø Præstegjeld. Her hnr enkelte Aars gode 

Sildefiske skabt en l'tfængde af nye Hjem, hvis Existence 

afhænger nf dette særdeles usikre Fiskeri, og mange Nybyg

gere ere derfor ogsaa allerede nedsunkne i Fattigdom og 
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Usselhed. Det samme kan tilnærmelsesvis siges om Sandø 

og en Del af Vanelven. Men hermed ere ogsaa Undtagel

serne nævnte. 

Det vil til Belysning af den ovenfor fremsatte Paastand 

om, at Udstykningen mna ansees for i Almindelighed at med

føre gavnlige Følger, være af Interesse at sammenstille For-, 
holdet mellem Kornavling og Folkemængde til forskjellige 

Tider. 

Folkemængden ;'dgjorde: 

1757-60 (efter Strøm) 19,997 Indbyggere. Deraf 3,273 
Gaardbrugere, 496 Plads- og Husmænd, i Alt 3,769 Famlier. 

1801 22,597 Mennesker, 

1815 22,328 

1825 
1835 

24,653 
27,660 

1845 29,930 

1855 (Landdistriktet) 31,209 
1865 ( Do. ) 35,787 

Jord 643. 

deraf Husmænd med 

Kornavlingen angives i 1760 af Strøm til omtrent 60,000 
Tønder, formentlig væsentligst Havre. 

1782 (cfr. Femnarsberetningen 1835 p. 249) til 14,720 Tdr. 

Byg og 45,520 Tdr. Havre, eller i Bygværdi 34,760 Tdr. 

1855 udgjorde den 16,529 Tdr. Byg, 15,900 Tdr. Bland

korn, 71,940 Tdr. Havre, 63,080 Tdr. Poteter, eller i 

Bygværdi 74,125 Tdl·. 

1865 udgjorde den 150 Tdr. Rug, 14,850 Tdr. Byg, 15,190 

Tdr. mandkorn, 87,800 Tdr. HaVl'e og 96,310 Tdr. 

Poteter, eller ialt Bygværdi 101,176 Tdr. 

Følgelig h.r man i: 

1782 en Folkemængde antagelig omtrent 20,000 og en Avling 

of 34,760 Tønder Bygværdi, 

18G5 eu Folkemællgde antagelig stor 35,787 og en Avling 

af 101,176 Tdr. Bygværdi. 

Medens sanledes Folkemængden er steget med 75 96 
er Avlingen forøget til det Tredobbelte. Jeg har ikke Mate

rialier til pall. samm e Man.de at sammenligne Kvægholdet og 

dets Afkastuing, men jeg nærer ikke Tvivl om, at tilnærmel

sesvis lignende Resultater ogsaa her vil kunne paavises. 

Et Forhold, der staar i nøie Forbindelse med Jordbru

get er Leil ændi ng svæse net. Dette har været meget 

udbredt pan. Søndmøre, ja man tager neppe feil, naar man 

antager, at den allerstørste Del ar Søndmøres Jord engang 

tilhørte Kirken, Staten og enkelte større Possessionater. 

Sammenholder man Strøms Beretning om det offentlige Gods's 

Beløb i hans Tid, med hvad der et halvt Aarhundreue før 
t 

tillaa Gidske Gods, fremstiller et saadant Forhold sig med 

temmelig Sikkerhed. 

De senere statistiske Data fra forrig e Aarhulldrede be

kræfte dette, medens de tillige vise \en stadig om ikke stærk 

Formilldskelse nf Leilændingsgodset. 

Søndmøres samlede Matrikulskyld var tidligere omtrent 

3,000 Vog Fiskes Leie. 

Heraf var Selveiergods : 

1699 (Strøm) 397 Vog - 13 ~ 

1778 499 

1799 635 

1815 813 

1825 814 

" 
, 
, 

" 

16'/, 'I> 
= 21 jI. 

- 27 'I> 
27 jI. 

Senere er Formindskelsen af Leilændingsgodset gaaet 

hurtigere. 

Ai Søndmøre omtrent 6,800 Skylddaler udgjorde Selv-

eiendom: 

i 1850 3,420 Skyldd.ler - 50 '1>, 
1865 4,369 - 64 

" 
1870 4,624 - 68 

" 
1875 4,900 - 72 , 

Udviklingen viser i det Hele Udvidelsen af Selveiernes 

Klasse. Den Fremgang i denne Henseende, som nedenanførte 

Tal paapege, har sin Grund i Forholdene i Almindelighed. 

(Se Schemaet som indtage's senere.) 

Enkelte større Koruplexer af Leilændingsgods er i -sidste 

Decennier paa Grund af Dødsfald bleven splittede, men dette 

er kun et enkelt og ikke meget in'dgribende Moment. Af 

ulige væsentligere Betydning i denne Henseende er det, at 

Almuens stig~nde Velsbnd og de større Priser pall. Jordbru

gets Produkter har givet Jorden et Værd i Handel og Vandel, 

der er ikke lidet høiere end den Kapital, der repræsenteres 

ved Bygsel og Landskyld. 

Den Rente, Jordgodseierell har, er derfor liden og han 

har heri Opfordring til at afhænde, og det saameget mere, 

som saa godt som alt Leilændingsgods her i Distriktet er 

Strøgods, ikke større sammenhængende Godser. Leilændin

gen paa. den anden Side, der tidligere har været vant til, 

at Gaarden under almindelige Omstændigheder er gaaet ovel' 

til hans SØn, eller hvilken anden, han selv maatte vælge, er 

i Nutidens mere bevægede Forholde ikke fuldt saa sikker 

herpaa, som forhen. Han har saaledes Opfordring til at 

kjøbe. 

Lægger man hertil vor Almues Lyst til at eie Jord, til 

at flere af vore Kirkers Overgang i den senere Tid til Kom

munernes Eiendom og deraf f1ydende Salg af dens Jordeg.Jds, 

og til, som ovenfor omtalt, Kjøbeevnens stærke Stigning, er 

det let forklarligt, at Leilændingsvæsenet er gaaet stærkt 

tilbage, og sikkert nok, at denne Tilbagegang vil udvikle sig 

fremdeles. N ogen særdeles Indflydelse i modsat Retning har 

det ikke, at formuend e Bondemænd oftere finder det hensigts

mæssigere at anbringe sin ledige Kapital i Jord ved at ind

kjøbe nogle fall. Leilændingsbl'ug. Det var navnlig for 10 D. 

12 Aar siden ikke usædvnuligt, nt de pengestærke Øboere 

paa. denne Maade erhvervede Eiendom i de forholdsvis fat

tige Fjordbygder, is~l' forsaavidt de derved skaffede sig 

Adgang til Skav. Efterat ogean. Fjordbygderne havde hrevet 
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sig til større Velstand, brender dette sjeldnere, og Virkningen 

af de tidligere Indkjøb forsvinder lidt efter lidt gjennem 

Dødsfald, Arv og Skifte. 

Under disse Omstoolldigheder, da. Leilændingsvæsenet er 

i ,jevn og sikker Tilbagegang, er der liden Opfordring til at 

dvrele nærmere ved dets Betydning for Jordbruget og dettes 

Udvikling. Stor har denne heller ikke været. Leilændingen 

bar i Regelen været sikker pan nt erholde Kasr i sin Alder

dom, og at fao. Indflydelse pns Valget af sin Eftermand. 

Han har derfor i Regelen været knyttet til Jorden med stærke 

Bannd, uden stæl'k Kontrai brugt den som han lystede, men 

just derfor ogsar~ betragtet den uæsten Bom sin Eiendom, og 

der har neppe været synderlig ForskjeI paa Selveieren og 

Leilændingen i Behandling af Jorden. 

Dette gjælder hi.dindtil j men den voxende Kapital , hvor

over Landalmuen ra adel', vil naturligvis herefter for en Del 

blive henlagt i Dyrkning af Jorden og da vil rimeligvis For

skjei vise sig. 

Selveiere. Leilændinge. 
Distrikterne. I (Herreder.) Skatte- Antal. Skatte-

AntaL l skyld. skyld. 

1621 
DIr. Ort 1 

1 
DIr. 

O;t I 
Sunelven . 226 2 29 32 

Nordalen . 197 310 , 72 78 3 

Stranden. 212 379 3 46 85 
" 

Ørskoug 259 451 l 209 299 3 

Skoue. 214 320 
" 

141 168 
" 

Borgund 386 384 4 304 284 4 

Harham 155 270 4 127 172 4 

Ulfsten 273 417 2 125 220 4 

Sandø . 218 261 3 121 97 3 

Herø 186 208 3 130 103 3 . 

Vanelven . 274 476 l 47 67 I 

Volden 553 965 
" 

109 170 l 

Hjørundfjord 

1 

149 297 
" 71 119 2 

3,238 4,948 3 1,53 1*) 1,900 1*) 

*) Amtets Anm. Heraf optage, saavidt Amtet kan udfinde, 
Distriktets Embedsgaarde et Antal af 23 Brug med 80 
Dalers Skyld. .. , 

v ' 

(Her s\utter Søndmøre Foged. Fremstilling.) 

Om Ud skiftning svæse net oplyses: 

5 Formænd have været i travel Virksomhed den hele 

Periode, og er ved dem megen Jord løst fra sit Fællesskab. 

Om Arealet af det Udskiftede savner jeg Opgave. Saameget 

kan imidlertid oplyses, at Søndmøre Fogderi , hvor Kravene 

til Udskiftning have været størst, opta.ger den største Del. 

Personalet har været altfor lid et i Forhold til de mange 

forlangte Udskiftninger, hvorfor mangfoldige Rekvisitioner 

have mnattet henligge uændsede baade et lOg flere Aar, et 

Forhold som maa ansees saRre beklageligt, blandt Andet 

fordi Jord og Skov derved i Mellemtiden er bleven udsat 

for Drift pall. Rov, hvilket igjen har avlet Chiknner og Uenig

hed Naboer imellem. 

Den i forrige Aar nedsatte kongelige Udskiftningskommis

sion har pan Anledning velvillig tilstillet mig et Uddrug af 

det .:\1ateriale, som af den er erhvervet til Oplysning om Jord

fællesskabet, Ud. trækning ved Udgangen af 1875, hvoraf jeg 

skal meddele nogle mere eammentrængte Resultater. Dog 

mna bemærkes, at de til Kommissionen indkomne speeielle 

Opgaver tildels have vist sig mindl'e rigtige. Imidlertid an

tages de samlede Summer at træffe det Rette saa nær, at de 

tilnærmelsesvis vil give et Billede af Forholdet . 

Løst fra alt Fællesskab i Jord eller Skov skal være : 

I Nordmøre 583 Brug af Skyld 951 Daler 

- Romsdal . 396 ,,613 

- Søndmøre 499 ,, 657 

l Amtet 1,478 Brug af Skyld 2,22 1 Daler, 

eller i Forhold til Distrikternes samlede Skyld ved Udgangen 

af 1875, i Nordmøre 4,485 Daler, i Romsdal 3,161 Daler, 

i Søndmøre 6,812 Daler og det hele Amt 14,461 Daler, re

spektive 21, 19, 10 og _15 pOt. 

I Fællesskab mecl Hensyn til IndlDark alene eller Ind

mark i Forbindelse med Udmark skal ligge: 

I Nordmøre 911 Brug af Skyld 1,409 Daler. 

Romsdal . 

Søndmøre 

1,093 

1,647 
" 
" 

1,453 

2,828 

I Amtet 3,651 Brug af Skyld 5,690 Daler. 

I Forhold til Distrikternes samlede Skyld udgjør dette 

henholdsvis 31, 46, 42 og 39 pOt. 

I Fællesskab alene i Udmark skal ligge: 

I Nordmøre 1,428 Brug af Skyld 2,002 Daler. 

Romsdal 764 , 1,032 

Søndmøre 2,550 , 3,083 

I Amtet 4,742 Brug ar Skyld 6,117 Daler, 

eller i Forhold til den samlede Skyld r espektive 47, 33, 45 

og 42 pOt. 

For enkelte Brug er imidlertid Forholdet ikke oplyst. 

Hvor skadeligt Jordfællesskabet indvirker paa Jordbru

get har upaatvivlelig i Almindelighed toget og det med roegen 

Styrke trængt ind i den romsdalske Bondes Bevidsthed, og 

synderligt skuI de det ogsan være om saa ikke var Tilfældet. 

Det ligger nemlig i Menneskenaturen, at Enhver helst og 

det nogenlunde udelukkende vil nyde Frugterne af sit Ar

beide og sit Stræv, men det kan Jordbrugerne und er det 

foruds.tte Forhold ikke. 

Hensynet til at Jordfællesskabet baade her og i andre 

Amter har et . stort Omfang gjør samme til e!._Samfundsonde 

! f ~g:.n_ Betydning, og vover jeg at udtale det Ønske, at 

Staten i videre Udstrækning, end tidligere har været Tilfæl

det kunde og vilde ofre Midler til at fan Forholdet hævet. 



C. No. 2. Romsdals Amt. XV. 

At meget i sig selv allerede er udrettet i denne Retning mali. 

imidlertid erkjendes. 

Foranstanende Resultater vise noksom, hvor overordent~ 

lig meget her staar tilbage at udrette i Udskiftningsvæsenet. 

Det er adskillig Here Formænd som trrenges, da Rekvi

sitioner visselig vilde strømme ind i mængdevis an.n-fremt der 

blev Anledning til at fao. Forretningerue hurtigere fremmet 

end nu, under de havende Funktionærers Overlæsselse med 

Arbeide, kan ske. 

Et for en hcnsigtsmæssig Udskiftning meget skndeligt 

Forhold, ialfald her i Amtet, skal jeg forøvrigt under Be

handlingen af deune Materie tillade mig at henlede Opmærk

heden paa, det nemlig, at Lovgivningen ikke har sørget for, 

at Overudskiftningskommissionen bar iallefald et stemmebe

rettiget Medlem med anerkjendt Fagdygtighed. FOl'saavidt 

staar den tilba-ge for Underudskiftningskommissionen, der i 

ethvert Fald hal' et sandant, for Faget særligen ud dannet, 

Medlem (UdskiftningBformanden). Vel skal det samme Med· 

lem ogsaa deltage i Overudskiftllingskommissionells Forhand

linger, men da han ved Afgjørelsen ikke hnr Dogen Stemme, 

vil det ofte være Tilfældet at KommissiQueus øvrige Medlem_ 

mer betragte barn som en Fremmed, ja, da det e l' hans eget 

Arbeide, der skal bedømmes, som en noget mistænkelig Per

SOll, lJan. hvis U dtalelser man ikke ganske kan stole. 

Uden fuld kyndig Veileder, vil derhos Overudskiftllings_ 

kommissionen kanske ikke Ball. sjelden, ledet af den Anskuelse 

at man dog mao. vise Almenheden, at man har udrettet ~oget, 

fillde sig fristet til, naar den ikkke formaaede at gjøre dette 

pan anden Mande, at adskille, hvad Underkommissionen i 

Medfør af Lov og de tilstedeværende Forholde, har arbeidet 

for at faa snmmenføiet. 

I uedenstaaende Sammendrag for Fogderierne er angivet 

Udsæden i Femaat'speriodens sidste Anr 1875, samt i Tinaret 

forud 1865 , begge Dele overensstemmende med de efter Op~ 

gaver indhentede under Folketællingerne udgivne statistiske 

Tabeller. 

Den i Sammendraget opførte Bygværdi støtter sig paa 

den i Tnbellerne brugelige Beregningsmaade efter Forholdet 

l Tønde Byg = 'I, Tønde Rng = 1'/, Tønde mandkorn 

= 2 Tønder Ha"re og = 3 Tønder Poteter. 

Udsædeu i Aarene 1875 og 1865 - i Tønder. 

',m'" "~ I 
Den sam· sæd af Korn Samlet lede Korn· Rug. Byg. Blandkorn. Havre. Kornudsæd. Poteter. og Poteter, I udsæd j 

Bygværdi .. 
beregnet j 

Bygværdi. 

-
Nordmøre, 1875 64 1,368 903 11,254 13,589 7,682 11,308 11 ,451 

Do., 1865 53 1,326 560 12,669 14,608 8, lO5 10,358 1J ,558 

+ eller ..;- + 11 + 42 + 343 . 1,415 ... 1,019 423 + 950 lO7 

Romsdal, 1875 21 841 1,153 9,138 11 ,153 6,207 8,553 9,058 

Do., 1865 18 . 780 894 8,834 10,526 5,817 7,649 8,367 

+ eller ..;- + 3 + 61 + 259 + 304 + 627 + 390 + 904 + 691 

Søndmøre, 1875 13 2,455 2,837 18,391 23,696 13,559 16,187 18,955 

Do., 1865 19 2,671 2,638 17,556 22,884 13,233 13,434 17,711 

+ eller ..;- . 6 . 216 + 199 + 835 + 812 + 326 + 2,753 + 1,244 

Amtet, 1875 98 4,664 4,893 38,783 48,438 27,449 36,048 39,464 

Do., 1865 90 4,777 4,092 39,059 48,018 27, 156 31,441 37,636 

I 

I 
+ eller ..;- + 8 . 113 + 

Udtrykt i Pro center stiller Forholdet med Hensyn til 

Frewskridt eller Tilbagegang i de respektive forløbue 10 

Anr sig saaledes: 

I Nor d mØr e. Tilbagegnng i Kornudsæd nemlig i sam

let Kornudsæd med 7 pCt. og i Kornudsæd, beregnet i Byg· 

værdi 5,2 pOt., Forøgelse i Potetesudsæd med 9,2 pOt. og 

Tilbagegang i Bygværdi af den hele Ud sæd af Korn og Po· 

teter med 0,93 pCt. 

I R o ID S d al (Fogderiet). Forøgelse i den samlede Korn· 

udsæd med 5,7 pOt., Do. i Kornudsæd, beregnet i Bygværdi 

med 6,7 pCt., Do. i Potetesudsæ~ med 11,8 pCt. og Do. i 

Bygværdi af den hele Udsæd .fKom og Poteter med 8,3 pCt. 

801 . 276 + 420 + 293 + 4,607 + 1,828 
. 

I S ø n d mør e. Forøgelse i den samlede Kornudsæd 

med 3,6 pOt.) Do . i Kornudsæd beregnet i . Bygværdi lUed 

2,5 pCt., Do: i Potetesudsred med 20,3 pCt. og Do. i 

Bygværdi af den hele Udsæd af Korn og Poteter med 7 pCt. 

For det hele Amt viser sig følgende Resultat: 

Den betydelige Nedgnn?, som sees at have fundct Sted 

med Hensyn til Kornud sæ den i Nordmøre Fog-deri, Cl' 

erstattet ved en tilsvarende Forøgelse i de 2de andre Fog· 

derier, navnlig Romsdals) og vel det, sanledes at der i det 

Hele visor sig eu, rigtignok høist ubetydelig, Forøgelse. For 

det hele Amt er Kornudsæden, beregnet i Tøndetal forøget 

med 0,87 pCt. og Do., beregnet i Bygværdi, med 1,1 pCt. 
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p o t e t e 5 li ds re den er derimod væsentHg forøget i 

alle Fogderier, o.llermest i Søndmøre Fogderi. Forøgelsen 

for det hele Amt andrager til 14,7 pCt. 

I den hele Korn- og Potetesudsæd, beregnet i Bygværdi, 

viser der sig uagen Forøgelse for det hele Amt, nemlig 4,9 

pOt. , hvilken rammer Romsdals og Søndmøre Fogderier, idet 

Nordmøre ndviser eu, forøvrigt ubetydelig Tilbagegang. 

Forholdet mellem den samlede Kornudsæd og den sam

lede Potetesudsæd bliver: 

i Nordmøre . i 1865 ,om 59 : 41 og i 1875 som 54'/2 : 45'/2 

Romsdal i 1865 , 58: 42 og i 1875 , 56'/,: 43'/, 

i Søndmøre . i 1865 , 63: 37 og i 1875 , 59'/, : 40'/, 

i det hele Amt. i 1865 " 60 : 40 og i 1875 ,,57 : 43 

Bringer man Forandringen i Folkemængden fra Aaret 1865 til 1875 i Sammenligning med den }I'orandring, som 

Korn- og Potetesudsæden er undergaaet, visel' sig følgende Forhold. 

Folkemængden var: 

i Nordmøre i 1865 34,094 1875 37,114 altsaa Forøgelse 3,020 eller 8,9 pCt. 

Romsdal 

Søndruøre 

23,423 

35,787 

25,570 , 2,147 9,2 , 
39,141 

" 3,354 9,4 , 

I Amtet 1865 93,304 1875 101,825 altsaa. Forøgelse 8,521 eller 9,1 pCt. 

I N o l" dm øre har efter de meddelte Opg.ver Forøgel

sen i Potetesudsæd omtrent holdt . Skridt med Forøgelsen i 

Folkemængde, medens Kornudsæden saavelsom den samlede 

Korn- og Potetesudsæd, beregnet i Bygværdi, stanr meget 

tilbnge. 

I R o Ill ' d a l hnr Kornudsæden ikke ganske holdt Skridt 

med Folkemængdens Forøgelse, medens :Potetesudsæden gnar 

foran . Den samlede · U.dsæd af Korn og Poteter, beregnet i 

Bygværdi, bar l)aa Iidet nær gaaet frem i samme Grad som 

FolkemæDgden. 

I S ø n d mØr e mangler adskilligt pua, at Kornudsæden 

har holdt Skridt med Folkernængden, medens Potetesudsæden 

h.r gjort betydelig ,tørre Fremskl"idt (9,4 pCt. mod 20,5 

pOt). Det mangler ikke meget paa, nt den samlede Korn 

og Potetesudsæd, beregnet i Bygværdi, i dette Distrikt har 

holdt Skridt !ped Folkemængden, dog bliver Differencen større 

i Søndmøre, end i Romsdalen. 

F o l' det b e l e A ru t mangler meget paa, at Kornudsæ

den har holdt Skridt med FolkemQ3ngden, medens Potetesav

lingen er gaaet en god Del foran. Forøgt~lsen i Bygværdien 

at deu hele Korn og Potetesnvling staar for Amtets Vedkom

mende adskillig under Folkemængdells Forøgelse (4,9 pCt. 

og 9,1 pCt. 

Betræffende Forholdet mellem de forskjellige Kornsorter 

fremgaar af Opgaverne Følgende: 

Rugudsæden var tidligere kun høist ubetydelig og er 

ikke undergaaet nogen Forøgelse at tale om. 

Bygud sæ den er forøgetganske ubetydelig i Nordmøre 

og Romsdal, men indskrænket forholdsvis mere i Søndmøre, 

sanledes at der for det bele Amt viser sig nogen Formind

skeIse, nemlig 2 1/ 2 pCt. 

BI. II dkol'nud sæden er betydelig fOl'øget i alle Fog

derier, nemlig i Nordmøre med 61 pOt. i Romsdal med 29 

pCt., i Søndmøl'~ med 7'/, pCt. og i det hele Amt med hell

ved 20 pCt. 

Ha.vreud sæden, der er den hovedsngelige Udsæd i 

alle Fogderier , - for det hele Amt repræsenterede den i 

1865 83,4 pCt. og i 1875 80 pCt. af den samlede Kornud

sæd - er temmelig betydelig formindsket i Nordmøre, nem

lig med II pCt., noget forøget i Romsdal og Søndmøre, neru

lig med respektive 3'/, pCt. og ikke fuldt 5 pCt. og formind

sket i det hele Amt med en Ubetydelighed, nemlig 0,7 pCt. 

Ud sæden af Hvede og Erter er som Intet at regne. 

Beregnes et Anra Avling af Korn og Poteter efter den 

samme Foldighed, som er lagt til Grund ved Udregning af 

Avlingen i Aaret 1865, udkommer følgende Resultat. 

Til Sammenligning har jeg i nedenstanende Opgave og

saa opført den beregnede Avling for sidstnævnte Anr. Det 

bemærkes, at ved dens Affattelse Udsæden er fradraget den 

opføl'te Avling. 

2 
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1 

, 'I 1 II Samlet :Il~(l(~l I~:~~~. I Ili~:~n;~tK~~ 
Rug Dyg Blnndkorn. Havre. r., ' o' :Lv-ling, b.c-I Potetcl', og Poteter 

I 1 I I hOlnl\,l1no" regnet l. I ben.gud i 
I Bygvær(b. i Bygt'ærdi, 

- - - - . - --"" __ ._-~~. - __ '~-O~_~-__ .~_,~.O~~-~-,.-~--!·~~~'I-----~~~~~~~ ~~ __ ~L-~~~ --j _ -- :'''~ '''-'-' 

Nordmøl'e, heregnet 1 349 ! 9,001 i 5,210 65,498 80,058 1 M>,G88 I 7<1,972 i 70,679 

Do. 1865 289 I 8,620 I 3,229! 73,697 8iJ,835 I 48,007' I 6S,733 I 70,918 

+- eller I +- 60 +- 381 I, +- 1,98 1 ! -;- 8,199 ! -;- 5,777 I -;- 2,3 19 I +- 6,239 I -;- 239 

Rom,do1, beregnet , I 160 6,232 7,3791 51,355 I 65,1261 37,0421 63,377 I 58, I G8 

Do. 186:'). ' 137 5,1'82 i 5,716 . 49,639 i 61,274: 34,595 l 56,~'05 ! 53,,19,' 

+- eller -. +- 23 +- 450 I +- 1,663 i +- 1,716 " +- 3,852 1 +- 2,447 I +- 6,672 I +- 4,671 

Søndllløre, beregnet 77 13,035 I 12,993! 64,736 91,141 I 54,468 I 87,572/ 8"U59 

Do. 18;;5 l' 12,076 61,806 88,526 ! 53,636 I 72,735 77,881 

+- eller -. +- 917' I +- 2,900 +- 2,615 I +- 832 i +- 14,837 ! +- 5,7'78 

Amtet, heresnet '~ -- -:;5,582 181,589 2O(j,o~15 [--1~;:, l U~- I 2:15,92 1 - ~l ;;~5UI; 
Do, 1360 i 21,021 185, H2 235,635 ; 136,238 i 108,173 , 2022% 

+- eller -;- I +- 4,561 -;- 3/>53 +- 690 I +- 960 i+- 27,748 t + 1O:21~ 

Ved lleregningcll el' følgende Fold lagt til Grund: 

I I Rug. I nyg. I' Bl_la~d- l Havre. I Poteter> 
I ~Olll> l I 

~~"~,-~~'"-~j.~~,~~' c~~~,',~_ ~.-~ 
Nordmøre u,45 7,58 i 6,77 I 6,S:~ 7,63 

Romsdal > 

S~jndmøre 

S,6 1 8,41 Il' 7,4 " U,62 
6,95 6,44 5,::)8 4,52 

8,41 

6,41 

~aar begge Beregninger som auført støttes til den samme 

Rlltagtll! FolJighed, sLller Korn- og Potetesproduktiollens 

Fremskridt eller Tilbagegang i FClllrta.ret sig, udtrykt i Pro

center, sualedes : 

I Kor d mØ r c el' dell samlede Kompl'oduktion forringet 

med (i,73 ~~, den samlede K~l'llproduldioll, bcregnet i Byg

værdi, forringet med ,.t.,G2. ~~, Potetes.produktionell forøget 

med 9,08 ~~ og den samlede Produktioll af Korn og Poteter, 

beregnet i Bygvæl'di, forringet med 0,34 ~> 

I R o Ul s d a l (Fog(h~riet) ViSCll sig eu Forøgelse i alle 

4 Poster (de for Nordmøre llævnte) med respektive 6,29, 

7,07, 11,77 og 8,73 ~> 

I S ø n tI. III Øre ogsaa Forøgelse i alle 4 Poster med 

rcspektive 2,95, 1,55, 20,4 og 7,42 qb. 

For det h c l e Amt viser del' sig saagodtsom ingen 

Fremgang lUed Hensyn til I(ornproduktionen - nemlig en For

øgelse i samlet Tøudetal af blot 0,0 ~~ og beregnet i Byg

værdi af kUll Ol'? ro, men derimod en meget betydelig For

øgelse i Potetcsprodnktioncl1, nemlig r 14 ~~. Den samlede 

Korn· og Potetesproduktiol1 1 beregnet i Bygværdi, viser en 

Forøgelse af 5 ~~, hvilken saagodtsolll udelukkende skriver 

sig fra dell stegllc Potetesproduktion. 

Veu Oil Sammenligning, som den for~\ll omhandlede, til

kommer imidlertid en Faktor, til hvilken i foranstaaende 

Beregning ikke Cl' taget Hensyn, nemlig dell Forandring som 

Jordbundell er ulldergaaet ved Forbedringer eller Vanskjøtsel 

og hvilke •• selvfølgelig under ~orøvrigt lige Veirforhold, vil 

have Iudflydelse pau. Foldigheden. l\-Iatcrialier til herpaa. at 

bygge stntistlske Beregninger hnves ikke. Vistnok antager 

jeg, at Jordbunden i Almindelighed er noget forbedret , saant 

Produktionen i Vil'kelighedcil hm> gjort uoget større Fl'cmskridt, 

end bvad som fremgaar af Foranførtc, men jeg tror ildcc, at 

Forbedringerne p n.a bugt nær ere saa. store, at de kuune 

bø de pna, hvnd dell samlede Korn- og Potetespl'odllktioll hal' 

Uuderballance under en Sammenligning for Tinaret med Folke· 

mængdell, - Forøgelsen for begge Faktorer Cl' respektive 

5 og 9,1 pCt. 

Da Foldigheden i lS(i5 for Nordmøre og nOlDsdal om

trent udgjol'de et :Middelsnal's, skuI de det oven beregnede 

Udbytte nf Korll og Poteter for de nævllte Fogderiers Ve i1-

kommende ogsnn r epl'æsC!llter e et :r.nddelsanrs Avling efter 

den benyttede Udsæd j dog med et miudre Tillæg for den 

Forbedring, som Jordbunden antagelig er llndergnaet. For 

Søndmøre Fogderi derimod stod Anl'svæxten i 1865 endel 

under et alUlilldeligt Aal's, hvorfor et Iidet Tillæg bør ske, 

11aal' et omtrentligt Middelsaars Avling skal udfindes. Be

regnes den nlmiudelige Fold for Fogderiet til 4,8 for Havre 

og 7 for Poteter, udkomru er som et Middelsaars KOl'llavlillg, 

beregnet i Bygværdi 1 57,000 Tønder og samlet 1\01'U- og 

Potetesn.vling i Bygværdi 89,500 Tdr. - Udsæden fradraget. 

Et Middelsaars .Avling skui de efter det Anførte for det 

hele Amt - Udsæden fradraget - udgjøre i Korn avling, 

beregnet i Bygværdi, 139,700 Tdr. eller med et Tillæg for 

den antagelige Forbedring, som Jordbunden er undergaaet i 

Tiaaret, 140,000 a 143,000 Tdr. og den samlede Korn- og 

Potetesavling, bCl'egnet i llygværdi l ca. 219,000 Tdr. eliN> 

med Tillæg som oven 219,000 i 222,000 Tdr. 

Beregnet efter Udsæden i 1875 og deu af Leusmændeue 

for Aa~t opgivne Foldightd, skal Korn- og Potetesavlingen 

- efter Fradrag af Udsædcn - i nævnte Anr i Virkelig

heden omtrentlig have udgjort: 
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Samlet 
Samlet KorD- og 

Rug. Byg. Blandkorn. Havre. Samlet Kornavling, Poteter. Potetesav-
Kornavl ing. beregnet i ling, bereg-

Nordmøre 663 12,373 6,289 

Romsda.l . 192 7,886 8,926 

Søndruøre 92 17,357 15,444 

Amtet 947 37,616 
I 

30,659 

Dette udgjør for alle Distrikter betydelig mere end et 

antaget Middelsaars Avling. 

let Korna.vling beregnet 

11 ,000 Tdr., Romsdal ca. 

Overskudet nndrager til: I saw~ 

Bygværdi ror Nordmøre til ca. 

7,000 Tdr., Søndmøre ca. 10,000 

Tdr. og det bele Amt ca. 28,000 Tdr. og i samlet Korn- og 

Pot~tesavling, beregnet. i Bygværdi, for Nordmøre til ca. 10,500 

Tdr., Romsdal .. til ca. 9,500 Tdr., Søndmøre til ca. 10,500 

Tdr. og for det hele Amt t il omkring 30,000 Tdr. 

Man kan ved første Øiekast fristes til at betvivle Mu

ligheden af en saa. betydelig Forskjel, men blot en liden 

Forøge]~.e i Foldigheden vil paa GruDd af den betydelige 

Udsred bevirke store Kvanta Tillæg i Avl, og er det atmærke, 

n.t Aarsvæxten i ] 875 i Virkeligheden stod betydelig over 

et ~1iddelsnars Udbytte. I Aarsberetningen er Udbyttet for 

Nordmøre ansat til et godt Anrs, i Romsdal til nær et godt 

Aars og i Søndmøre ti l noget over et Middelsaars. 

Efter den foran beregnede Avling af Korn og Poteter 

almindelige Anr udkommer i Forhold til Folkemængden 

1875 - 2,18 Td. Bygværdi og efter den beregnede lig

nende Avling i AMet 1875 - 2,45 Td. Bygværdi pr. 

Individ. 

Gjennemsnitsfolden for den antagne Avling i 1875 udgjør: 

Rug. l Byg. Bland- I Havre. I Poieter. 
korn. 

Nordmøre. 11,4 lO I 8 7,9 7,5 

Romsdal .. 10,1 10,4 8,7 7,6 9,2 

Søndmøre . 8,0 8,1 6,4 5,3 7,3 

Kornavlingen har i Periodens 4 første Anr været bereg

net i Aaret 1871 til et ~1iddelsaars, 1872 og 1873 til et 

godt Aars samt 1874 til neppe et Middelsaars Udbytte, sær

lig var Avlingen sidstnævnte Aar ringe i Nordmøre. 

Potetesavlingen var i 1871 meget ringe, mangesteds ikke 

mere end halv. Avlingen i ]872 var r ig af Fold, men en 

stor Deel af Avlen bortraadnede, Avlingerne i 1873 og 1874 

vare meget under middels og Avlingen i 1875 omtrent mid

dels, ligesom Sygdom da kun forekom i mindre Grad. 

Om den Kornforsyning, som Distriktet tiltrænger anden

steds fra, foreligger desværre ikke saadanne Opgaver, at jeg 

derom kan meddele bestemte detailJerede Oplysningerj imid-• 
leriid er det sikkert, at Tilførselen i Aarenes Løb er øget 

Bygvterdi. I net i Byg-
værdi. 

I 
~ 

73,479 l 77,9 16 97,241 56,408 80,901 

60,224 77,228 44,205 70,089 67,568 

78,216 111 ,109 66,884 102,763 101,145 

216,356 285,578 167,497 
I 

246,331 249,614 
I 

særdeles betydelig. Stigning i større Grad maa jo o~saa 

være en nødvendig Følge af, at Tilvæxten i Folkemængde 

betydelig har overfløiet Distriktets egen Produktion, men og

saa en anden Omstændighed har meget og antagelig endm ere 

bidraget dertil, nemlig de i betydelig Grad stegne Krav til 

en bedre Levemaade. Fogden i Nordmøre bemærker speeieit, 

nt der i Distriktet nu forbruges ulige større Kvanta af finere 

Melsorter (navnlig Grynmel) end tidligere, et Forhold som 

vistnok finder Sted i næsten tilsvarende Grad i Romsdals 

Fogderi og vel ogsan for en Del i Søndmøre. 

Nordmøre Foged antager, at Distriktet nu i almindelige 

Aar tiltrænger betydelig mere end i forrige Periode i Tilfør

sel afKorn og iGjennemsnit mindst omkring 30,000 Tønder. 

Mig forekommer Opgaven vistnok temmelig strid, men paa 

den anden Side vil det ogsaa være indlysende, at en over

ordentlig Forøgelse i Tilførselen her maa være nødvendig, 

nRar sees hen til, nt Distriktet, der allerede for 10 Aar siden 

tiltrængte tilført flere Tusinde Tønder Korn, i sidste Tinar 

skal være ganet flere Hundrede Tønder tilbage IKornudsæd, 

medens Folkemængden er stærkt forøget, og Levemnaden er 

meget forbedret. 

Forøvrigt finder jeg her udtrykkelig at burde bemærke, 

at den san stærkt stegne Tilførsel ikke er naget Bevis paa 

Distriktets Tilbagegaug i Ahnindelighed, men blot paa et 

Omslag i Driften, da Distriktet har taget sig op i Gaards

bedriftens anden Branche, Fædriften. 

Naur den almiudelige Kornindførsel til Fogderiet i min 

forrige Beretning er anført at skulle være blot en liden Brøk

del af fOl'anførte Kvantum, maa. dette skrive sig fra en Mis

forstnaelse eller en Skl'ivfeil , hvis nærmere Sammenhæng jeg 

forøvrigt ikke nu nærmere kan forklar e, da jeg ikke har de 

da benyttede speeielle Beretninger forh aanden. Indførselen 

i Femaaret 1865-1870 ro .. dog antages at have ndgjort 

ialfald halv saa meget som i den følgende Femaarsperiode. 

Fogden i SøndmøI.'e ansætter Kornindførselen til Distrik

tet almindelige A" til 15,000 Tønder, eller 2,000 Tønder 

mere end Distriktet antoges at tiltrænge i forrige Periode. 

For Romsdals Fogderi har jeg ikke modtnget nogen Op

gave over Tilførselen. I forrige Beretning var .den alminde

lige Tilførsel "opgivet til 6,000 Tønder. Formodentlig er 

Kvantummet nu naget større. 
2' 
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Tilførselen bestnar for den største Del Byg, dernæst 

kommer Rug. 

Det heJe Amt skulde efter Foranførte nu for Tiden i 

almindelige Aur tiltrænge en Korntilførsel af ea. 50,000 Tøn

der . Nual' Aarsudbyttet afKorn i 1875 er beregnet at over

stige det almindelige med ca. 28,000 Tønder, skulde man 

tro, at Indførselell for vedkommende Anr derved skulde være 

indskl'ænket med et t ilsvar ende Kvantum, eller omkring en 

Halvpart af deu sæd vanlige, men saa viser sig i Virkelighe

den ikke at være Tilfældet, da F orbl'uget voxer med de gode 

Aar, ligesaavel som det afknappes i mindre gode. At bety

deligere Nedga,ng i Tilførselen hal' fundet Sted i vedkom

mende Aar er forøvrigt en given Sag. 

Tilførselen rnlder for den nllerstørste Del paa Kystbyg

derne j af de indre Bygder hjælpe enkelte sig nogenlunde selv, 

idet Indførseleu af de værdifuldere Kornsorter, hvoraf gjen

nemgaaende ikke avles tilstrækkeligt, omtrent opveies ved 

Overskud nf Havre. Som saadnnne omtrent selvhjulpne Di

strikter er opgivet Surendalen og Halse i Nordmøre, Eid og 

Vold i Romsdalen samt Nordalen og Stranden i Søndmøre. 

At en og nnden nf de øvrige indre Bygder kan befinde sig 

i samme Forhold eller ialfald nær dette, er j eg imidlertid 

tilbøielig til at tro, uanseet at de indkomne Opgaver i~ke 

udvise det. 

I Regelen el' Potetesavlingen tilstrækkelig ikke alene til 

Distriktets Behov, men ogsaa til ialfald for en væsentlig Del 

at forsyne Amtets 3 Byer. 

Udsæden pr. Maal af de 3 vigtigste Kornsorter, Byg, 

Blandkorn og Havre nntager jeg efter de af Lensruændene 

afgivne Opgaver kan ansættes til følgende Skjeppenntal, som 

den almilldeligst brugelige og overhovedet den gjennemsllitlige : 

Nordmøre 

Romsdal . 

Søndmøre 

Som det vil sees, 

Byg. 

2 

2 

3 

saaes 

Blnndkorn . Havre. 

3 3,5 

3 4 

5 6 

Søndmøre meget tykkere, end 

de andre Fogderier. Søndmør e Foged har herom bemær

ket, at Forholdet sædvnnligvis forsvares ved, Ilt den kolde 

og raa Vaar i Almindelighed giver Ugræsset Overhnand, 

dersom Sæden ikke spirer meget tæt frem, men at paa den 

anden Side den strerke Udsæd dog ogsaa medfører Uleilighed, 

navnlig i de i Distriktet sædvanlig fugtige Sornmere, og at 

den nepp e i det Hele svarer til Øiemedet. 

Den tykkere Udsæd i Søndmøre Fogderi t~fgiver For

klaringsgrunden til, at Foldigheden der, sammenlignet med 

de andre Fogderier, viser sig betydelig mindre, et Forhold, 

Bom ved første Øiekast kunde være skikket til at fremkalde 

den ul'igtige Tro, at Distriktet skulde staa saa langt under 

For Nordmøre tidligere 4,468 Daler 4 Ort 9 Sko efter 

Romsdal , 3, 18~ 4, 
" 12 , 

Søndmøre " 6,S35 2 
" 12 

" 

de andre i Frugtbnrhed. Som et Exempel kall næVlles, at 

6 Skjæpper, uds • • et p.. l Maal, med 5 Fold vil gi ve 30 

Skjæpper i samlet Avl og fradraget Udsæden 24, Skjropper, 

medens 4 Skjæpper, udsaaet paa 1 Maal , med 7 Fold vil 

give 28 Skjæpper eller, fradraget Ud sæden, netop det samme 

Kvantum, som oven nævnt, nemlig 24 Skjæpper. At altfor 

trette Agre vil give en forholdsvis mindre god Kvalitet er 

en bekjendt. Sag. 

Potetesud sæden varier er stærkt i de forskjellige Bygde

lag; i Nordmøre fra 13 Skjæpper pr. Maal i Halse til 32 

Skjæpper pr. Maal i Aure j i Romsdal fra 9,2 Skjæpper i 

Eid til 24 i Frænen og Akerø ; i Søndmøre fr. 13,2 Skjæp

p er i Hjørundfjord til 26 i Ørskoug. Gj ennemsnitsudsædeu 

bliver mellem 18 og 20 Skjæpper pl'. Maal. Grunden til 

den store ForBkjel i Udl:)æden ligger mest i den større eller 

mindre Udstrælming, hvori Frugten kløves ved Sætningeq. 

En Smule større Interesse end før spor es med Hensyn 

til Havedyrkuingen, der forøvrigt sta ar paa et meget lavt Trin. 

Fogden i Søndrnøre antagel', at der af Nyland i Perio

den er opbrudt ca. 3,500 Maal. Tilsvarende Opgave baves 

ikke for de andre Fogderier. 

Amtets Landbrugsskole blev ifølge Amtsformandskabets 

Beslutning af 30te Mai 1872 nedlagt fra det pa.følgende 

Aar s Høst, en Foranstaltni ng, som j eg, og Mange med mig, 

meget beklager. 

Af Foreninger med Formaal at ophjælpe Gaardsbrugs

bedriften havdes i Perioden: 

Romsdals Amts Landhusholdoingsskab med Hovedbesty

r else i Romsdals Fogderi og Undel'afdeliuger i de 2 andre 

Fogderier. Selskabet har virket i forskjellige Retninger med 

Statsbidrag, Bidrag af AmtBkommunen og Medlemskontingent 

af tilsammen omkring 300 Spd. om Aaret, - og Romsdals 

Fogderies prnldiske Landhusholdningsselskab~ der har virket 

uden noget offentligt Til.kud. Begge Selskaber hal' ndrettet 

meget Godt i Forhold til de til sammes Raadighed staaende 

indskrænkede Midler. 

I fl ere af Amtets Herreder haves mindre Landboforenin

ger, der dog ikke ataa. i nogen planmæssig Forbindelse med 

nogen af de større Selskaber. Upaatvivlelig have ogsaa de 

bidraget ikke uvæsentlig til at vække og styrke Interessen 

for Landbovæsenet og med Hensyn til samme at udbrede 

gavnlig KUlldskab i forskjellige Retninger j men beklageligt 

er det, at mange sa-adanne i Tidens Løb er e hensygnede, 

hvortil Grunden formentlig nærmest maa søges i Mangel pan. 

kyndig Ledelse. 

Med Hensyn til Matrikulrevisionen for dette Amt med

deles, at Amtskommissionen har fordelt Skylden mellem Fag-

derierne saaledes: 

Amtskommissionens Fordeling 5,179 Daler 4 Ort 14 Sk. 

3,558 2 , 20 

5,750 3 , 23' 
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Denne KjendeIse er indo.nket for Hovedskylddelingskom_ 

missionen nden a.t Bamme ' endnu har afgivet Beslutning. 

I den medfølgende T.bel er indtaget Opg.ve over Fol

kemængde, M.trikulskyld og Udsæd for hvert Herred. 

b . Fædriften. 

At denne Næringsgren har ganet fremad i Femaarspel'io

den er uomtvisteligt, og l'imeligt er det vel, at Fremskridtet 

er forholdsvis større i denDe Periode, end i ae nærmest 

forud gaaende. 

Befolkningen hal' ogsaa i den gjennem hele Perioden 

stedfindende Eiven~e Afsætning pan. Fedevm'epl'odukter til for-_. 

\ ~en ukjendte høie Prise~_~ en kraftig Spore til at udvilde 

sin Produktion. 

Foruden at Kreaturantallet gjennemgaaende er forøget, 

hvilket nærmere vil blive paavist ved de senere indtagendes 

Opgaver, er ogsaa Forbedringer i større og mindre Grad 

indtra.dt i Stellet i det Hele. 

Med den tidligere saa. a.lmindelige Knapfodl'ing bar det 

efter de modtagne . Ber etninger ogsaa ~ i den herombandlede 

Periode gjennemgaaende vist sig en Forandl'ing til det Bedre, 

- enten nu · Aarsagen ligger deri, at Perioden bar frembudt 

jevnt gode Am'inger, eller at Befolkningen mer e har faaet 

Øiuene ap for det Hdet lønnende i en knap og daarlig Fo~ 

dring. Jeg vil haabe og tro, at det S{dste har medvirket 

ligesaavel som det Første, men jeg kan ikke frigjøre mig .for 

Frygten for, at mange Gnardmænd ved de flere paa hin anden 

fulgte gode Aaringel' har ladet sig forlede til at paasætte 

flere Kreature, - jeg mener navnlig Storfæ, - end han i 

. . Længden kan staa ud med at føde paa ordentlig Maade. 

Igjen at nedsætte Besæt.Jlingcn vil forekomme Mange som et 

Tilbageskridt, hvorfor man kvier sig, og hvormed der opsæt

t es i det Længste og ofte forl:enge. 

Ved Bygningen af nye Kvægstalde lægges Vind p na at 

faa disse lysere og i det Hele suuder e for Kvæget. I denne 

Retning har Udskiftningerne ogsaa medført sin Nytte, idet 

samme har medført en hel Del Udflytninger, hvorved gamle 

og uhensigtsmæssige K vægstalde, som ellers i lange Tidel' 

vilde væ:-e forblevne i samme Stand, ere blevne erstattede 

med nye og mere hensigtsmæssige. 

For F orbedringen i SmØr- og Osttilvirkningeu er virket 

ved flere, i Forbindelse med Dyrskuer afholdte· og af Præ

mieuddeling ledsagede Udstillinger, saavelsom ved Piger, der 

efter Foranstaltning af Amtets 2de Landhusholdningsselsknber 

er e oplærte pao. Meieriskoler og udsendte i Bygderne for at 

veilede Befolkningen. Sidstnævnte Foranstaltning var forøv

rigt i Perioden i sin første Begyndelse, saa deraf endnu ikke 

118 1' været Tid til at opnaa synderlige Resultater. 

Den i min forrige Beretning under Afdelingen llJordbru-
• 

get " omtalte Fj eldslaat, der i Regelen giver Hden Løn for 

Arbeidet, opgives at være i n?get Aftag.ende. Selvfølgelig 

gj ælder dette de mindRt lønnende Slaatter. 

Til Racernes Forædling er der i Perioden ikke truffet 

særegne Foranstaltninger af nogen Betydning. Imidlertid har 

det bedre Stelog Befolkningens voxende Sands for og Kyn
dighed i Valget of gode Avlsdyr blandt Distriktets egne Ra

cer ogsaa her bidraget til Fremskridt, hvortil- de mange af

holdte Dyrskuer forbundne med Foredrag af Fagmænd har 

ydet god Medvirkr.ing. 

'Om Distriktets (Søndmøres) Storfærace ytrer Søndmøres 

Foged i sin Beretning: 

il Det turde være tvivlsomt, hvorvidt det paa Agerbrugets 

og Fædriftens nuværende Standpunkt s1.'1llde være heldigt at 

anskaffe Avlsdyr nf fremmed Race. Beiterne ere meget ofte 

af den Art, at store, mindre fj eldvante Dyr aldeles ikke 

kunne benytte dem, og saadanne vilde vel ogsaa om Vinte

r en fordre et Pas og et Stel, som nu i Almindelighed paa 

Grund af flere Omstændigheder kun paa de færreste Steder 

kan po.aregnes. Paa den anden Side er vor Distriktsrace 

ikke daarlig og leverer i Forhold til hvad den fortærer ikke 

lidet Melk. Af og til findes blandt dem Dyr, der neppe 

giver Thelemarksl'acen n~get efter. Men Racen har den store 

F eil, at den ikke er konstant. Selv om større Omhyggelig

hed anvendes ved Tillægget, r esikerer man at faa tm middel

mandig Ko, hvor del' var al Grund til at vente en god«. 

Som omtalt i min forrige Beretning, er Krydsning med 

Ayrshil'eracell forsøgt (i Romsdal) ligesom endel Thelemarks

kjør er indført (til Romsdal og Nordmøre). Saavel Helblods

som Blandingsdyr af disse Racer ere i Perioden udbr edte 

hist og her, og j eg har ikke hørt andet, end at man med 

Dyr af Blod af sidstnævnte Race har været særdeles vel til

freds i enhver Henseende, medens Dommen om Dyr med 

Blod af den anden Race lyder meget forskjellig og pan flere 

Steder langtfra er rosende; men forøvrigt hnr nok Bønderne 

i Regelen fornemmelig holdt sig til Bygdernes gamle Racer 

og de nyes Indførelse man derfor endnu blot betragtes som 

et For'øg. 

Hesteracen hal' vistnok gaaet adskilligt tilbage, en Følge 

af det forcerede Salg under de i Periodens første .Aar raa

dende enorme Priser, hvorved Distriktet berøvedes sine bedste 

Avlsdyr og jevnlig kun beholdt tilbage de mindst værdifulde 

og sanledes ogsaa daarligste, og til Avlsdyr mindst skikkede, 

Heste. Dertil kommer , at man paa Grund af de høie Priser 

i fler e Aar har paasn.t i Almindelighed hvert eneste Føl uden 

Hensyn til dets Mangler, idet nemlig endog lidet lovende 

Føl have staaet i en overdreven Pris. At det sidst antydede 

Forhold vil fall. en skadelig Ind.6.ydelse paa Racen, har man 

ialfald Grund til at nære Frygt for. 

Om de til Faareracens Forædling indførte Cheviot- og 

Blackfacedyr, hvorom jeg ga.v Meddelelse i min forrige Be

retning, ytrer Søndmøl'es Foged, at han befrygter, at Stellet 

i Almindelighed ikke er saa godt, at en større varig Forbe-
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dring herved kan ventes opnaaet. Antageligen har man min

dre GruDd til at nære saadan Frygt for de 2de andre Fog

deriers Vedkommende. 

'l D en i !.§.'I3 emo.nerede Lov om Indskrænkning i Adgan-

gen til at slippe Hiugete, Tyre og Springvredre pao. fælles 

Beite er allerede ' bragt til Anvendelse hist og her især for 

V ædres Vedkommende, og tør derved paaregnes adskillig 

Forbedring. 

Uølge de under Folketællingerne indbentede Opgnver, 

der findes sammendragne i de af det statistiske Bureau ud

arbeidede Tabeller, har" Kreaturholdet i hvert af Anrene 1865 

og 1875 udgjort, 

(Det bemærkes at Udregningen af beregnet Antal Kjør 

er skeet efter den i de statistiske Tabeller brugelige Bereg

ningsmaade, nemlig efter Forholdet l Ko = 1/2 Hest = 6 

Fa.r = 6 Gjeder = 2 Svin.) 

Samlet I 
Heste. Storfæ. Faar. Gjeder. Svin. Kreat,urhold, 

, 
Nordmøre, 1875 3,031 

1 
Do., 1865 2,936 

1+ Forøgels8 eller Formindskelse. + 95 

Romsd.l, 1875 2,532 

Do., 1865 2,359 

ForØgelse eller Formindskelse. + 173 + 
Søndmøre, 1875 4,279 

Do., 1865 3,819 

Forøgelse eller Formilldskelse . + 460 + 
Amtet, 1875 9,842 

Do., 1865 9,114 

Forøgelse eller FOl'mindskels8. + 728 + 

Udtrykt i Proeenter stiller Forholdet med Hensyn til 

Fremskridt eller Tilbagegang i de respektive forløbn. 10 

Aar sig sno.ledes: 

I Nor d mø r e er Antallet af Heste forøget med 3,24 

pOt., af Storfæ med 11,56 pOt., af Faar med 5,46 pOt. og 

af Svin med 22,32 pOt., medens Antallet o.C Gjeder er for

mindsket med 6,22 pOt. I Antallet af beregnede Kjør viser 

sig en Forøgelse af 8,78 pOt., der omtrent svarer til Folke

mængdeus Forøgelse. 

I R o ro s d al viser sig ~'orøgelse for a.lle Slags Kreature: for 

Heste med 7,33 pOt., for Storfæ 15,2, for F.ar 10,46, for 

Gjeder 74,23, for Svin 20,35 og for beregnede Kjør 13,55 

pOt., altsaa i det Hele en Fremgang: der i sig selv er sær

deles betydelig og meget overskrider,Folkemællgdens Forøgelse. 

I S ø n dm Ør e viser sig ogsan Forøge1se for alle Slags 

Kreature : for Heste 12 pOt., Storfæ, 6,36, Fa.nr 2,69, Gjeder 

29,02, Svin 10,40 og for beregnede Kjør 7,57 pOt. 

Fo 1" det b e l e Amt udgjør Forøgelsen i Tallet -af be

regnede Kjør, 9,3 pOt. eller 0;2 pOt. mere end Folkemæng

dens Forøge1se. Tages imidlertid Hensyn til de Forbedrin

ger, som visselig overalt i Tiaaret i ikke ringe Grad er ind

tra.adt i Produkternes Tilvirkning og Stellet i Almindelighed, 

er Fædriftens Fremskridt gaaet en god Del foran Folkemæng

den . For at Summen af beregnedeJrj ør skulde kunne afgive 

et sandt Billede pall. den virkelige Fremgang i Fædriften i 

beregnet i 
Kjør. 

27,456 66,694 6,437 2,997 47,205 

24,612 63,240 6,864 2,450 43,393 

2,844 + 3,454 .-- 427 + 547 + 3,812 

18,699 47,278 3,531 1,656 33,059 

16,232 42,839 2,021 1,376 29, 115 

2,467 + 4,439 + 1,510 + 280 + 3,944 

38,553 65,876 20,969 3,872 63,521 

36,247 64,153 1 6,~53 3,507 59,039 

2,306 + 1,723 + 4,716 + 365 + 4.482 

84,708 179,848 30,937 8,525 143,785 
77,091 170,232 25,138 7,333 131,547 

7,617 + 9,616 + 5,799 + 1,192 1 + 12,238 

det Hele, mnatte det Forhold, hvor efter Beregningen er skeet 

ogsaa omtrent svare til Værdien af Afkastningen eller Ind

tægten fo r hvert Kreaturslags. Taget i denne Forstand, for

mener jeg, at Storfreet, - der afgiver den med Hensyn til 

Afkastning og Pengeindtægt allorværdifuldeste Faktor, - ikke 

paa meget nær er kommen til sin Ret. El' dette rigtigt, 

hvilket jeg tror, har for Nordmøre, hvor Antallet af Storfæ 

er forøget med 11, 56 pet., medens FOl'øgelsen i Antallet af 

beregnede Kjør blot er 8,78 pOt. og for Romsdal, hvor An

tallet ar Storfæ er forøget med 15,2 pOt., medens Forøgelsen 

for beregnede Kjør er 13,55 pet.} Fremskridtet, særlig i først

nævnte Fogderi, i Virkeligheden været en Del større, end 

Beregningen skulde hentyde paa, For Søndmøl'e, med Forø

gelse for nævnte Faktorer med respektive 6,36 og 7,57 pet., 

skulde det her a.nførte gjøre sig gjældende i modsat Retning, 

dog, da Forskjellen kun er ringe, blot ubetydeligt, 

For de speeielle Kreaturslags viser sig følgen de Resultat 

(for det hele Amt), 

Ant allet .f Heste forøget med 7,99 pOt. altsaa ikke 

langt fra lig Folke'mængdens Forøgelse. Denne Forøge1se 

antllges indtrandt i Periodens sidste Anr, idet de i de forud

ganende 3 iL. 4 Aar raadende høie Hestepl'iser - hvorom 

før meldt - bevirkede Salg at Heste i den Grad, at Distrik

tet selv havde knap Forsyning til den forefaldende Drift. 

Efter Opgaverne til min forrige Femaarsberetning skulde san-
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ledes Hesteantallet i Aaret 1870 endog have været en god 

Del mindre ena i 1865. Paa Grund af det omtalte Forhold, 

og da. Distriktet (taget i sin Helhed) selv opaler sin Forsy

ning af Heste, udgjør af det anførte Antal en betydelig Del 

Ungheste og Føl. Af det hele Hesteantal i 1875 -'- 9,842 var 

saaledes 2,882, eller henved 30 pCt. Ungheste under 3 Aar 

og Føl. 

Ant"all e t af Storfæ er forøget med 9,88 pCt. eller 

noget mer e end Folkemængden. Af det samlede Antal i 1875 

nemlig 84,708 v.r 1,994 Tyre, Oxer , og Stude, (2 A.r og 

derover) 61,534 Kjør og 21,180 Ungnøt og Kalve. 

Ant a llet af F a. r forøget med 5,65 pCt. 

AnhIl e t af Gjeder forøget med 23 pCt. , en Forø

gelse, som udelukkende skriver sig fra. Romsdals og Sønd

møre Fogderier, hvor 8aaledes Holdet af Gjeder har taget et 

betydeligt Opsving. Det er vistnok i de aller sidste Anr, 

at GjedenJ som i de Fredningsloven af 1860 nærmest paa.

følgende Anr kom i almindelig Miskredit, igjen er kammen i 

Yndest. 

Antall et af Svin er forøget med 16,25 pCt. 

Den gjennemsnitlige V ærdi pr. St.y.. af de forskjellige 

Slags Kreatur~ for Aaret 1875 er angivet sanledes : 

Paa Arb eid s hest e. I Nordmøre fr. 240 · ti l 400 

Kroner, almindeligst omkring 340 Kroner, i Romsdal fra. 200 

til 320 Kroner, almindeligst 260 Kroner, i Søndmør e : 120 

Kroner i Sandø, 140 Kroner i Herø, l~O Kroner i Dlfsten 

og forØvrigt almindeligst 260 Kroner. 

Sammenlignet med Femaar et tilbage sees Hestepriserne 

Regelen at være forøget med henved det Dobbelte. 

Paa Melk e kj ø r i Nordmøre jevnligst omkring 72 Kroner, 

Romsdal j evnt 64 Kroner, og i Søndmøre jevnt 52 Kroner 

undtagen i Borgund og Skoue, hvor Prisen gaar op til 80 

Kroner. 

Pa n. Fanr i Regelen 8 Kroner. 

Paa Gj eder almindeligst 10 Kroner. 

Det gjennemsnitlige Melkeudbytte pr. Ko synes efter de 

meddelte Opgaver at dreie sig omkring en 800 å. 900 Potter, 

i Nordmøre nærmest det aidste og i de 2 andre Fogderier 

nærmest det første Tal. For de mere fremskredne Gaard

brugere er det almindeligste omkring 1,100 Potter, i Nord

møre en Hundrede Potter mere. At faa frem rigtige Opga~ 

ver over Melkemængden er forøvrigt meget vanskeligt, selv 

med den bedste Villie hos vedkommende }i'unktionærer. Skal 

man forsøge en Sammenligning fra Femaar til andet mellem , 
de samme Bygder, eller Nabobygder imellem, bliver man i 

Regelen staaende fast ved) at de Resultater, man har faaet 

frem, i større og mindre Grad er e feilagtige. Fogden i Sønd~ 

mØre bemærker med Hensyn til Opgaverne for hans Distrikt, 

(de Bpeeielie) , at de hyppigt ere for stride. 

At Melkemængden almindelig er for øget i Femaaret hol~ 

der j eg mig forvisset om, ligesom dette l remgaar af Beret~ 

nin.gerne. 

Om Salget af Fedevarer, aom jo for mange Bygder er 

af stor Betydning, haves ikke Sum angivelser, men det er 

oplyst at 

Salget af SmØr er af megen Betydning for Herre~ 

derne Rindalen, Sundalen og Øx~ndalen i Nordmøre, Veø, 

Gryten, og Vold i Romsdal, samt Sunelven, Norda,len, Stran

den, Ør skoug, Skaue og Hjørundfjord i Søndmøre. Naa.r 

undtages Kystdistrikterne foregaar Salg ogsa.a i adskillige 

Kvanta fra de andre Herreder, og kanske at et og andet 

kan staa omtrent ligesaa gunstigt forsaavidt, som de foran 

nævnte. 

Smørpriserne 1875 er e opgivne i Nordmør e jevnt nt 

have været Kroner 11-20, i Romadal Kroner 11-20 [\ 

10-40. og i Søndmøre jevnlig.t Kroner 10-40. 

Salg af l even de Kreatur e er af megen Betydning 

for Sundalen, Gryten, VeØ, Næsset , Sunelven, Skaue og Hjør~ 

un~ord, ogsaa af megen Betydning for flere andre Herreder. 

Kj ø d sælges ogsan fra mange Bygder. 

M e lke sa l g sker fra. de Byerne nærmest liggende Byg~ 

der i betydelige Kvanta. 

Søndmøre Foged oplyser, at Hjørundfjor d efter Opga

ven for Femaaret nfsætter aarlig for omkring 41 ,000 Kroner 

af Fedevarer, og at Sunelven, Stranden, Nordalen og Ørskoug 

afs ætter Tilsvarende i Forhold til Kvægholdet. 

Ved Udregning efter Amtets s.mlede Skyld ved Udg.n

gen af 1875 og det for A.ret opgivne Kreaturhold falder i 

Gj ennemsnit pr. Skylddaler 0,7 Hest, 5,8 Storfæ, 12,4 Faar, 

2,2 Gjeder, 0,6 Svin samt Korn og Potetesavling 15J
/ 2 Td. 

Bygværdi. 

J hermedfølgende Tabel er herredsvis angivet Kreatur~ 

holdet ved Ud gangen af 1875 samt Melkemængden i samme A~r' 

c. Skovdriften. 

Forholdet med Forsyning ar Skover yderst forskjelligt 

endog Naboherreder iruellem, hvorfor jeg har anseet det ret~ 

t est at illdtage omtrent i sin Helhed de af Amtets Fogder 

angaaende denne Materie afgivne lndberetninger. 

Beretningerne ere saalydende : 

Nordmør e: 

Kun undtagelsesvis findes der i Rindal lidt Grnnskov, me~ 

dens de gjængse Træsol'ter ere Furu, Bjerk, Older, Hassel og 

tildels Ask samt Silje eller Pil. AfKystdistrikterne er Kvernæs 

paa d.t nærmeste og Edø eller Smølen ganske blottet for Skov 

og af Sundal er det kun Øvre Del, der har nogenlunde til~ 

strækkelig Naaleskov, hvorimod i nedre maa indkjøbes Bygge

material og Brændsel. Stangvik, Thingvold og Rindal har 

ligetil de senere Aar havt de bedste Furuskove, men nu 

ogsll& en stærkere Udskibnillg, saaledes som vil sees af efter

ataaellde Opgave derover m. M. i Gjennemeuit for Femaaret : 

Øxendal 50 Tylter 12 Alens 7" å 20 Kr. 

Thingvold 751 5 10 å 12" il 10 Kr. 

Strømsnæs.et 200 5 14" li 12 Kr. 
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160 Tyller. Tustern 

Halse 300 fra 5-10 Alens 7 a 8 til 12 " 20" 

Stangvik 

Surendal 

Rindal 

mod i fore

gaaende 

Famnar. 

4,860 

353 
574 

7,248 Tylter, 

5,060 

fra 32 lil 76 Kr. 

- 4-121 Alens 4-10". 

5-10 

5-10 

Il Kr. 8. 80 

å Kr. 8. 80 

ø re. 

øre. 

altsao. mere 2,188 Tylter Sagtømmer aarlig, hvortil kommer 

for Aure 50 ansat efter foregaaende Femnar i Mangel af nær

mere Opgave. I 1875 sees Tømmerhugsten at have været 

meget større. 

Saaledes i Snndal 500 Tylter .. virkel i en til Udhugst ind

kjøbt Skovstræknillg, der kun for en J'inge Del kunde 

faaes fremflødet formedelst lav Vandstand. 

i Thingvold 945 Tyller foruden 176 Tyller Trær en Ud

hugststrækning. 

Strømsnæssel 325 Tyller. 

Slangvik 6,100 Tyller, hvoraf en væsenllig Del falder paa 

de til Udhugst solgle Skove af Røkkum og Mulvik. 

Tusleru 600 Tyller. 

Denne forøgede Hugst, trods Skovenes foregaaende Ud

tyndning, kommer vel for en Del af, at Lastepriserlle have 

stoaet høil, men hovedsagelig er den en Følge af de Salg 

til Udhugst, som i senere Aar er blevet mere gjængse og 

. som naturligvis er beklageligen forstærkede SIcridt til Sko

venes Bane saameget mere, som det vanskelig kan undganea 
• 

eller ventes andet, end at under aaadan forceret til visse 

Aar indskrænket Drift, medtage~ eller beskadiges en støn-e 

Del af de yngre, ei under Afhændelsen indbefattede Trær, 

end uaar Hugsten udøvedes med varsom Haand af vedkom

kommende Eiere. 

Jevnsides med hin udvidede Lasthugst have Skovene 

ogsaa maattet afgive sin stærke Beskatning til Forarbeidelse 

af Tøndestav og Fiskekasser, der have staaet i saa høie Pri

ser, at Arbeidet har lønnet sig godt og derfor været drevet 

i en udvidet Grad. 

Til Forarbeidelse af Tøndestav er ogeaa anvendt Or og 

Birk og tildels Asp, men hovedsagelig har Materialet været 

skelig ventes anderledes al den Stund de forhøiede Priser 

pall. Trævirke for mange har været en Fristelse til forceret 

Drift, og derhos Spekulation i SkovkjØb '!r fremtraadt i en 

Retning, hvormed Skovens forsvarlige Behandling er en ufor-. 

enelig Sag. Dette eller Skovenes fortgaaende Aftagen er et 

for Fremtiden saa betænkeligt Forhold, saa at Bestl'æbelserne 

for saavidt muligt at bevirke en forsynligere Skovskjøtsel 

visselig er eu saa vigtig Sng, at den ikke tanler længere 

Henskyden. 

Endelig tilla-der jeg mig at bemærke, at saavidt mig be

kjendt, er der fra det Offentlig~B Side fOl' dette Fogderiljs 

Vedkommende ikke foremget noget til Undervisning angna

ende Torvmyrenes Behandling. Medens Kvernæs og Smølen 

saagodtsom udelukkende er henvist til Torv som Brændsel, 

frndes der næeten i alle Distrikter Myrer, der kunne afgive 

tjenlig Torv, hvis udvidede Anv endelse vilde blive til ønsk

værdig Lise for Skoven. 

Vedpriserne ere stegne over det dobbeltej thi medens 

før Kr. 7. 60 pr. Favn Alen, Birk og Kr. 5. 60 for Or og 

Furu ansaaes for god Betaling. var en Favn Birk for et Par 

Anr siden ap i Kr. 16 og Furu Kr. 12 og kan formentlig 

Middelprisen ansælle, til Kr. 12 pr. Favn Birk og Kr. 8 

for Or og Furu. 

Af del i Øvre Del af Sundal og Opd. 1 indkjøbte Tøm

mer maa Flødning foregaa gjenuem Driva, ligesom M:este~ 

parten af Tømmer eUer Last i Surendalog Rindal føres 

gjennem mindre Vasdrag og flødes videre efter Surnas Hoved

vasdrag . 

I Thingvold sees FIØdning foregaaet over Haneimsvandet 

til Musingsætvaagen i 1874 af 220 og i 1875 af 296 Tyller. 

Rom s d al : 

I Fogderiets 2 udensuudske Thiuglllg, der dannes af 

Præstegjeldene Akerø, Frænen og Bud, kaD der ikke siges 

at være uogen Sko v af Furutrær. Kun fna Ganrde have 

sa.ameget af Furu, .at de have nok til eget Brug. Omtrent 

den halve Del af Frænen har dog Birkeskov saavel til eget 

Brug som for endel til Salg. I den øvrige Del af Frænen 

og Akerø udgjør Torv det hovedsagelige Brændematerial. 

Men denne tilvirkes paa en særdeles tarvelig Maade og vilde 

derfor vinde meget i Godhed ved tidsmæssig Tilvirkning. 

I Bud benytte, udelukkende Torv. 

Furn, væsentlig af yngre væxt orlig Skov. I Eid (Volds Thinglag) er N .aleskoven i mærkeligl Af-

AI Tøndestav er opgivet 1875 at være tilvirket for · tagende. Hugst af Skibstømmer, der afhændes til høie Pri-

Stangviks Vedkommende 

og for H.lse 

390,000 

58,000 
samt til Fiskekasser i Stangvik opskaaret 20 Tylter Tømmer 

41
/, Alens 7 " 8" . 

Iøvrigt savnes Opgaver, men det er vist, at Tilvirknin

gen har været af større Betydenhed. 

De fleste af Besvarelserne Btadfæste ogsaa, at Skovene 

i Femaaret ere gaaede mærkhart tilbage, og dette kan van-

ser, foraarsager især dette. I Femaaret er aaaledes solgt 

Tømmer og Brændeved for ca. 28,000 Kroner. I Volds Sogn 

(Volds Thinglag) findes kun Furuskov p.a lo Gaarde. Her 

afhændes derfor intet uden Næver, Bark og Ved af Birk 

(5 å 600 Favn.,). I Gryten er ogs.. Tørumerskoven gaael 

tilbage, hvorfor man mener, at det ikke vil vare lrenge, førend 

Distriktet bliver nødsaget til at hente Tømmer andetstedsfl'l\. 

Brændeved og til Gjærdefang tindes derimod endnu til OVCl'-
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flod, lige30m ogsaa andre Skoyprodukter ere tilstrækkelige 

til Behovet. 

I Veø klages der ligeledes over, at Skovene i Femaars

perioden ere adskilligt formind skede ved Udhugst og Salg 

af Skibsmaterialier. Imidlertid har mnn dog euduu nok ar 
Skibs- og Bygningstømmel' samt Drændeved og til Gjærde

fan g. Det samme er Tilfældet i Næss et og Balsø. I Næsset 

tilvirkes desuden ikke 'ubetydeligt af TØndeballud, der af· 

srettes til Kl'istianssund, Molde og Aalesund. 

Vestnæs er det eneste Distrikt, hvor del' auduu h aves 

Overflod bande til Salg og eget Behov. I dette Distrikt til

virkes ogsaa naget Torv (pall. 19 Gaarde) i ell ers er Ton" 

ikke i Brug i de indre Distrikter uden høist undtagelsesvis. 

Skuren ar Tømmer til Planker og Bord, der sædvanligvis 

kUll ere af korte Dimensioner (vanligvis 8 Fod lange), fore 

ganr hovedsagelig med Haandsag, Af Fnru tilvirkes pall. 

Cirkelsag, dreven med Vandkraft, ikke ubetydelige Kvanta 

Stav, del' enten sælges i Partier eller (hvilket som oftest 

skeI') benyttes til Tønder, der afhændes til de nærmeste Byer. 

Tilvirkningen af Kul og Tjær e er idetheletaget !)aa langt 

nær ikk e tilstrække1ig til Distriktets egen Forsyning. 
\ 

ø ndmø.re./ 
Søndmøre hal' l in Tid ikk;e havt Mangel p an. Skov, 

Vistnok ere de Forestillinger, man oftere har gjort sig om 

Fortidens Skovrigdom, temmelig overdrevne. Man har sluttet 

fra den l\langfoldighed af Tl'ærødder, der lige uu paa Øerne 

n.udes i Torvmyrene, nden at betænke, at disse ere Vidnes

byrd om ikke en, men mange Generationer af Skov, og man 

har overseet, at Skovterrnin og Klima ikke nogellsinde har 

kunnet begunstige Udviklingen af en meget stærk Skovstnnd 

og tilveiebringe en let og kraftig Reproduktion, 

Men at her tid liger e har vær et Skav fast over hele Di

striktet er ikke tvivlsomt. Dette Forhold er undel'gaaet en 

sørgelig Forandring. Uvorren Hu~ og hensynsløs Beitning 

har feiet Skoven bort over;lt, hvor Forholde~e ikke i sær 

Grad have begunstiget dens Bestaaen. 

Nu staar Sagen saaledes, at Skoue Sogn omtrent er det 

eneste Distrikt, der med Hensyn t il Trævare i alle Dele cr 

selvhjulpen og har en Smule tilovers, Af Furuskov 

findes der derhos noget iSunelven, Nordalen, Stranden, 

Ørskoug, Borgund, Volden og Hjørundfjo~d, lllen intetsteds 

tilstrækkeligt til Bygdens Fornødenheder. Af Brændeved har 

de samme Distrikter med Undtagelse af Borgund t ilstrække

ligt og noget til Salg. 

Hvor der enduu er Furuskov tilbage, benyttes denne i 

stærkere Grad end ønskeligt for Skovtilst andens jevne Ud

vikling. Navnlig har i den senere Tid Skur af Tøndestav 

faaet en stærk Udvikling, og mindre Dimensioner hugges 

derfor nu oftere. 

Det Anførte er nok til at vise, at Skovpriserne mali. 

være høie. En anden Omstændighed, (ler virker i samme 

Retning, er det, at Hugst - og Fremdriftsomkostninger ere 

meget store, de sidst e nærmest fordi fiødbare Elve ikke n.udes 

og Terrainet er ujevnt. Disse Omkostninger angives i Skoue 

til 5 Spd. (20 Kro';er) pr. Tylvt, i Volden endog til 8 , 9 

Spd. (32 , 36 Kroner) . 

Det her sædvnnlige Bygnings tømmer er 8 å lOAlen 

langt, 9 l\ 10 Tommers Top, der anvendes i kløvet Tilstand. 

Saadant Tømmer betales med 15 li 16 Spd. pr. Tylvt (60 , 

64 Kroner). 

Br IE n d eve d betales med 3 , 3'/, Spd. (12 å 14 Kroner) 

pr. Favn * Birk og 2 , 21/ , Spd. (8 il 10 Kroner) pr. Favn Or. 

Furu s tav 5 il 6 Spd. (20 a 24 Kroner) pr. 1,000 

(store Hundreder). 

Sag h ru gen e er e faa og small., Af Cirkelsage til Stav 

findes der i Skoue et ikke !idet Antal. 

K u I brændes kun til eget Brug. 

T j re r e b r re n din g linder ikke Sted. 

Løvskov r eproducerer sig ulige sikrere, nnvnlig i de 

indre Distrikter, end Naaleskov. 

Efter Beretning fra Lensmanden i Volden el' i dette 

Distrikt plautet 25,000 Stykker Furu- og Grantræer. Om · 

denne Plantnings Udvikling er jeg ikke underrettet ; heller 

ikke om hvorvidt det er skeet sammenhængende, eller, som 

jeg er mest tilbøielig til at alltage, fordelt p aa flere Steder. 

Derimod er pa a Nedregaard i Borgund plantet henved 30,000 

Træer, væsentlig forskjellige Naaletræarter . Disse ere ud

plantede i samlet Strækning, fredet omhyggeligt og trives vel. 

Blandt de forskj ellige Arter synes den norske Furu at trives 

bed st. 

T o l' v benyttes i de træbal'e Distrikter til Brændscl. 

Kvantitet en deraf er ikke liden, men meget uj evnt ford elt j 

Kvalitet en pan. mange Steder middelmaadig. I de indre Di

strikter er Torv derimod ikke kommet i Brug, skjønt der 

utvivlsomt næsten allesteds n.ndes brugbart, om end ikke r et 

godt, Materiale. Et almindeligt Skjøn over Torvmarkeus 

U dstrækl1illg og Tilstrækkelighed selv for en nærmere Frem

tid har det ikke været mig muligt at erhverve, og jeg bemrer· 

k er derfor alene, at j eg find er det sandsynligt, at man har 

for store Tanker derom, Il 

Disse Beretninger , til hvilke j eg i alt Væsentligt hen

holder mig, skal j eg alene supplere med d en Oplysning, at 

Amtet s Landhusholdningsselskab har bekostet oplæl't en Torv

mester og at d~nne for Selskabets Regning hver Sommer 

udsendes rundt om i Distriktet for at yde Veiledning med 

Bedømmelsen af Brændtorvmyrers Kvalitet, ligesom med Hen

syn til Omgangen med Torvens Skjæring og videre Behandling, 

Denne Foranstaltning, hvoraf man tør vente sig gode 

Resultater, er forøvri~t saa ny, at synderligt Udbytte af 

samme endnu ikke ha.r kunnet spores. Torvmesterens Om. 

r eise begyndte Sommeren 1873. 

* l Alens Ved. 
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afgiver det overveiende størstel men tillige det} som giver" 

elet sikreste og jevneste Udbytte. 

"Af Amtets forskjellige Fiskerier er Vaal'torskefi s ke

ri e t det første i Rækken, ikke alene som det Fiskeri, der 

Efter Fogdernes Beretninger hidsættes fØlgende Opgo.ve 

over nævnte Fiskeria Drift og Udbytte i Femaarsperioden: 

r- Antal Antal :bUdbytte Antal Tønder Antal Tønder Samlet Pen-
A ar. Ba.de. Mandskab. i Stykker Fisk. Rogn. Lever. geudbytte i 

Kroner. 

Nordmøre. 

I S71 585 3,436 Ikke opgivet. Ikke opgivet. Ikke opgivet. 444,872 
1872 89 1 4,749 -- - - 1,044,636 
1873 

I 
836 5,023 - - - 874,584 

1874 : 801 4,728 - - - 754,960 
1875 785 4,513 - - - 914,1 68 

Tilsammen i Femaaret 3,898 22,449 - - - 4,033,220 

I Gjennemsnit i Femaaret 779 4,490 - - - 806,644 

R o m s d a l. 

1871 204 1,351 284,700 400 948 125,872 

1872 190 1,276 612,600 1,021 2,042 25 1,224 

1873 · 220 1,416 359,500 600 1,200 156,000 . 
1874 190 1,291 483,000 805 1,6 10 267,260 

1875 193 1,297 905,000 1,508 1,810 300,836 . 

Tilsammen i F ernaaret 997 6,631 2,644,800 4,334 7,610 1,101,192 

I Gjennemsnit i Fema aret 200 1,326 528,960 867 1,522 220,238 

I 
S ø n d ru ø re. 

I 187 1 *) 1,127 7,846 1,219,800 2,780 3,474 710,520 

1872 *) 1,111 7,714 3,063,000 7,358 9,895 1,334,548 

1873 . 1,187 8, 166 3,500,000 7,000 11,500 1,948,000 

1874 . 1,264 8,524 2,250,000 4,500 5,625 1,446,500 

1875 1,172 8,095 3,000,000 4,300 6,000 1,152,000 

Tilsammen i Femaaret 5,861 40,345 13,032,800 25,938 36,494 6,591 ,568 

I Gjennewsnit i Femaal'et 1,172 8,069 2,606,560 5, 187 7,298 1,318,314 

IKan ikke opgives. Kan ikke opgives. 

= Amt e t. 

1871 1,916 12,633 Kan ikke opgives . 1,281,264 

1872 2,192 13,739 - - - 2,630,408 

1873 2,243 14,605 - - - 2,978,584 

1874 2,2;;5 14,543 - - - 2,468,720 

1875 2, 150 13,905 - - - 2,367,004 

Tilsa.mmen i Femaaret 10,756 69,425 - - - 11 ,725,980 

I Gjennemsnit i F emaa.ret 2,151 13,885 - - - 2,345,196 

• *) Søndmøre Foged antager, at Udbyttet for 1611 og 1672 er ansat naget for lavt. 
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Nnar undt.ages det første Anr, 1871, da Fiskeriet sees 

gjennemgaaende at have givet et ringe Udbytte, og for 

Romsdals Fogderi tillige Anret 1873, hvori Fisket der og

saa fsldt smaat, skjønt dog større end i 1871, viser Perio

den et godt, ja jevnlig rigt Udbytte af Vaartorskfisl<el'jet. 

Det samlede Udbytte for den hele Periode er særdeles 

tilfredsstillende, hvilket noksom fremgaar ved en Sammenlig

ning med de nærmest foregn.aende Perioder. 

D et hele Udbytte i Perioden 1871 - 75 androg efter 

Ioranstaaeude Opgave til 11,726.000 Kroner og den for

rige, 1866-70, til 7,802,000 Kroner, altsaa en H alvpart 

mere i den første . De forøvrigt ikke ganske udtømmende 

Opgaver, som haves for Perioden 1861-66, vise ogsaa, at 

Udbyttet i den stod langt under sidste Femaars. 

For de speeielle Fogderiers Vedkommende stiller For

holdet sig saaledes : 

For Nor dm øre 1,040,000 Kroner (eller over Il,) større 

Udbytte i 187 1 ~75, end i den forudganende Periode, da 

Udbyttet var 2,99 1,600 Kroner. For Ro ID s d al s Fogderi 

314,000 Kroner (eller vel Il,) større i Perioden 1871-75 

end i 1866-70, da Udbyttet var 787,000 Kroner. Udbyt

tet for Fogderiet i sidstnævnte Periode var fOl'Øvrigt nok 

adskilligt under det almindelige. I Pel'iodenn æstforud, 1861 

til 1866, var det saaledes 1,072,000 Kroner eller blot 29,000 

Kroner mindre end i 1871-75. For Søndmøre 2,587,000 

Kroner (eller noget over 1/2 Part) mere end i Perioden forud, 

1866-70, da Udbyttet var 4,023,820 Kroner. Sidstanførte 

Udbytte mna. forøvrigt henregnes til under det Almindelige i 

ogsaa. kan det være, at det var opgivet forlidet, saant Dif

ferellcen i Virkeligheden ikke er saa. overordentlig stor, som 

det fremgaar af Opgaverne. 

Med Hensyn til at Søndmørsfisket i Beretningen for 

Aalesunds Byer opført med et meget større Beløb end her, 

bemærkes, at i hin er Beregningen skeet efter Udskibningspri

ser, medens den her er opgjort efter de Priser, som Fiskerne 

ha.ve opnnaet. 

Den til Fiskeriet anvendte Mandskabsstyrke har været 

omtrent den samme i den heromhandlede Periode (1871-75) 

som i den nærmest forudganellde. Den har i Gjeullemsnit 

udgjort henholdsvis 13,885 og 13,676 Mand pr. Aar, altsa. 

ca. 200 Mand pr. Aar mere i sidste Femaar. 

Baadantallet har derimod været mindre i den sidste 

. Periode, end i den foregaaende, i Gjennemsnit pr. Aar 2,151 

i 1871-75 og Do. 2,341 i 1866-70. Forøvrigt udtaler 

Nordmøre Foged Frygt for, at bande Mandskabs- og Baad

antallet for hans Distr~kt for Perioden 1866-70 kan være 

opgivet vel stort derved, at de samme Baade, efterat have 

flyttet fra V ær til andet, ere blevne t alt 2 Gange. 

At Baadantallet er gaaet Ded paa samme Tid som 

Mandskabsstyrken er forøget, kan forøvrigt gjerne være mu

ligt, da der antagelig nu jevnlig benyttes større Bande og 

saaledes ogsna i Gjennemsnit større Besætuing pr. Baad end 

tidligere. 

Vistnok antager jeg, at Antallet af benyttede Redskaber, 

navnlig Garn og Liner, har været noget større i den herom

handlede Periode end i den nærmest forudgaaende, men da 

Uandskabsstyrken og B?-adstyrken i begge Perioder er noget

nær den samme, kan det san meget større Udbytte i 1871-75 

ikke for nogen betydelig Del skrive sig fra, at Fiskeriet er 

drevet i san meget større Udstrækning. 

Det er saaledes anta.geligen for den overveiende Del 

større Fangst og høiere Priser, - begge Dele i Forening

som har bevirket de foran panpegede gunstige Resultater af 

Vaartorskfiskeriet i sidste Femnal'. 

I det foran beregnede U dbytte er forøvl'igt for Sønd

mØre og Romsdal ikke indbefattet de Beløb, som ere ind

komne ved Snlg af Torskehoveder og Rygge, hvoraf t ilvirkes 

Gjødning (Fiskeguano). Hvorvidt san ogsaa el' Timeidet for 

Nordmøre kan ikke bestemt edares af Fogdens Beretning. 

Nævnte Dele a.f Fisken, som før i Tiden ofte kastedes p'na 

Søen eller i det høieste benyttedes i raa Tilstand til Gjød

ning paa Fiskernes egne Eiendomme, repræsentel'e nu, ef

temt Konkul'rencen mellem de mange oprettede Gmmofabrik

keI' hal' bragt dem op i Pris, ogsna. i og for sig temmelig 

betydelige Værdier. Prisen pan. Torskehoveder er af Fogden 

i Romsdal opgivet i 1871 at have været 80 Øre pr. stort 

Hundrede (120 St$), medens den senere hal' steget for hvert 

Am', sanledes at den i 1875 var Kroner 1,73 pl'. stort Hun

drede. Prisen paa Rygge har dreiet sig omkring 40 Øre 

pl'. stort Hundrede. 

Heller ikke er i Udbyttet indbefattet det fr. Aalesund 

drevne Bankfiske (det er omhandlet i Beretningen for denne 

By) og det i Borgundfjorden om Vaaren drevne Fiske af 

Torsk. 

Fiskeriet kræver en kostbar Udrustning og under Drif

ten slides Redskaberne betydeligt, ligesom mange tabes. 

Fiskeriets Produkter afsættes af Fiskerne, dels til Han

delsmænd i selve Fiskeridistrikterne, dels til Do. i Amtets 

Byer. For en stor Del ere imidlertid de første Indkjøbel'e 

kun Mellemmænd (Bondehandlere), der igjen afhrende Varerne 

til de store Udskibningshuse (i Kristianssund og Aalesund), 

hvilke sidste imidlertid for en Del ogsaa gjøre sine Indkjøb 

direkte af Fiskerne. 

Deltagelsen i Fiskeriet ved fremmede Fiskere (for disses 

egen Regning og med egne Redskaber) foregaar kun i ringe 

Omfang. 

Amtets Kystbeboere, der ere de egentJige Drivere af Fi

skeriet , idet de holde Baade og Redskaber og leie Mandskab, 

saavidt det trænges, høste selvfølgelig den overveiende For

del af Fiskeriet, som ogsaa. til en vis Grad er Betingelsen 

for deres Existence, men ogsaa de indre Bygder have Gavn 

deraf, idet Løskarle, Tj enestekarle, der have betinget sig 

"frit Fiske", Husmænd og mindre Gaardbl'ugere hyppigt lade 
3' 
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sig engagere SOtn Rorsknrle eller Leiekarle, hvorved de i 

Løbet af Fisketiden kunne fortjene omkring en 80 Krone~', 

og ofte mere, i Netto hver. 

tallet af saadanne Rorskarle 

liland pr. Aar. 

Fogden i Romsdal opgiver Au

fra de indre Bygder til ca. 500 

I min forrige Beretning har jeg panpeget, hvorledes ,Fi

skeriet i den senere Tid har trukket sig længere ud pall. 

Bankerne, naget som man har antaget skriver sig fra den 

stærkere EfterstræbeIse, som Fisken har været uds at for, 

navnlig derved, at den under Indsiget pan. Grund af den 

Mængde udsatte Redskaber er bleven hindret og forstyrret i 

siu frie Gang. I samme Beretning har jeg ogsna gjort op

mærksom pan 0nskeligheden af Lovbestemmelser til Ind

føreIse af en bedre Orden under Fisket og en fornuftigere 

Driftsmaade i det Hele. 

Klagerne o~er l\.fangelen paa Lovregler i ommeldte Ret

ning have lydt stærkest fra SøndmØre, hvor ogsaa det excep

tionene Forhold findet' Sted, at Daadfiskerne have Konkur

rence af Skøitefiskere (Bankfiskerne ) - et Forhold, der har 

medført mange Forviklinger de respektive Fiskere mellem. 

Navulig have Baadfiskerne besværet sig over, at deres Fiskeri 

aftager derved, at Skøitefiskeriet, som drives længel'e ud pna 

Baukerne, bidr!lgeL' til, at Fisken, hindret eller afledet i sin 

Gang, ikke i saa store Masser som føl' komme ind paa de 

indre Banker, hvor Buadfiskerne, der ikke, som Skøitefiskerne, 

i Ahnindelighed ligge ude om Natten, have lettere for at 

holde sig. 

Del' bar været fremsat Forsla,g til Lovbestemmelser for 

Søndmørsfisket og ført Forhandlinger i lignende Retning an

gaaende Nordmørsfisket, uden at Dogen Lov eDdnu el' ud· 

kommen. 

Om forskjellige i Forbindelse med Vaartorskfiskeriet 

staaende Forholel har Nordmøre Foged bemærket: 

llNogen Forandring i de foregaaende Forhold kjender j eg 

ikke til at være foregaaet uden forsaavidt det skulde være, at Fi

skeriet er drevet længer e ud p aa Havet og paa større Dyb. 

Dette val' navnlig Tilfæl det i 1875, da der illdtraf en ual

mindelig langvarig og streng Kulde, og Fisken, antagelig paa 

Grund heraf, ikke kom op paa de sædvanlige Meer førend 

den Tid, da den almindelig har pleiet at vandre tilbage efter 

fuld endt Gydning. 

Iøvrigt el' det faktisk, at Fisken mere hnr fjernet sig 

fra de ældl'e Pladse og mna. søges ved længere Udl'oer, hvor

til jeg bar hørt Fiskere alltage som Grund, at Garnsretningen 

skeI' for tidlig, saa at Fisken hindres paa sit Indsig og for 

en større Del vender tilbage. 

Almindeligere er dog den. Mening, at det i høi Grad 

øgede Garnbrug og den dermed forened e uvorne Drift er 

den sande Ant'sag til, at Fisken har fj ernet sig. Ganske na

turligt synes det ogsaa, at uaar deu i store Vidder mødes 

llled Garn paa Garn, den da tildels i aHe Fald man. vigc 

tilbnw~, og denne Hindring tør snameget mere fodjene at 

tillægges Betydning nnar, SOlD Tilfældet er, efter den i senere 

Tid indførte Driftsmnade, der saagodtsom bestandig under 

den hele Fisketid bliver h enstaaende Garn. 

Dette følger med Nødvendighed deraf, at Stordelen af 

Fiskerne drive med flere Garnlænkel', end de, selv under 

gunstige Veirforhold, kan skjøtte, og heraf følger tillige, at 

Oversætning, endog med Forsæt, bliver mere almindelig i 

Forening med tiltagende Misbrug, Uvorrenhed og Klammeri. 

Blandt de skikkelige Fiskere er derfor Klagemnalene hero

vel' fortvarende. Visselig bør Savnet af saagodtsom al Rets

sikkerbeq under omhandlede Bedrift ansees som en høist 

beklagelig og demoraliserende Tilstand. Derfor bliver det 

mere og mere gjængs at drive Fiskeriet Helg som Ørk, og 

dette skal just heller ikke formindske det uheldige Indtryk 

af den forøvl'igt raadeude Lovløsh ed. 

Naar der for lignende Fiskerier i Nordland og Finmsr

ken, for Sild- og Ferskvandsfiskeriel'ne, e~istel'er Forbud mod 

Benyttelse af SØn- og Helligdage undtagen under særegne 

Omstændigheder, da lllna det naturligen vække underlige 

Begre~er, at der i et enkelt Strøg skal gjælde Undtngelse 

fra den almindelige Lovgivning. u 

Anganende Søndmørsfiskel'iet, hal' Distriktets Foged med· 

delt nogle historiske Oplysninger, som jeg her skal indtage: 

"Efter Strøms Beretning dreves Torskefiskeriet paa. Havet 

i hans Tid (1756): 

fm. Hm·hams og Borgunds Prrestegj elde med 250 Bande ;l. 6 

Mands Besætning = 1500 Mand ; 

Hjørundfjord, Skoue og Volden med 249 Baade :\ 6 

Mands Besætning = 1494 ilbnd; 

Vnnelven med 40 SIDaa Bande. 

Utfsten og Hel'ø h nr Strøm ingen Opgave, men ans ætter 

man Antallet her til 100 Baade med 600 lIIands Besætning, 

ga aL' mnn neppe for lavt. 

Dette skui de altsaa (Vanelvens Smaabande fl'nx:egnet) 

give eu samlet Sum af Baode af omtrent 600 med 3,600 

Mands Besætning. 

Den omtrentlige Rigtighed af denne Beregning bestyrkes 

ved, at del' i 1783 efter en ved Fogedkontoret beroende 

Opgave skal have været bru gt til Havfiske 348 Ottringer og 178 

Fjørungfarer (otteanrede Baade), tilsummen altsaa 526 Stor

bande. Ansættes Besætningen, som nu brugeligt, til 7 Mand 

pl'. Ottring og 6 pr. Fjørungfal'e, udkommel' et samlet AntaI 

af 35 a 3600. Udbyttet for 1756 anslaaer Strøm for Di· 

striktet (Her ø, Ulfsten og Vanelvens Præstegjelde undtnget) 

til 98,200 Vog Rotskjær, 2994 Tønder Rogn, 3,6G 1 Tønder 

Lever. Suppleres dette i samme FOt'holcl som ovenfor for 

Baadenes Vedkommende, fremkommer et samlet Resultat af 

omtrent 120,000 Vog Rotskjær, 3,600 Tønder Rogn, 4,400 

Tønder Lever, hvilket svarer til en Fangst af 17 :\ 1800,000 

Torsk. 

For Femaaret 1840-45 ber"egnes Udbyttet til omtrent 

100,000 Vog = 1,500,000 Fisk . . 
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For Fema.ret 1846-1850 beregnes Udbyttet (Rogn og 

Tran iberegnet) aarligt til 66,000 Spd.; for Fem .. ret 1851-55 

til 200,000 Vog Klipfisk, 3,600 Tdr. Lever, 3,000 Tdr. Rogn. 

(Den sidste Opgave a.f Klipfisk el' for høi j den svarer 

ikke til Trnn- og Lever-Udbyttet, og er beregnet efter Aale

sunds Export, uo.nseet at herifra er ganet ogann en hel Del 

nordlandsk Fisk. Lever- og Rogn-Udbyttet svarer til om

trent 2 Millioner Fisk, der høist kan have givet 140 :\ 

150,000 Vog pl'. Aar.) 

I det sidste Fem nar har Fiskeriets Drift og Udbytte 

stillet sig sanledes : 

(Amtets Anmk. Opgaven er indtaget foran.) 

. Er Ovenanførte rigtigt, skulde altsan Fiskeriets Produkt 

nu til Dags omtrent være det Dobbelte af, hvad der var 

Tilfælde i 1756 eller for en Hundrede Aar siden. NSBr Hen

syn tages til det forøgede Antal Baaile, det anvendte Mand

skab samt til Garnbrugets stærke Udvikling siden hin Tid 

synes dette Resultat ogsaa at være ganske rimeligt. " 

Som No. 2 i Rækken af Amtets Fiskerier kommer S o m

mersildfi s keriet. Dette har ifølge de for hvert Aar 

nfgivne speeielle Beretninger i Perioden givet fØlgende Ud

bytte, 

I Nordmøre. I Romsdal. I Søndmøre. I Amtet. I 
I T øndealltal. Peugeværdi. Tølldeantal. pengevæl'di.1 Tøndeanta1. Pengeværdi. r T øndeantal. Pengeværdi. 

Kr. 

1871 32,200 212,000 15,600 

1872 6,300 50,800 55,400 

1873 2, 300 21,200 17,300 

1874 . 4,800 20,800 6,900 

1875 8,000 63,200 4,450 

Tilsammen 53,600 368,000 99,650 

Det vil heraf sees, at Fiskeriet har faldt meget forskjel

ligt, idet det snart har slaaet godt til i et Distrild, medens 

det samtidig hal' faldt smaat i de øvrige, hvori Sild fanges . 

. Romsdals Fogderi har det største Udbytte i det Hele, hvil

ket særlig skriver sig fra Auret 1872, der udviser en ganske 

.overordentlig stOl' Fangst, nemlig ikke langtfra dobbelt saa 

meget som de øvrige 4 Aar tilsammen. Nordmøre Fogderi 

ha.r været mindst heIdi gt, og repræsenterel' alene ARret 1871 

en brav Fangst, medens Udbyttet i de paafølgende 4 ARr 

har været meget lidet . I Søndrnøl'e bar Fiskeriet fnldt mest 

jevnt, ikke særdeles meget noget Aar, men heller ikke sær

deles lidet. 

Udbyttet for den hele Femaarsperiode er i Tøndetal 

lidt mer e og i Pengeværdi omtrent det samme som i forrige 

Periode. 

Sommersildfiskeriet er en saare lunefuld Bedrift, og 

man kan trygt sige, at af de, som drive den i det Store, 

nemlig ved "Notbrug", opnaar kun de Allerfærreste en Fangst, 

som giver Vederlag for deu anvendte Maudskabsstyrke og 

for Slid paa det kostbare Redskab samt Renter af den i 

dette liggende Kapital, men sas. kan En og Anden have Lyk~ 

ken med sig tilgavns og opnaa et overordentligt Udbytte , 

hvilket igj en virker paa de Andre, der j evnlig have været 

uheldige, saa de glemme Aarrækkers Uheld, og igjen drage 

ud for at friste -Lykken. 

Ledede af upaalidelige Beretninger drage Notlag oftel'e 

hen til fjernere Steder for at søge Leilighed til Kast, end 

oftere maaske komme de for sent til Sildevaage, hvor Fisket 

I Kl'. Kr. Kr. 

60,000 15,000 76,000 62,800 348,000 

421,000 13,900 136,800 75,600 608,600 

138,000 6,600 75,200 26,200 234,400 

44,400 21 ,000 179,600 32,700 244,800 

24,800 11,000 116,800 23,450 204,800 . 
688,200 67,500 584,400 220,750 1,640,600 

virkelig har slanet til en Tid og i begge Tilfælde ka.n Ud

byttet blive Skuffelse og et ikke ringe Pengetab. IreMre 

Tider var det iaIfald ikke usædvanligt, at saadanne Lag i de 

Soromermaaneder, da Silden pleier at støde til Land, endog 

uden Mærke pna Sildens Forekomst nogetsteds og uden Støtte 

i Rygter derom, drog ud for at søge efter Sild, I sener e 

Anr og llnvnligell i Periodens har saadcmne Expeditioner 

ganske paa det Uvisse iaIfald kun undtagelsesvis fundet Sted, 

- en rimelig Følge af, at Indsiget af den værdifuldere Fed

sild iud i Amtsdistriktets ]Jorde ikke har foregaaet i saa

dant Omfang som tidligere og af, at Sildens Hensøgen til 

bestemte Sildevaage har været mindre narvis end i gamle 

Dage. 

Garnbrugerne holde sig i Regelen i Ro el1er forsøger 

blot paa nærliggende Fiskepladse, indtil de høre, at Silden 

et eller andet ·Sted forekommer i større Mængder, og sætter 

derfor ved denne Fiskemaade, der forholdsvis ikke kræver Dogen 

kostbar Udrustning, men som paa den anden Side heller 

ikke i Regelen bringer større Fangst, lidet paa Spil, ligesolll 

den ikke optager saamegen Tid fra Jordbrugsbedriften, som 

Notfisket saa ofte gjør og san. ofte uden tilsvarende Udbytte. 

Imidlertid er, trods at saamange af Fiskerne lide Tab 

derpaa og det Usikre i Bedriften, Sommersildfiskeriet i det 

Hele af ikke ringe Betydning for Amtet, først og fremst 

derved at Befolkningen har j evnlig Anledning til, dels ud en 

direkte U dgift og dels for en billig Penge at forsyne sig 

med ommeldte, for lIusholdningerne san. nødvendige Artikel, 

og del'uæst specielt for de Distrikter, hvor Fiskeriet tilfnlder, 
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idet i samme pall. mange Maadel', ved Landslod, ved god 

Fortjeneste for Arbeidsklnsseu, gode Priser paa. Bøndernes 

Varer, Fangst for Bygdens egne F iskere, livligere Handels

trafik o. m. indflyder mange Penge. 

De fleste Jordbrug ere, som bo nær Søen, eie selv ialfald 

nogle fao. Sildegarn hvormed de, DaRr Silden er i Fjorden, i 

Fristunder kan fiske sammen Smaaslumper til Husbrug, ofte 

san. meget, at de have tilstrækkelig Forsyning det hele Aar 

rundt, og forØvrigt passe Folk pan, nn-ar større Fiskeri fore

falder, nt forsyne sig pan den l\fao.de, at de - j evnlig til 

billig Pris - indkjøbe fersk Sild, som de selv tilberede til 

eget Brug. 

Naar sees hen til, at Oplandsbønderne man. kjøbe al sin 

Sila til høi Pris (vel almindeligst omkring 20 il. 24 Kroner 

Tøudell) er det illdlysende, at Amtets Sommersildfiskeri, med 

de almindelige Kvanta, det indbringer - i de sidste 2 Fem

aarsperiodel' omkring en 220,000 Tønder for hver - er af 

ikke ringe Betydning. 

Udtrykket "Sommersildfiskeri" er .. ikke korrekt, forsaa

vidt man derved kunde ledes paa. den Tro, at samme blot 

dreves om Sommeren, medens det i Virkeligheden foregaar 

til alle Aarets Tider, jevnligst dog i Løbet af Sommeren. 

Betegnelsen omfatter alt det Sildefiske, som foregaar inden 

Amtet, alene med Undtagelse af Vaarsildfiskeriet, der i Vin

terens sidste Del drives, eller dog har været drevet, paa 

Søndre Søndmøre. 

ISommersildfiskeriet deltage for en mindre Del frem

mede Fiskere. Ogsaa Amtets egne Fiskere søge af og til 

til Steder udenfor Distriktet. 

De bedre Sorter Sild opkjøbes i Regelen al Handels

mænd paa Landet og i Byerne til U dførsel til U dlandet 

eller Salg til Steder hel' i Landet, de ringere Sorter afhæn

des og forbruges hovedsageligen i Distriktet. 

SøudmøreFogedoplyser, at Vaa r s ildfi s keri et i Lø

bet a.f Perioden kun har fundet Sted i Vallelven, Herø og 

Sandø Herreder, og det almindeligvis i saa ubetydelig Maa

lestok, at Udbyttet vanskelig kan oprøre. med noget bestemt 

Beløb. 

Udbyttet af Laxefiskeriet er opgivet saaledes: for 

Nordmøre til i 1871 15,700 Kroner, i 1872 13,500 Kroner, 

i 1873 15,400 Kroner, i 1874 17,900 Kroner, i 1875 21,400 

Kroner eller tilsammen for Femaaret 83,900 Kroner, for Roms

dal i 1875 8,400 Kroner og tidligere 4,000 a 5,000 Kro

ner pr. Anr, og for Søndmøre i Gjennemsnit omkring 

14,000 Kroner pr. Aar. 

For Nordmøre og Romsdal er indbefattet Mgift, som 

Englændere erlægge for leiede Laxeelve; saadan Bortleie fin

der ikke Sted paa Søndmøre. 

Fra Begyndelsen af 1873 har været i Kraft Bestemmel

ser om Indskrænkninger i Brugen af Kilenot og andre lig

nende selvfnngende Redskaber. 

I Nordmøre existerer Fredningsforening for samtlige La:x:e~ 

elve af nogen Vigtighed, medens sn,adnulle Foreninger ikke 

have vundet Trivsel i de 2 andre Fogderier. De enkelte 

Foreninger, som der ha.ve været istandbragte, have efter kort 

Tids Forløb ga.net ind. 

Det for Havdishikterne drevne Udror sD.ske efter Lange, 

Torsk, Brosme, Kveite o. m. (udenfor det almindelige Vaar

torskfiske) r epræsenterer ikke san ganske ubetydeJige Værdier. 

For Søndmøre angives Udbyttet til henved 50,000 Kroner i 

Gjennemsnit pr. Aar, taget i Betragtning Fiskeriet det hele 

Aar igjennem. Det samme Fiskeri el' for Edø i Nordmøre 

opgivet til 50,000 Kroner for Femanret. For de andre Di

strikter savnes bestemte Opgaver. 

Tor s kefi s keriet i Borgundfjorden (i Søndmøre), 

der drives i den sidste Del af Vinteren og undertid en lidt 

udover Vaaren, har givet følgende Udbytte, i 1871 76,000 

Kroner, i 1872 2,000 Kroner, i 1873 Intet, i 1874 127,000 

Kroner, i 1875 5,000 Kroner eUer tilsammen i Femaaret 

210,000 Kroner . 

H li m ID e l' fi s keI' i eter aftaget, mnaske som Følge af 

et tidligere drevet forceret Fiskeri. 

Østersbankerne have paa Grund af Sygdom blnlldt 

østerserne og vel ogsaa uvorl'en Fangst gaaet stærkt tilbage. 

Det da.glige Fiske i Havet, Fjorde og Strømme, der 

drives med Garn, Not, Line og SnØre, er ved det Bidrag 

det afgiver til Husboldningerne af ikk~ ringe Betydning for 

Distriktet. At faa U dbyttet af dette Fiskeri ans.t i Penge

værdi lader sig ikke gjøre. 

F e r s kvandsfisk eriet drives i Regelen kun af en og 

anden Liebhaber som Sport og afgiver ikke noget Udbytte, 

der er værd at omtale. 

e. Bergværksdrift_ 

Uer er skjærpet paa. mangfoldige Steder inden Amtet, 

men kun i enkelte faa Tilfælde er derefter forsøgt nogen 

Drift. Kun pao 2de Steder h.r Drift af større U dstrækning 

været sat i Gang af engelske Spekulanter, nemlig af Tafjord 

Gruber Nordalen og af Lieds Gruber i Ørskaug, pall. hvilke 

Steder nogle af Periodens Aar har været' anvendt større 

Mandskabsstyrke og mange Penge, men hvor Driften antage· 

ligen som uløuaende igjen er bleven nedlagt. 

f. Fabrikker. 

Af Indretninger, som kunne henføre-s under ovenstanende 

Benævnelse, forefandtes ved Periodens Udgang følgende: 

Nordmøre: 

Thingvold: Nordmøre Trælastforenings Sagbrug og Høvleri, 

sysselsættende l Bestyrer, 2 Kontorister, 4 Op

synsmænd og 50 Mand, hvoraf 30 faste. Til 

Driften benyttes 3 Lokomobiler p.a 28 Hestes 

Kraft (tilsammen). 

Gimnæs : En Fyrstikfabrik, sysselsættende indtil 20 Arbei-
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~edø: Et Teglvæl'k, sysselsættende fra 9-4 Ar

beidere. 

En Fiskeguanofabrik, sysselsættende 10 Ar

beidere. 

Kværnæs: 4 Tl'anbrænderier, sysselsættende de 3 hver 4 

Mand og det 4de 2 IIbnd. 

Edø: 

Bolgen Møllebrug, sysselsættende 5 Arbeidere. 

Kristianssunds Bryggeri med l Best·Y1'61', 2 Op-

synsmænd og 17 Arbeidere, hvoraf 11 faste. 

2de Fiskeguanofabrikker, den ene med l Best y

. rer J ] Opsynsmand og indtil 25 Arbeidere og 

den anden med 1 Bestyrer og 6 Arbeidere. 

6 Tranbrænderier med fra 3 til 9 Arbeidere 

pan hvert. 

i Stangvik og H. lse: Øien Sagbrug med 2 Mestere og 5 Mand. 

Ausnæs Sagbrug med 3 Mestere og 9 Mand. 

Follerø Sagbrug med 2 Mestere og 16 Mand. 

Torjulvaagens Træoliefabrik nied l BestYl'er og 

17 Arbeidere, hvoraf 4 faste. 

i Surendalell : Hegsæt Teglværk med l Bestyrer og 9 Mand, 

hvoraf 7 faste. 

Romsdal: 

Bud: 

Frænen: 

Akerø : 

Bolsø: 

En Fiskeguanofabrik med 11 Mand. 

Et Tl·n.nbrænderi med 4 Mand. 

Et Tranbrænderi med 6 l\land. 

En Fyrstikfabrik, sysselsættende 22 Personer. 

Fabrikken nedlngdes i Midten af 1875 for at 

aHøses af en større og fuldkomnere Fabrik, til 

hvilken Byggearbeider sattes i Gang ved Fem

aarets Slutning. 

Vestnæs: Et Skibsværft, hvorpaa i Feruaaret el' bygget 

3 nye Skibe, drægtige tilsammen 892 Kom.-L. 

og ellers foretaget Reparationer. Arbeidsstyr

ken omkring 50 Mand. 

Søndmøre: 

Nord.len: En Fiskeguanofnbrik med 4 Mand. 

Borgund : Langevaags IDdspinderi, drevet med Vandkraft af 

ca. 40 Hestes Kraft og sysselsættende en Arbeids

stok af l Opsynsmand og 25 Arbeidere pr. Aar. 

Aalesunds Slyngefabrik, i Virksomhed i Aarene 

1874 og 1875 med l Bestyrer og 4 Arbeid ere. 

De benyttede Maskiner, hvormed tilvirkes for

skjellige Slags Fiskesnører og Fortommer, ere 

opfundne af Skomager T. O. Dahl, som pall. .sin 

Opfindelse har erholdt Patent. 

Skoue: 

i Harham: 

16 Stk. Tranbrænderier, sysselsættende hvert 

en Bestyrer og fra 3 og op til 10 Arbeidere. 

En Fiskeguanofabrik med af og til op til 12 

Arbeidere. 

S Stk. Tranbrænderier, sysselsættende hvert fr{~ 

7 til 16 Arbeidere. 

Ulfsten : 

Herø: 

Volden: 

En FiskeguRnofabrik med 4 Arbeidere. 

2de Tranbrænderier med 2 og 5 Arbeidere hvert. 

3de Tranbrænderier, sysselsættende respektive 

3, 5 og 10 Arbeidere. 

Et Garveri og Læderfabrik, drevet med Vand 

og sysselsættende l Bestyrer og 23 Arbeider e. 

Følgende Arbeidsmaskiner benyttes: l Jern

barkemølle, l Lædervaltse, 1 Lædervalke og 1 

Læderhammer. 

Et Garveri med 4 Arbeidere. 

. En Korn- og Guanomølle med 3 Mand. 

Tranbrændericrne og Guanomøllerne have kun været i 

Virksomhed en kortere Tid af Aal'et. 

Foruden de ' foran opregnede Indretninger haves en 

Mængde mindre Kornmøller og Sagbrug samt endel smaa 

Farverier, Garverier etc. 

Noget Brændevinsbrænderi fin des fremdeles ikke Di-

striktet. 

g. Binæringer. 

HeroID el' ikke m~get at berette for dette Distrikt. 

Befolkningens Tid og Interesse .er i de fleste Distrikter 

fuldt optaget ~ed Gaardsbedriften og Fiskerierne, hvorfor 

der 1idet eller in tet bliver gjort for Udviklingen af Binærin

ger. Særlig for Havbygdernes Vedkommende mali. det ogsaa 

erkjendes, at det meget Arbeide, som Vedligeholdelsen af 

deres mange Fiskeredskaber kl'æver, fuldt optage deres 

ledige Tid. 

Med Hensyn til de specielle Brancher oplyses: 

Hu s fliden : Noget Freruskl'idt heri er form entlig ikke 

gjort i Perioden. Virksomheden gaar nærmest ud pall. at 

tilveiebringe de for Familiens Behov nødvendige Gang- og 

Sengklæder samt Forfærdigelse og Reparation af de for Gam'ds

og Fiskeribedriften nødvendige Redskaber . .. ' 

I de fleste Bygder tilvirker Bondealmuen selv de for

nødne Beklædningsstoffe. 

Man nærede i sin Tid Frygt for, at den friere Handels

lovning, paa Husflidens Bekostning vilde bidrage til Indførelse 

i betydelig Grad af finere fabrikvævede Tøier og unødvendig 

Luxus forØvrigt i Klædedragten. At disse Følger ikke ere 

udeblevue berettes der vistnok om fra enkelte Steder, men 

dette er visselig ikke Tilfældet i nogen betydelig Grad, og 

jeg tror, at man til Almuens Ros kan sige, at den hnr ladet 

sig paavirke mindre i den antydede Retning end man kunde 

vente, og meget mindre end paa mange andre Steder i Lan

det. Ialfald hal' j eg, hvor j eg har færdedes, seet Landsfolket 

saagodtsom aItid pall. gammel Vis optræde i deres selvvirkede, 

solide Klæder. 

A1ene i Gryten har været underholdt Haandgjernings

skoler for Pigebørn. 

Husflidsforeninger haves ikke. 
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Skibs- .og Baadbyggeri. Udenfor det blandt Fa

brikker opførte Skibsværft, bygges en enkelt Jagt hist og her. 

Baadbygning drives i størst Udstrækning i Volden i Sønd

mØre, hvorfra der til andre Bygder hnr været solgt for en 

12,000 Kroner an-rlig og i Surendalen i Nordmøre, hvorh'a 
'"- ..... -~ 
i Perioden er solgt Bnade for en 17,000 Kroner. Forøvrigt 

drives lidt Baadbyggeri i Halse og Thingvold i Nordmøre, i 

Næsset, Veø og Vestnæs i Romsdalen og i Stranden i Sølldmøre. 

Tønder, Stav og Tøndebaand tilvirkes i de fleste 

Distrikter, som dertil hal' skikket Skav. Som Distrikter, 

hvori denne Virksomhed foregaar i nogen større Udstl'ækning, 

kan nævnes Surendalell, Stangvik, Halse og Øre i Nordmøre, 

Næsset, Veø og Vestnæs i Romsdal og Skaue i Søudmøre. 

Af Klipfiskkasser tilvirkes adskilligt ' i Surendalen og 

Rindalen. 

Jagt drives ikke af nogen som udelukkende Næringsvei. 

Enkelte Bygder .fsætte dog endel Vildt, navnlig Fuglevildt. 

Som saadanne Distrikter kan nævnes Suudalen, Næsset, Vold, 

Sunelven, Nordnlen, Stranden og Volden. 

Nedenstaaende Opgave udviser Antallet af Rovdyr og 

Rovfugle, for hvis Ødelæggelse i Femaaret er udbetalt Præmie: 

Bjørne. Gauper. Jerv. ørne. Hønsehøge. 

Nordmøre 26 13 1 99 164 

Romsdal. 11 22 2 80 229 

Søndmøre 14 11 1 161 213 

Tilsammen 51 46 4 340 606 

Fragtfart og Landtran s port af Varer er ikke nf 

uogen . Betydning at tale om i noget Herred. 

II fL ud e L Af Landhandlere og Frilumdlere havdes ved 

Femaar!.ts Slutning i Nordmøre 83, i Romsdal 53 og i Sønd

mør~9J1 tilsammen for det hele Amt 225 eller 58 mere end 

ved Udgangen af forrige Periode. 

Kun de færreste af disse Handlende drive nogen Yirk

somhed af større U dstrækning. 

Af Forbrugsforeninger havdes ved samme Tidspunkt: 
......- '" --

i Nordmøre 6 med Omsætning i 1875 tilsammen 166,000 Kr., 

i Romsdal 5 med Omsætning i 1875 tils.mmen 36,000 Kr. 

og i Sølldmøre QJ;;med Omsætning i 1875 tilsammen 280,000 

Kr., ialt altsaa 22 Forbrugsforeninger med en Olllsætning i 

1875 af tilsammen ca. 482,000 Kr. 

Romsdals Marked, der mere og mere lHwde vak-t 

Misnøie mod sig paa Grund af de derunder stedfundne Ud· 

skeieIser og Bortsløsen af Penge i Sus og Dus" blev efter 

Foranledning af Amtsformandskabet hrevet fra og med Aaret 

1875. Handelen ved Markedet var forøvrigt i Art.gende. 

Istedetfor Markedet har, til snm"me Tid paa Aaret som dette 

afholdtes, dannet sig et privat Handelsstevne, særlig for Heste

handel, og hvorunder FJordbønder og Oplandsbønder komme 

sammen for at nfslutte Hand ler. 

Nærmere Opgave over Omsætnillgell ved Markedet og 

Handelsstevnet kan ikke meddeles. 

Paa Haandværkere have de ytre Distrikter Mangel 

de fleste Retninger. De indre Bygder ere derimod i Rege

len saa nogetnær forsynede dermed og fra enkelie spores Be

gyndelse til nogen Drift til Snlg til fremmede Steder. Fro. 

Gryten sendes saaledes Sko og Skrredderarbeide til Nord

land. Fra Sun elven afsættes endel Sme darbeide, sa.ale

des aarlig 4 fl. 500 Tylvter Ljaaer til tlndre Bygder, i Stran

den og Nordalen drives Smede- og Snedkel'arbeide til Salg. 

Fr u g ta v l en oplyses i Nordnlens og Strandens Herre

der at begynde at tage sig op, sanledes at der nu i gode 

Aar afsættes endel Frugt, navnlig Kirsebær og Æbler. 

Om en i Femaaret optagen ny Binæring Tangaske

brændin gen meddeler Søndmøl'e Foged: 

,,! Slutningen af forrige og Begyndelsen af dette Aar

hundrede fandt den (Tungaskebrændingen) i ikke liden Ud

stt'ækning Sted ved vore Kyster. Den ophørte imidlertid lidt 

efter lidt som Følge af, at man paa billigere }lande kunde 

skaffe Potaske og- Soda tilveie, og senere end Aarene 1820 

og 30 har den ikke fund et Sted før den i det forløbne Femaar, 

lllLvnligst ved BestræbeIse af Konsul Frederik Hanssen i Aale

sund, igj en el' bragt i Gang. Det er de høie Priser paa Jod, 

del' have givet denne Bedrift ny Næring. 

Asken brændes af Kurv- eller Bladtarre (Caminaria di

gitata), der i utrolig Mængde voxer omkring vore Øer, Hol

mer og Skjær og som med Nordveststorme river sig løs og 

driver op pan Kysten. 

Hr. Hanssen satte Sagen i Gang i 1872, men 0pllaaede 

første Aur kun at faa indkjøbt 400 Vog. I 1874 og 1875 

er deJ."imod tilvirket mindst 14,000 Vog, del' er nfhændet til 

en Pris til Pl'oducenten n.f 48 Skilling pl'. Vog. I indevæ

rende Aar antages Tilvirkningen at ville blive ulige større. 

Hidtil er det kun i Harham og Borgund, at Sagen har vun

det Indgang, men den vil utvivlsomt saafremt Jodpriserne 

holde sig nogenlunde (de skulle forresten nu være i Nedgang) 

blive en ganske betydelig Binæring for nlle vore Havdistl'ik

ter, da Raamaterialet er tilstede i stOl' Mnngfoldighed og er 

let tilgjængeligt, og Tilvirkningen ikke fordr~r synderlig Ind-· 

sigt eller Arbeidskraft. f< 

h. Om Distriktets økonomiske Tilstand i 

Almindeligh e d . 

Af hvsd jeg i foranstaaende Afsnit har udvikIet, fremgaar, 

at Amtets Jlovednæl'ingsveie have slanet godt til i Femaars

perioden, ja jeg tror, at man ikke bruger et for stærkt Ud· 

tryk ved at sige, at de i Almindelighed taget have Horeret. 

Gode Aaringer saavel paa Land SOlli, og det især, pan Hav, 

hav.e ganet Haand i Haand med bedre Priser pan. Produkterne 

end nogensinde, og intet Uheld af nogep. Betydenhed har i 

nogen Retning tilstødt de Næringsdrivende. 

Af disse Forhold fremgaar som en rimelig Følge, at 

Amtsdistl'iktet hal' gaaet fremad, og tyde mange Mærker ogsa(\, 

hen paa, at san i Virkeligheden er Tilfældet. 
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Ved Periodens Slutning fremtraadte, efter hvad jeg har 

troet at erfare, Fremskridtet ikke saa meget i en rask Ud

vikling i Retninger, hvor Befolkningen tidligere har sta~u~t 

tilbage, som i en forøget Kraft og Bæreevne i sin Alminde

lighed. I sidstnævnte Henseende kan særlig mærkes, at megen 

Gj æld er afviklet i Perioden, at Befolkningen har seet sig 

Raaderum til " at skaffe sig bedre Huse, Redsknber og For

nødenbedsgjenstande forøvrigt, j a Mange ba\ e ogsaa opsparet 

Beløb, som de ved Indsættelse i Banker eller paa anden 

Maade har gjort rentebærende. 

Dette for eligger som almindelige og paatngelige Resul

tater, og mnn tør trygt sige, at den økonomiske Tilstand i 

Distriktet, efter dets Forholde, ved ·Periodens Slutning i AI

mindelighed var god. Navnlig har de Distrikter, hvor Vaar

torsk fiskeriet foreganr, tnget sig ap. 

I enkelte Bygdelag kan tllaaske Tilfældet vel være det, 

at Jordeiendommene overhovedet endog ere blevne mere be

hæft ede, end de vare tidliger e, men saa. vil nntageligen en 

nærm ere Undersøgelse som oftest vise, at Eiernes Formues

omstæudigheder dog ere forbedrede, id et deres Brug og andre 

deres Eiendcle i overveiende Grad have vundet i Værdi. 

Det skal i Regelen lrengere Tid til, førend de heldige 

Følger, som gode Aar jevnlig medføre for den Illmindelige 

Udvikling, kan fremtræde i større Resultater , og særlig vil 

dette være Tilfældet i et Distrikt som dette, hvor Befolk

ningen, som foran berørt, almindelig er meget forsigtig og 

sanledes gjerne vil se Tiden an i længst e Laget, førend den 

skrider til større Foretagender, om den end erkj ender deres 

Nytte og Betimelighed. 

Interessen for Udvikling afNæringsveiene og af Brancher, 

som dermed staa i nær Forbindelse, saa!!'om for Kommunika

tionsvæsenet, og ligeledes for et forb edret Skolevæsen er nu 

almindelig tilstede, og om end denne Periode - rigtignok 

ved Siden af hæd erlige Undtagelser - kan opvise mange 

E xempler pan utidig Knebenhed i de nævnte Retninger fro. 

de bevilgende, kommunale ICorporationers Side, tør den for

øgede Bæreevne, om den ikke IDaa optages til Udjevning af 

uheldige Tider, i Fremtiden i større Grad, end ved Periodens 

Udgang, vise sin heldbringende Illdflydelse. Flere Vidnesbyrd 

om en god Begyndelse havdes allerede ved Peri odens Slutning. 

Undtagelser fra det n:lmindelige Forhold, at V..!lstnnden_ 

er forøget, kan forøvl'igt ogsna paavises. Som saadnnne - --fremstille sig Here af de Bygdelag, hvor tidligere Tiders j evnt 

tilfaldende Sildefiske har spil t en større Rolle som Nærbgsgrcll, 

og derfor har sammendraget en t ættere Befolkning, end ellers 

vilde have samlet sig. Da Sildefisket har faldt ujevnt, idet 

et godt eller r igt Fiske paa et Sted almindeligst har været 

panfulgt af flere daarlige Fiskeaar, er det paa saadanne Steder 

jevnligt gaaet tilbage med Velstanden j - kan nok ogsaa være, 

at FOI·holdet i enkelte Strøg har medført en jevn Nedadgaaen 

Velstand. For Søndmøre Fogderies l{edkommende henvises 

i denne Heuseellde til, hvad Fogden derom har anført i hans, 

under foranstaaende Afsnit "Jordbruget" indtagne, Udvikling 

om Eiendommenes Udstyk"ning, i hvilken er paapeget, nt 

ommeldte mislige Følger for en Del har vist sig i Herø, Sandø 

og Vanelvens Herreder. Fra Aure i Nordmøre berettes, at 

Distriktet, særlig paa Grund af det mislykkede Sommersild

fiskeri, er gaaet noget tilbage i Perioden, hvornl det nok 

kan siges, nt Folket sammesteds eudnu overhovedet befin".l er 

sig i forhold svis gode Kanr. Ogsan Dele af Frællen i Roms

dal viser maaske ved P eriodens Slutning af samme Grund 

snarere Tilbagegallg end Fremgang. 

For Arbeidsklassen har Tiderne pan Grund af de høie 

Arbeidspriser været gode, men det tør dog med Hensyn til 

Tjenere og Løskarle være tvivlsomt , om deres Stilling ved 

Periodens Slutning var bedre, end ved dens Begyndelse, da 

deres Fordringer til Livet er~ .stegne med Fortjenesten. At 

Fordringerne til Livet paa Grund af de gode Aar ogsaa ere 

stegne i Almindelighed er en Selvfølge, men dog mao. Leve

maaden blandt Almuesmanden fremdeles r egnes for tarvelig. 

Efterat have forudskikket disse almindelige Bemærkninger 

og med Henvisning forøvrigt til hvad er omhandlet under de 

foranstaaende Afsnit, skal jeg nedenfor meddele endel speeielle 

Oplysninger. 

Skolevæsen e t. Amtsskoleb .. ssens Bidrag til Indkjøb 

og Indretning af Skolehuse - de fleste med Lærerbolig, meu 

kun enkelte med Jordvei til - andrager for Perioden til 

42,140 Kroner. Do. Amtsskolekassen i Almindelighed tilsky

der det Halve af de nævnte Udgifter, hnr altsaa de engerfl 

Skolekommuner anvendt omtrent ligesaa meget. 

Distriktet har lidt under Mangel baade pall. tilstrækkelig. 

og tildels tilbørlig uddallnet Lærerhj elp, et Forhold som vist

nok for den støl·ste Del skriver sig derfra, at Skolelærer

posterne, under den almindelig rnadende Kuaphed ved Be

stemmelsen af Løn og Vilknar forøvrigt, ikke har kunnet 

tanla Konkurrenee Dled andre Livsstillinger. 

En for Skolevæsenet uheldig Omstændighed er det ogsaa, 

at der - hidtil ialfn.ld - er In gt saa lidet an pall. at for

syne Lærerhusene lll ed Jordvei, noget som jeg tror vilde 

have været til stort Gavn for Skolelæreren og derved ogsaa 

for Skolen. 

Fatti gvæsen. Deu til og med Aaret 1873 udkomne 

Fattigstatistik viser ikke Hden Stigning i Fattigbyrderne. 

Efter de her raadende Forholde tror j eg forøvrigt, at de 

stegne Fnttigudgifter mere og ofte udelukkeude have sin 

Grund i rigeligere Understøttelse mod før, end i forøget 

Trang. Her mao. ogsaa Iregges Mærke til Pengenes forringede 

Værdi. Amtsdistriktet stnar, sammenlignet med Rigets andre 

Amter, fremdeles, som det længe har gjort, blnndt de sidste 

Rækkeu med Hensyn til Fattigudgifter. 

Med Hensyn til Ædruelighedstilstande u tør det 

være muligt, at Forholdet var slettere ved Periodens Slutning 

end ved dens Begyndelse j j eg er forøvrigt mest tilbøielig 

til at tro, at den stnar omtrent paa samme Standpunkt. 
4 
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Fo l' bry del ser ne s Antal har snarere været mindre i 

denne Periode, end i de foregaaende. Større Forbrydeiser 

forekommer , som før, kun sjeldent. 

Den almindelige Aar s l ø n for eu Tj enes tek a rl har 

" almindeligst væl'~_Kr. ,r men forØvrigt mange Steder lavere, 

ned til 120 Kr., og enkelte Steder høiere, op til 240 Kr. 

(Klæder og frit Fiske, hvor det bl'uges, kap italiseret) . For 

Tjenestepiger har Aars l ønne n jevnligst været 60 Kr. 

Dagl ø nn e n har vær et for Arb e id s k a rle om Som

meren pan egen Kost almindeligst 2 Kr. p'r. Dag, i enkelte 

indre Bygder noget mindre, dog ikke under Kl'. 1,60; om 

Vinteren pan egen Kost almindeligst Kr. 1,60, i de indre 

Bygder dog i Regelen mindre, Ded til Kr. 1,20; om Somme

reD pao. Husbondens Kost Kr. 1 it. 1,20 i de indre Bygder 

og Kl' . 1,20 a 1,60 i Fiskeridistr ikterne, om Vinteren p an. 

Husb ondens Kost i de indre Bygder jevnligst Kr. 0,67 og i 

Fiskeridistrikterne j evnligst Kr. 1. 

Husmændene ere som oftest ikke underkaste de tvungen 

Arbeidspligt og oppebære derfor i Regelen Betaling som 

andr e .Å1·beidere. 

Dagl ø nn en for Kvinder hal' været, om Sommeren 

p ao. egen Kost Kl'. 0,80 li Kl'. 1,20, om Vinteren jevnligst 

Kr. 0,80 i og pall. Husbondens Kost, om Sommer en Kr. 0,40 

a Kr. 0,80 og om Vinteren nlmindeligst Kr. 0,40. 

li o mm unik a tio il svæs e n e t: 

Med 6 Dampskibe, idet et nyt er tilkommet i Perioden, 

hal' været underholdt en livlig Samfærdsel mellem Amtets 3 

Byer og Landdistriktet. Ruterne hnve udstrnkt sig til alle 

Fjorde af større Vigtighed, og hal' alle Herreder, som støde 

til Søen (Landshygden Rindalen alt ... alene undtaget) ha.! 

mindst l og tildels fle,.e Stoppesteder. Trafiken har til. 

tnget Anr for Anr. 

Angaaencle Veivæsenets Udviklillg i Femaal'et, skal 

j eg meddele følgende Oplysninger: 

Længden af offentlige Veie ndgjorde ved Femanr ets 

Slutning: 

Tilsammen 
Hovedvei. 13ygdevei. I-Ioved- og 

Bygdevei, 

Nordmøre 17,02 Mil. 54,40 Mil. 71,42 Mil. 
Romsdal 17,13 

" 
33,27 , 50,40 

" 
Søndmøre . 15,89 

" 34,31 
" 

50,20 
" 

Tilsammen i Amtet 50,04 Mil. 121,98 11i1. 172,02 Mil. 

Sammenlignet med Aaret 1870 viser det sig, at Længden 

af Hovedvei omtrent el' uforandret - den stedfindende For

øgelse er høist ubetydelig - medens Længden af Bygdevei 

er forøget med ca. 15 Mil eller 16 pOt. Denne Forøgelse 

falder paa, Nordmør e med 6:40 Mil, paa Romsdal med 5)39 

11il og paa Søndmøre med 3, 18 Mil. I sidstnævnte Distrikt 

er forøvrigt LrenlJden af Hovedvei fOl'Øget med ca. 1,50 Mil. 

Til de foran anførte Længder af offentlig Vei kommer 

8 a. 9 Mile Ridevei, hvoraf i Søndmøl'e omkring 7 Mil. 

Med Hensyn til Veienes Besknffellhed hidsættes følgende 

Sammendrag for Fogderierne af de gj ennem Veiinspektørerne 

indhentede Oplysninger om Veienes Transportevne. 

Længden af Veie inden Herredet) paR. hvilke kan kjøres med 1 Hest 
paa. Hjulføre i .Nettolast 

Distrikterlle. indtil 6 Centner fra. 6-10 Centner fra 10-14 Centner 

Hovedvei. I Bygdevei. Hovedvei. I Bygdevei, Hovedvei, I Bygdevei. 

I Mil. Mil. Mil. Mil. Mil. Mil. 
Nordmøre 4,82 43,15 9,07 10,50 3, 13 0,75 
Romsdal 6,50 22,64 7,38 9,63 3,25 1,00 

Søndmøre 14,14 29,43 1,00 4,88 0,75 
" 

Amtet 25,46 95,22 17,45 25,01 7, 13 1,75 

Af denne Opgave vil sees) at Veienes Transportevne 

overhovedet ikke staar høit, men dette forklares llatnrligen 

deraf, at de for den allerstørste Del ere Lokalveie - For~ 

bindelseslinier mellem enkelte Bygdelag) Bygder og Fjorde-) 

hvor Trafikell ikke er san meget stor , og hvor man saaledes 

kan finde sig hjulpen med simplere Veie, der, i Modsætnillg' 

til de bedre udatyrede, forvolde mindre Anlægs ~ og Vedlige ~ 

holdelseaudgifter. Transportevnen viser sig at staa gunstigst 

i Nordmøre og Romsdals Fogderier, særlig, i Forhold til 

Veilængden, i det sidste, medens Søndmøre Fogderi i san 

Henseende sees at staa meget tilbage. Grunden til ' dette 

sidste Forhold mao. formentlig udledes deraf, at der i de 

2de førstnævnte Fogderier, i Modsætning til det sidste, gives 

flere og længere Færdselsveie nf Betydning, hvilke frn 

først af ere givne et bedre Udstyl', eller hvis oprindelige 

Mangler er e rettede ved Omlægning og for hvis Vedligehol

deIse der drages omhyggeliger e Omsorg. Navnlig man. i san 

Henseende mærkes de som Chausseer opnrbeidede Forbill

deb-eslinier gjennem Sundalen med Søndre Trondhjems Amt 

og gjennem Romsda.len (Herredet) med Kristians Amt. Den 

anden Forbindelseslinje mellem Nordmør e og Søndre Trond

hjems Amt, gjennem Surendalen og Rindalen, afgiver ogsan. 

stykkevis en noksaa god Transportvei, men en Orolægning 

vilde i væsentlig Grad forøge Transportevnen, og hnr ogsaa 
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Spørgsmaal om snndan i længere Tid staaet pna. Dagsordenen. 

Femanrsperiodens sidste Aar man. vistnok betragtes Bom 

et Vendepunld med Hensyn til Bygdeveivæsenets Udvikling 

for en Del nf Amtet, nemlig for de ytre Distrikter, de saa

kaldte Hnvdistrikter. Medens der i de andre Bygder i tid

ligere Perioder har været arbeidet jevnt - om tildels smaat 

- pall. Anlæg af nye og Udbedrillg af ældre Veilinier, har 

overhovedet Havdistrikterne indtil de sidste Aar kun gjort 

Hdet og mangesteds intet for sin VeikolUU1t\nikatioD, idet 

Befolkningen i Almindelighed tage! h,r hjulpet sig frem pan 

salDme Mandet som sine Forfædre, med Baaden. 

I de sidste Aar synes imidlertid Sandsen ogsaa. i de 

sidstnævllte Distrikter at være vakt for Alvor. Gl'ul1den der

til tør man vel søge i den stegne Oplysning, den større Bæ

reevne og vel ogsaa. i fortjenstfuld Iver fra de underord

nede Veifunktionærers Side. Rimeligt er det ogsan., at Damp

skibsfarten har bidraget dertil, idet Befolkningen har faaet 

Øinene mere ap for dens Nytte og derfor hal' villet skaffe 

sig saavidt mulig let og sikker Adkomst til Stoppestederne. 

Dette .f mig antydede Omslag godtgjøres ·forØvri gt ikke 

just sno. meget ved allerede fuldførte Veie, men, foruden det 

som i den Retning allerede el' udrettet, og dette maa er

kjendes at være respektabelt, er der gjennem Detailunder

søgelser og ydede Bevilgninger forberedt eu Mængde Bygde

veiarbeider, der ville naa sin Fuldførelse i den nu indtrnadte 

F emaarsperiode. 

I d. t forløbne Fem.ar er i Ulfsten fuldført 3,74 Mil; i 

Herø el' 1,63 Mil under Opal'beidelsej i Harharn, hvilket 

Distrikt tidligere ikke havde offentlig Vei, er bevilget en 

større Sum til Oparbeidelse af Veie af flere Miles Længde. 

I Akerø Herred er fuldført 2 Mil, i Bod 1,25 ~lil, i det 

lille Sandø Herred ei Romsdal) 0,50 Mil og i Fræueu 2,50 

Mil. I Kvernæ, er fuldført 1,20 Mil, i Edø, hvor tidligere 

~kke fandtes offentlig Vei, 0,63 Mil. Fornævnte Distrikter 

ere saagodtsom udelukkellde at benregue til Havbygder. 

Aulæg og Omlæg af Veie i de øvrige Herreder omfatter kuns 

Smaastubber af tilsammen ikke over 1/2 Mil for nogen Bygd, 

udenfor 2de Chnusseanlæg, nemlig i Volden Nyanlæg af 1,25 

Mil og i Sund.len O:nlægning af 1,25 Mil. 

I de Heste Tilfælde foreg •• r Anlæg og Omlægninger af 

Veie - udenfor Chausseanlæggene - ved Pligtarbeide, san· 

ledes at vedkommende engere Kommune alene yder Penge

bidrag til Lønning af Opsyn, Broarbeide, Minering o. lign' 

Herfra danner enkelte Bygder i Søndmøre Undtngelser. Har-. 

ham hnr sanledes bevilget Penge til det bele Arbeide ved de 

inden denne Bygd besluttede Veiforetagender. Veienes Ved

ligeholdelse skaffer selvfølgelig Gaardbrugerne et Arbeide, 

der er meget betydeligt og r epræsenterer en anseelig Pen. 

gesum for Aaret. Gjennom Veiinspektørerne er erhvervet 

Opgaver over dette Arbeides Udstrækning i Periodens sidste 

Aar (1875), hvoraf nedenfor anføres et samlet Uddrag for 

hvert af Fogderierne. Med Hensyn til dette Uddrag, skal 

jeg dog bemærke, at nogetnær paalidelige statistiske Opgaver 

i denne Materie ere meget vanskelige at skaffe tilveie, maa

ske nærmest fordi de lian støttes til et i sig selv saare van

skeligt Skjøn. 

I Nordmøre antages Eluvendt ca. ] 0,600 Mandsdagsværk 

og 7,200 Hestedagsværk til en Pengeværdi af tilsl!mmen 

30,000 Kroner. I Romsd.l 6,800 Mandsdngsværk og 5,400 

Hestedagsværk til en Værdi af tilsammen 19,000 Kroner. 

I Søndmøre for Sun elvens, Strandens, NOl'dalens, Ørskougs, 

Skoue, Borgunds, Hjørundfj ords og Vauelvens Herreder 5,800 

Mnndsdagsværk og 3,600 Hestedagsværk. For den øvrige 

Del af Søndmøre mangler Opgaver over anvendt Arbeide, 

hvorimod den samlede Pengeværdi for hele Fogderiet efter 

Opgaverne andragel" til 25,000 Kroner. 

For det hele Amt slmlde saaledes Pengeværdien af Ved

ligeholdelsesarbeidet fOl' et Anr gall. op til 74,000 Kronerj 

vistnok ·en betydelig Sum, men jeg er tilbøielig til at tro, 

at den snarere er for Hden end for stor, da. Vedligeholdel

ses ud giften, beregnet efter Amtets hele Veilængde, ] 72 Mil, 

i Gjennemsnit blot bliver 12 Kron er pr. 500 Alen, hvilket 

forekommer mig lid et. 

Ved Opgjøret har)eg for enkelte Herreder, hvori Vin

terveiarbeidet bortsattes mod Pengebetaling, ausat dette Ar

beide i Dagsværk efter Skjøn. I de Herreder, hvor Vinter

arbeidet er bortsat som omhandlet, er dette betalt med i 

Øre 1,300 Kroner, i Sundalon 1,440 Kroner, i Frænen 680 

Kroner, i Bolsø 2,052 IU'oner, i Romsdal 2,100 Kroner, i 

Sunelven 520 Kroner, i Ørskoug 790 Kroner, i Hjørundfjord 

240 Kroner og i Volden med 280 Kroner. 

I lledenstaaellde Tabel angives Længden af oparbeidet 

Vei i hvert af Amtets Herreder med deres Transportevne. 

Ved at sammenholde de nu tilveiebrngte speeielle Opgaver 

med de til forrige Femaarsberetning erhvervede og meddelte, 

ap dages nogle Uoverensstemmelser, men disse ere smaa og 

uvæsentlige, saa at de her meddelte Opgaver vistllOk bør 

ansees for omtrent rigtige . 

4* 
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Samlet Samlet 
Samlet Længden af Veie inden Herredet, paa hvilke kan kjøres med en Hest 

Længde paa Hjulføre i Nettolast 

DistrikterIlc. Længde Længde Hovedvei og 
Hovedvei. Bygdevei. Bygdevei. indtil 6 Centner. fra 6-10 Centubl'. fra 10-14 Centner. 

Mil. Mj} , Mil. Hovedvei . Bygdevei. Hovedvei. l Bygdevei. Hovedvei. Bygdevei . 

Nordmøre. 

Rindalen 1,88 4,25 6, 13 - 4,25 1,1 3 - 0,75 -
Surendalen 2,88 3,12 6,00 - 1,00 0,50 1,37 2,38 0,75 

Aure - 5,75 5,75 - 5,25 - 0,50 - -
Edø. - 0,63 0,63 - 0,63 - - - -
Tustern - 1,50 1,50 - 0,75 - 0,75 - -
Halse - 4,75 4,75 - 3,50 - 1,25 - -
Stangvik 2,13 4,75 6,88 0,50 3,00 1,63 1,75 - -
Kvernæs 2,32 10,14 12,46 2,32 10,14 - - - -
Fredø 0,44 2,50 2,94 - 2,50 0,44 - - -
øre. 1,50 3,00 4,50 0,88 2,25 0,62 0,75 - -
Thingvold . 1,62 4,63 6,25 0,62 3,38 1,00 1,25 - -
Strømsnæsset. - 3,75 3,75 - 3,25 - 0,50 - -
Øxenda.len . 0,75 2,38 3,13 - 0,50 0,75 1,88 - -
Sundalen 3,50 3,25 6,75 0,50 2,75 3,00 0,50 - -

Romsdal. I 
Bod. - 1,50 1,50 - 1,50 - - - -
Frænen . 1,63 3,50 5,13 1,63 2,00 - 1,50 - -
Akerø - 4,25 4,25 - 4,25 - - - -
Sandø - 0,50 0,50 - 0,50 - - - -

Bolsø 4,75 1,88 6,63 0,75 0,13 3,75 1,75 0,25 -
Næsset. 1,75 3,88 5,63 0,75 1,13 1,00 2,25 - 0,50 

Veø . 2,00 4,00 6,00 2,00 4,00 - - - -
Eid . 1,00 0,63 1,63 1,00 

I 
0,63 - - - -

Romsdal 4,38 4,5'0 8,88 - 2,75 1,38 1,25 3,00 0,50 

Vold . - 2,25 2,25 - 2,25 - - - -
Vestnæs 1,62 6,38 8,00 0,37 3,50 1,25 2,88 - -

Søndmøre. 

Sunelven 1,63 0,75 2,38 1,63 0,75 - - - -
Stranden 1,75 2,75 4,50 1,75 2,75 - - - -
Nordalen - 4,00 4,00 - 4,00 - - - -
Ørskoug 2,00 7,00 9,00 2,00 7,00 - - - -
Skoue . 1,63 1,87 3,50 1,63 1,87 - - - -
Borgund 1,25 1,1 3 2,38 1,25 1,13 - - - -
Harbam - - - - - - - - -
Ulfsten . 2,l.2 4,88 7,00 1,75 1,00 0,37 3,88 - -
Herø 1,13 - 1,13 0,50 - 0,G3 - - -
S.ndø 0,75 0,06 0,81 0,75 0,06 - - - -
Hjørundfjord . - 3,25 3,25 - 2,25 - 1,00 - -
Volden. 1,50 5,00 6,50 0,75 5,00 - - 0,75 -
Vanelvcll 2,13 3,62 5,75 2, 13 3,62 - - - -
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Skyd ss tationel'u es Anta.! va.r ved Femaarets Slut· 

ning 146, hvornf ] 4 Landstilsigelsesstationer, 25 Søtilsigel

ses, 80 kombineret Land· og SØtilsigelsesJ 9 fast Landskyds, 

med alrnindelig Skydsbetaling, 9 do. do. med forhøiet Skyds

betnliog (Kr. 1,60), 4 kombinerede faste Sø- og Landskyds-

I NOl'dmøre: 

st,tioner med almindelig Skydsbetaling og 5 do. med forhøiet 

Skydsbetaling (Kr. 1,60 for Landskyds og Kr. 0,93 for 

Søskyds). 

Ve cl Periodens Slutning havdes i Distriktet følgende 

Br an d fors ik riu gs in d r et n in g e r: 

Sundals Bl'&lldforsikringsiudretning for Huse med sa.mlet Forsikringssum 3 1
/ 12 .1875 366,840 Kr. 

206,720 

381,280 

447,624 

381,200 

41 8,820 

317,460 

Øxendals 

Thingvolds 

Aure 

Halse 

Surendals 

Rindals 

I Rom s dal: 

Veø 

do. 

Bolsø 

Vestnæs 

Sandø 

Brandforsikringsindl'etning for Huse med samlet Forsikringssum 31/ 12 75 

Løsøre 

2,800,000 

400,000 

486,613 

2,333,820 

160,260 

Huse og Løsøre med samlet Forsikringssum 31/ 12 75, tilsammen 

Huse med samlet FOl'sikl'ingssum 31/ 12 75 

I Søndmøre : 

Borgund og Skaues Brandforsikringsindretning for Huse med samlet Forsikringssum den 31/ 12 1875 . 

Strandens og Nordalens 

1,432,000 

800,000 

302,500 

872,016 

228,000 

Herø og Ulfstens 

Voldens 

Hjørundfjords 

for Huse 753,400 Kr. og for Løsøre 118,616 Kr .. 

for Huse og Løsøre, tilsammen . 

lndretningerne .have i Almindelighed ikke meget store 

Beholdninger, almindeligst 3 il. 4,000 Kr., undtagelsesvis mere, 

op til 8,000 Kr. Forholdet for Romsdals Fogderi forsa.vidt 

el' dog ikke oplyst. 

Af }'orsikringsforeninger for Husdyr havdes kun 3 min

dre pan. Søndmøre, i Sunelven for Heste med Forsikringssum 

henved 8,000 Kroner, i Geiranger for Heste og. Storfæ med 

Forsikringssum 12,000 Kr. og i Hjørundfjord for Heste med 

Medlemsantal 135 - Forsikringssum ikke opgivet. 

Nedenstaaende Opgave viser Sparebankernes Status ved 

Udg.ngen af A"'ene 1875 og 1865: 

Formue. 
Forvaltningssum Indskydernes 

(indbefattet Formuen), Antal. 
Kr. Kr. 

Nordmøre : i 1875 33,408 402,888 1193 

i 1865 12,592 62,660 320 

(i 1875 : 3 Banker.) 

Romsdal : i 1875 28,176 495,956 1325 

i 1865 8,336 123,196 607 

(i 1875 : 3 Banker.) 

Søndmøre: i 1875 201,040 2,619,884 6967 

i 1865 66,872 988,820 3511 

(i 1875: 11 Banker.) 

Amtet : i 1875 262,624 3,518,728 9485 

i 1865 87,800 1,174,676 4438 

Heraf vil erfares, at saavel Sparebanlternes Formue som 

Indskuddene ere forøgede ganske overordentlig i Løbet af 10 

Aar. Ved Siden henf optage Dankindretningerne i Amtets 

3 Byer betydelige Beløb fr. Landdistrikterne, Doget som 

antagelig i større Grad gjælder Nordmøre og Romsdal med 

de færre og mindre Sparebanker, end Søndmøre med dets 

Landdistrikts flere og større lignende Instituter. 

Ved Forli gelseskommissionerne er behandlet 

følgende Ant.1 Sager: 

Nordmøre. 

1871 S38 

1872 660 

1873 428 

1874 440 

1875 501 

Tilsammen 2,867 

Til Sammenligning 

hidsættes det 

lignende Anta!. 

i Perioden 1866 

- 1870. . 4,044 

Romsdal. Søndmøre. Amtet. 

617 1,129 2,584 

461 891 2,012 

337 674 1,439 

331 626 1,397 

488 689 1,678 

2,234 4,009 9,110 

4,065 6,363 14,472 

Den betydelige Nedgang i Sager for Forligelseskommis

sionerne er et godt Vidnesbyrd om, at Befolkningen nu bedre 

end føl' gjør Rede for sine Gjældsforpligtelser. 

Efter Meddelelser fra Sorenskriverne anføres nedenfor 

Opgave over thinglæste og afiæste Pantehæftelser, afll ændede 

faste Eiendomme samt afholdte TV8ngs8uktioner. 
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Til Sa.mmenligning hidsættes de lignende Opgaver for 

Femaaret forud. 

Thingl ooste Hæftelsesbreve og Skifteudlæg: 

Ant.1 Antal Beløb Beløb 

1871-75. 1866-70. 1871-75. 1866-70. 

Nordmøre 1,277 1,208 1,227,644 Kr. 1,206,820 Kr. 

Romsdal 1,455 2,790 1,112,612 
" 

1,152,057 I l 

Søndmøre 1,755 1,161 1,371,440 " 1,249,804 " 

Amtet 4,487 5,159 3,711,696 Kr. 3,608,681 Kr. 

Aflæste Hæftelsesbl'eve: 

Ant.l Antal Beløb Beløb 

1871-75. 1866-70. 1871-75. 1866-70. 

Nordmøre 1,002 662 896,532 Kr. 516,705 Kr. 

Romsdal 849 527 650,836 " 411,850 • 
Søndmøre 654 476 602,684 " 375,345 » 

Amtet 2,505 1,665 2, 150,052 Kr. 1,303,900 Kr. 

Ved at sammenholde thinglæste og aflæste Hæftelser for 

begge Perioder vil Bees, at Pantegjældens Forøgelse i Perioden 

1870-75 er meget mindre end i Period en forud. Forøvrigt 

give OpgaV61'Ue ikke noget sandt Billede af det virkelige 

Forhold vedrørende Puntegjælden, da Hæftelsel' i mange Til

freide kan stan uaflæste længe efter at de ere illdfl'iede. 

Det virkelige Forhold er forøvrigt, at Amtets EiendoIDm6 

ikke ere stærkt behæftede. 

Afhænded e faste E i elldomme : 

Antal Antal Beløb Beløb 

1871-75. 1866-70. 1871-75. 1866-70. 

Nordmøre '674 724 1,252,368 Kr. 1,407, 141 Kr. 

Romsdal 623 530 1,106, 156 " 917, 136 " 

Søndmøre 1,084 1,005 1,709,988 " 1,534,698 ,l 

Amtet 2,381 2,259 4,068,512 Kr. 3,858,975 K,·. 

Tvangsauktioner over fast Gods: 

Ant.1 Antal Beløb Beløb 
1871-75. 1866-70. 1871-75. 1866-70. 

Nordmøre 12 54 45,736 Kr. 42,397 Kr. 

Romsdal 32 53 50,676 " 78,786 
" 

Søndmøre 59 48 70,756 
" 

52,417 
" 

Amtet 103 155 167,168 Kr . 173,600 Kr. 

TVll-llgsauktiouer over Løsøre: 

Ant.1 Antal Beløb Beløb 

1871-75. 1866-70. 1871--75 . 1866-70. 

Nordmøre 78 91 11,472 Kr. 14,673 Kr. 

Romsdal 91 96 17,832 
" 

18,015 
" 

Søndmøre 115 122 31,700 " 21,604 » 

Amtet 284 309 61,004 Kr. 54,292 Kr. 
Efter Opgaver fra Lensmændene Cl' i Per.ioden afboldt 

af Udpalltningsforretnillger: 

Ant. 1 Antal 

1871-75. 1866-70. 

Beløb 

1871-75. 

Beløb 

1866-70. 

6,830 7,764 110,580 Kr. 139,110 Kr. Nordmøre 

Romsdal 

Søndmøre 

7,178 ikke opgivet 123,720" ikke opgivet . 

2,687 2,536 38,916" 57,012" 
U dpantningsforretnillgerne ere for den allcrstørste Del 

. • fholdte for Skatte,'. 

Af Exelcutionsfol'l'etninger er i Perioden afholdt: 

Nordmøre : 

afFogden 119 Beløb 51,276 Kr.1 I Perioden 1866-70 

- Lensmændene 384 - 19,612» \ 555 = 94,152 Kr. 
Romsdal: 

afFogden 113 105,904 " ( Ikke 
- Lensmændene 352 21,252 

opgivet. 
" 

Søndmøre : 

afFogden 74 61 ,528 
" .( I Perioden 1866-70 

- Lensmændenc 563 65,988 
" 

755 = 181,660 Kr .. 

B. Kjøbstæ d e l'u e . 
a . Christians sund. 

Med Hensyn til Stedets økonomiske Tilst.nd, har Byfogden meddelt: 

1. Handelen. 

Pna Henvendelse til Toldkassereren om at erholde Opgaver over Udførselen og Indførselell til og fra Udlandet 

af de vigtigste Varer har han meddelt, at han ikke sel' sig istand til at give nogen Oplysning i saa Henseende for AnreD& 

1871-1873, hvorimod han h.r oplyst, at der er udført: 

Klipfisk. I 
Vog. 

1874 975,462 

1875 1,141,074 

samt at der er indført: 

1874 .f Rug 8,295 Tønder og Jlf Byg 

i 1875 - Do. 4,800 - Do. 

Tørfisk. I 
Vog. 

11,871 

17,190 

2,593 Tønder 

6,633 

Sild. I Rogn. I Tran. I Trælast. 

Telr. Tdr. 'fdr. Tons. 

68,562 4,463 6,271 4,598 

87,949 5,997 5,272 2,05 1 

At Udføl'selen især af Fiskevarer ogsaa i Aarene 1871 

til 1873 har været meget betydelig, er imidlertid ikke tvivl

somt. Exporten af Hovedal'tikelen Klipfisk har sanledes i 
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·Sammenligning med forrige Femnar tiltaget betydelig, og 

Handelen med denne Vare koneentrer es nu mere og mf'l'.e 

til denne By. Udskibningen heraf gnar fornemmelig til 

Spanieu, men store Partier afsættes ogsan til Portugal, Stor

britannien og Amerika, forn emmelig Havrma. Exportørernes 

Fortjeneste paa. denne Vare anta-ges gjennemsnitlig at have 

været god. Det samme formenes at have 'været Tilfældet 

med Hensyn til Tørfisk, Sild og Rogn, men i mindre Grad 

med Hensyn til Tran og Trælast. 

Importha.lldelen har , som før, bestaaet fornemmelig af 

Kornvarer, Salt, Kolonial- og Manufakturvarer. Handelsoru

sætningen ioden Byen og med dens Opland er i stndigt Sti

gende. 

Der existerer en æld1'8 Handelsforening, del' den 3Ite 

Decembel' 1875 bavde 17 Medlemmer og en nyere "Handels

borgernes" Forening med 20 Medlemmer. 

2 . SkibBfart og Skibsbyggeri. 

Uden Hensyn til den Bærdeles betydelige og ,trerkt til· 

ta.gende Gjennemgangstrn.fik af Far tøier, har Skibsfarten været 

livlig og tiltagende; men ruedens FrlLgtkonjunkturerne i den 

første Halvdel af Femnaret har været go de og t ildels glim

rende, have de i den sidste Del været fiaue og daarlige hel' 

som andre Steder, dog kanske mindre her, eftersom VOl' egen 

Exporthandel beskjæftigel' den største Del af Skibsrummet 

og Salt indføres med egna Skibe. Diffcl'entialtolden i Spanien 

er ogsna. nu bortfo.ldt, san at Skibningen til dette Land nu 

saagodtsom udelukkende foregaul' med egne Skibe, forsaaviiit 

Seilskibe angaar. De herværende 3 Skibsværfter beskjæftiger 

sig hovedsagelig med Repara.tioner af Skibe og mindre Fartøier, 

dog level'es fra Nedrekranens Værft i Almindelighed 1 nyt 

Skib am'lig. 

I Femaaret er oprettet en Assuranceforening for Søfolk. 

Efter Toldkassererens Opgiv~nde var ved Udgangen af 

1875 Antallet . af her hj emmehørende Seilskibe: 

a) i udenrigs Fart 72, hvoraf 71 med en Dl'ægtighed af 

4,655 1/, Kom.-L., meden, et i Udlnndet indkjøbt Skib 

endnu ikke var hjemkommet og derfor ei maaIt; 

b) i indenrigs Fart 25, hvoraffier e umaalte, men hvis sam

lede Drægtighed .nsættes til 300 " 400 Kom.-L. Af 

Dampskibe er, foruden de 2 Fjorddampskibe, l hj emme

hørende her, der gaar i udenrigs Fart og har en Dræg

tighed nf 161 Kom.-L. 

Del' er stiftet en Sømandsforening med 52 ,Medlemmer 

og en Skipperforening med 77 Medlemmer. 

3. Haandværksdrift. 

Haandværksdriften staar formentlig omtrent paa samme 

Standpunkt Bom før og indskrænker sig i det Væsentlige til 

at tilfredsstille Stedets Behov, dog afsættes store Kvanto af 

Læder til Nordland. I Femaaret .er oprettet en Jodfabrik, 

en Miueralvandfabrik og en Olieklædefahrik. 

Den offentlige Tegneskole er fremdeles i Virksomhed og 

skal nu blive mere flittigt besøgt af Folk1 der ngte at uddanne 

sig som Haandværkere, 

Fornden Haandgjerningsskoler for Piger ved Almusko· 

lerne pa, Kil'klandet, NOl'dlandet og Indland et med et Elev

antal i 1875 af r espektive 113, 60 og 74, er der ved en 

"Forening t il Fremme af Haandfærdighed«, hvis MedlemsfLutal 

i f. A, var 150 med en Kontingent af ca. 400 Kroner, op· 

r ettet eu Haanc1gjerningsskole for Gutter med 4 Afdelinger, 

bvoraf 2 pan Kirklnndet, 1 paa Nordlandet og 1 pan Iud

landet. Hver Afdeling har 3 Klasser og ' 1 Lærer, dog saa.

ledes at Nord- og Indlandet hal' samme Lærer, Elevantallet 

var i f, A, 221, og Skolen holdes i de 6 Vintermaaneder 

med 3 Timers daglig Undervisning. E leverne fra Skolen for 

den høiere Almendannelse danne en egen Afdeling med 2 

Timers Undervisning 3 Dage i Ugen. 

Fremdeles er her en IInaDelværkerforening, der i 1875 

havde 33 Medlemmer, og som har oprettet en Understøttel

seskasse, hvornf nogen Uddeling dog endnu ikke har fundet 

Sted, eftersom Grlludfondet endnu kun udgjør omtrent 4,400 

Kroner, 

Ligesnn er her~ en Arb eiderforening med et Medlems

.nt,l i f. A. af 252. 

4 . BergværkBdrift. 

Noget hertil hørende Anlæg findes ikke Byen eller paa 

den samme tilhørende Mark. 

5. Jordbrug. 

Bymarken benyttes næsten udelukkende til Græsavl, der 

ogsan er den mest lønnende Anvendelsesmaade, da Melken 

nItid /inder Afsætning til høi Pris, nu 30 Øre pr. Kande 

nysilet. Efter Oplysninger erhvervede under aidste Folke

t relling f.ndtes her 33 Heste, 339 Storfæ og Kalve, 54 Svin 

og 46 Faar, og Udsæden var 4 Tdr. Poteter, 40 'i1i Græsfl'ø, 

23/ 8 Tdr. Havre til Grønfoder, hvorhos 4 Maal Jord anvend

tes til andre Rodfl.'ugter end Poteter. Dyrkningen af IIave

væxter og Frugttræer har i Femaaret ikke gjort nogen 

Fremgang. 

6 , Almindelige Bemærkninger. 

Byen gam' frem deles fremad med r aske, men jevne og 

sikre Skri elt) og Fremgangen er ikke bevirket ved kunstige 

eller forbigaaende Omstændigheder. FolkemængdenJ der den 

3lte December 1865 udgjorde 5,709 Individer og ved Ud

gangen af 1870 6,732, var den 3lte December f. A. stegen 

til 7,585 Personer. 

De brandtaxerede Bygningers Taxtsum beløb sig til den 

"I" 70 3,629,920 Kr. , men den "I" 75 til 4,629,960 Kr., 

en Forøgelse altsaa i Femaaret af 1 Million Kr., hvorved 

dog mila bemærkes, at Forøge]sen for en ikke uvæsentlig 

Del grunder sig pRa Prisstigninger. Større Anta,} nye Byg-
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ninger ere først opførte i 1875, men Dyggevirksomhedell 

fortsættes i illdeværellde Anr (1876) i stor Udstræklling. 

Pna Grund ni den store Rørelse og Yirksomhec1 i · alle 

Retninger mna den økonomiske Tilstand ansees for tilfreds

stillende god blandt al1e Klasser nf Befolkningen, sanledes 

ogsaa for Arbeidsklassens Vedkommende, hvis Fortjeneste el' 

steget ikke saa ub etydeHgt. Exekutionel'nes og Tvangsnuk

tjenernes Antalog Beløb er derfor ogsaa forholdsvis ringe. 

Konkurser af Dogen Betydning har ikke i Femnaret fundet 

Sted. Ædruelighedstilstsllden mna derhos for Byens egen 

Befolknings Vedkoiumende ansees f Ol' nogenlunde god og 

ialfald ikke daarligere end i 

Budget udgjorde i 1871 

de fl este andre Byer. 

85,627 Kroner 

77,027 

Byens 

i 

1872 

1873 83,347 

1874 93,483 

og i 1875 96,256 

Deraf var besluttet udlignet: 

som Byskat som Eiendomsskat som Fattigskat 

1871 . 50, 124 Kr. 21,482 Kr. 

1872. 46,081 
" 

1873 . 43,829 " 
1874 . 57,239 

" 
1875. 55,482 , 

Til Fattigvæsenet 

1871 

1872 

1873 

1874 

i 1875 

19,749 
" 

18,784 " 
14,310 " 
13,870 

" 
var ialt bevilget : 

28,955 Kr. 

28,296 , 

29,600 " 

30,800 " 

36, 104 " 

14,022 Kr. 

1l,196 
" 

20,733 

21,933 , 
26,904 " 

Det bemærkes, at af Brændevinsa.fgiften, der i 1871 ud

gjorde 13,333 Kr., i hvert nf Aarene 1872, 1873 og 1874 

15,333 Kr. og i 1875 16,000 Kr. - tilfnldt i 1871 den hele 

Afgift Fattigkassen, meJ ens i 1872 'I. Del tilfaldt Fattig

kassen og 1/4 Del Byka.ssen og i de 3 følgende Anr Afgiften 

blev delt lige mellem begge Kasser. 

Til Almuskolevæsenet va.r bevilget: 

1871 13,496 Kr. 

1872 13,586 , 
1873 13,600 

" 
1874 13,500 

" 
1875 15,264 

" 
Byens Gjæld v.,' ved Udgangen af 1875 ca. 272,000 

Kroner, hvoraf ca. 80,000 Kroner var løs Gjæld, der skal 

illdtages i et større fast Lann, der er optoget iaar (1876) . 

Af offentlige Bygninger er i Femaaret opført: 

a) en Almuskolebygning paa Illdlnndet , hvori 6 Skolerum 

med 670 O Alen sa.rolet Gulvareaj, Lærerbolig paa 4 

Rum, stort Mørkloft , stor Kjælder og 2 Lokumer . 

Dens Kostende e l' 18,000 Kroner. 

b) en Almu,kolebygning pa" Kirklqndet, hvori 9 Skole

rum af 1,1 20 O Alens Gulvareal, Lærerbolig llled 4 Rum, 

Kjælder, et større U dhu, med Vedbod og Lokumer. 

Dens Kost ende ca. 22,000 Kr. 

c) en Brandst.tionsbygning, hvori 2 Vngt- og 6 Beboels.s_ 

rum, med tilbygget Sprøitehus og V ærkstedsrum. Ko

stende ca. 7,200 Kr. 

Vandværket har i Femaaret faaet saa.dan Udvidelse: 

1. paa Kirkland et: a) Vanddammene forh øiet sanledes, at 

de fra i 1870, 446,000 Kubikfods Indhold i 1875 rumme 

760,250 Kubikfod; b) nye Ledninger 900 Fod 7tom, og 

1,400 Fod 5toms Ledning med 8 nye Brandventilel' j . 

2. paa Nordlandet: a) Vanddammene forhøiet til 138,335 

Kubikfods Indhold mod i 1870: 93,750; b) nye Leduin_ 

ger 1,120 Fod med 5 nye Brandventiler. 

3. pa. Indlandet er paabegyndt et nyt Anlæg, der bliver 

fuldført iaar. Samtlige Damme ere derhos blevne ind~ 

h eg~ede. 

Den samlede Længde af 

Veie udgjør: 

Paa Kirklandet 

Gader og 

7,280 + 
2, 100 + 

9,060 - 16,340 Alen, 

4,700 = 6,800 " , 
, 

Nordlandet 

Indlandet 950 + 2,600 = 3,550 , 
Sum 10,330 + 16,360 = 26,690 Alen. 

He"raf er i Femaaret tilkommet a) af nye Veie paa }Cirk

landet til og langs Vanddammene 650 Alen, og b) af Goder 

paa Kirklandet 520 Alen og p.a Nordlandet 90 Alen. Flere 

ældre Gader og Veie ere derhos udbedrede og istandsatte. 

Gadelygternes Antal udgjør ialt 46, hvoraf paa Kirk

landet 33 Stykker, pan Nordlandet 5 og p • • Indlandet 8. 

Til Havnen er anskaffet flere nye BØier, hvorhos Kirke

almenningen med et Kostende, inklusive Expropriation, af 

ca. 12,000 Kr. er fra en smal 60 Alen lang og n~gle faa 

Alen bred Træbrygge omdannet og udvidet til en med Grns

drekke forsynet Almenning af omtrentlig 2,400 O Alens Areal, 

ligesom Vestre Almenning er forIænget 8 Alen udnd over 

SØen med et Kostende af ca. 1,400 Kroner." 

Til foran.<;tnaende Beretning skal j eg tillade mig at Iøie : 

Stedets 3 Skibsværfter sysselsætte omkring 52 Mand, 

dets 1\1.ineralvandfabrik 5, Jodfabriken 5 å 6, Olieklæde

fnbriken 15. 

Assuranceindretningen for Søfolk: i Romsdals Amt havde 

ved Udgangen al A.ret 1875 forsikret Beløb 49,600 Kr. 

Daglønnen i 1875 var almindeligvis : for simple Arbei

dere 2 Kr. om Sommeren og Kr. 1,80 om Vinteren, for Vei

arbeidere noget mer e, for Svende omkring Kr. 2,40, for 

Bundtmagersvende dog kun Kr. 2 og for Mursvende Kr. 3,20. 

Ved Udgangen af Aaret 1875 udgjorde Antallet nf Per

soner, der havde Borgerskab til Byen, 538, hvortil kommer 

Kvinder med Næringsbl'ev, nemljg 36 som Handelsberettigede 

og 3 som Haaudværksberettigede. Til Udsnlg af Brændevin 

var ved samme Tidspunkt kun en Enkelt berettiget, medens 

9 havde Ret til Salg i mindre Partier og Udskjællkning nf 

Varen og ?fi til Udskjænkllillg af Øl og Vin. 
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Ifølge Opgave fra Byfogden er i Perioden afbændet 

faste Eiendomme . 217 Stkr.forBeløb 1,103,772 Kr. 

thinglæst Pantehæftelser. 445" 1,577,668 " 

aflrest do. 432 " 981,240 ." 
atboldt TV8ogsauktioner 

over fast Gods 26 " 96,104 " 

afholdt Tvangsauktioner 

over Løsøre 

afholdt Exekutioner 

U dpantninger . 

hvoraf for Skatter . 

50 Stkr. for Beløb 

ll8 " 
4,483 " 

4,448 " 

61,892 Kr. 

59,552 " 

98,500 " 
97,032 ' " 

Om til Stedet i Perioden indførte Kornvarer har ingen 

brugbar Opgave været at erholde. 

b. Molde. 

Om Byens Tilstand har dens Byfoged meddelt: 

,,1. Ha.ndelen. 

Af efternævnte Varer har i FemR&ret Udskibningen ~il Udlandet an draget til: 

A a. r. I Klipfisk. Tørfisk. Tran. Rogn . Sild. 

I Vog. Vog. Tdr. Tdr. I Tdr. 

1871 . 10,000 
1872 . 18,570 
1873 . 6,000 
1874. 19,022 
1875 . 29,277 

Tilsammen 82,869 

Som Følge af den udvidede Handelsfrihed paa Landet 

har selvfølgelig den lokale Handel stadigen aftoget. Dette 

har nødsaget ialfald endel af de Handlende til at søge sin 

Virksomhed udvidet ved Expeditioner, særlig til Nordland og 

Finm arken til IndkjØb af Sild ener Torsk. Klipfisk· og Silde

expeditionerne Bom Klipfiskha.ndelen have i Femaarsperioden 

vi88elig givet de Handlende nogenlunde godt Udbytte. 

Åvancell paa Tran var mindre god j Rogn derimod ga.v 

god Fordel. 

Efter oveostaaende Opgave over U dskibningen, til Ud

landet, har denne udgjort 25,245 Voger Klipfisk, 59 Voger 

" 
" 

90 

" 
" 

90 

103 324 1,745 
110 

" 
12,951 

72 560 4,724 

20 
" 

7,522 
156 652 7,184 . 
461 1,536 34,126 

Tørfisk, 92 Tønder Tran, 604 Tønder Rogn og 4,079 Tønder 

Sild · mere i sidste end i forrige Femaarsperiode. 

Udførselen af Fiskeprodukterne , der udgjøre Stedets 

vigtigste Vareudførsel, foregaar nu som bekjendt til Udlandet 

ved indenlandske Skibe. 

Trælastudskibningen er for intet at regne. 

De vigtigste Gjenstande for Stedets Import ere, Bom i 

forrige Beretning angivet, KorD) Melvarer, Tobak, Hamp, 

Kolonial- og Ma.nufakturvarer, Jern, Vin og Brændeviu, hvilke 

Varer hovedsageligen indføres fra indenrigske Steder, for~ 

llemmelig fra Bergen og Kristiania. 

Af Kornvarer ere efter Opgave fra. Toldboden indførte; 

8. fortoldede. 

Anr. Rug. [ Byg. I Byggryn. I Rugmel. Hvedemel. Erter. I Ranernel. 

Tdr. Tdr. Tdr. Vog. Vog. Tdr. Vog. 

1871. 241 300 . · 160 - · 
1872. . 868 950 l · 176 l 6 
1873. 156 305 1 8~ 64 120 20t · 
1874. 520 357 10 - 129 5 · 
1875 : . 734 10 · 92 10 · 

Tilsammen 1,785 2,646 39! 64 677 36t 6 
I 

5 
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b. ufortoldede. 

l Aar. !luip"el. I Hvedemel . 
l ~ . l I Rug. · I BYg· I 

Vog. 

1872 . 31,045 

1873 . .. 24,920 

1874 38,655 

1875 31,980 

Tilsammen 126,600 

Opgave over frigjorte Kornvarer for 1871 har ikke været 

at erholde fra Toldboden. 

2. Skibsfarten 

har været ubetydelig. Antallet of F.rtøier udgjØi' 24 med 

Drægtighed 630 Kom.-L. , altsno. en Forøgelse i Perioden a.f 

130 Kom.-L. Af større Skibe baves kun 2; et Barkskib dræg

tigt 136 og et Dampskib drægtigt 92 Kom.-L. De mindre 

Fartøier benyttes væsentligst til Fiskeexpeditioner. 

Skibsfarten har givet lidet eller intet U dbytte. 

3. Haandvrerksdriften. 

Denne staar pna samme Udviklingstrin som i forrige 

Periode og indskrænker sill ' til at fyldestgjøre Stedets og 

nærmestliggende Landdistrikters Behov. Enkelte Haandvær~ 

kere have i Samlag forsøgt at afhænde sine Produkter ved 

Forsendelse til nordlandske Markeder, - men , denne Trafik 

bragte, saavidt jeg har erfarE)t, Tab, ogl ophørte følgelig. 

4. Fabrikdrift. 

I 1872 oprettedes her en Guanofabrik, del' vel lUaa 

siges at drives i større Mnalostok. 

Størsteparten nf Guanoen sendes antagelig til Tydskland. 

Over Hamburg el" del" i Aarene 1873, 1874 og 1875 udski· 

bet 3,413 Srekke, hver indeholdende 200 'ili Gu~no. 
Kordsvæveriet drives med 2 V ævstole og ved Vand fra 

Vandværket. I 1875 lH"oduceredes efter Fabrikantens Opgave 

12,000 Alen. 

5. B ergværksdrift 

har Byen ikke. 

6. Skibsbyggeri. 

Intet. 

7. . Jordbrug. 

De Jorder, der ligge pan Byens GrundJ eies af Private. 

Dyrkningsmaaden hal' været som i forrige Periode. Kren

turholdet var ved Udgnugen of 1875 : 10 Heste, 87 Storfre, 

11 Ungnøt og Kalve, 35 Fn.r og 13 Svin. 

Dyrkningen af Havevæxter staar fremdeles tilbage. 

8. Om Tilstanden i Almindelighed. 

Byens økonomiske Tilstand antages i de sidste fem Aar 

ikke ut have forværret sig, men sn::t.rere forbedret sig. Som 

forh en anført have endel af de Handlende udvidet sin Virk

Boruhed ved Fiskeexpeditioner og dei'ved, om end ikke den 

direkte Fordel har været stor, indirekte havt sine Fordele. 

Vog. Tdr. Tdr. 

339 959 1,677 

79 4.50 570 

185 625 557 

21 971 869 

624; " 3,005 3,673 

De Handlende have derhos ved at indskrænke Kreditgivning 

bragt sundere Forholde iud i sin Virksombed. 

Arbeidspriserne have stadigtværet i Stigende og altsaa skaf

fet saavel Haandværkere som Dngsarbeidere god Fortjeneste. 

Der er derfor Grund til at antnge, at Tilstanden i sin , 
Almindelighed er u1,aakl.gelig. 

Nydelsen af stærke Drikke kan ikke siges at have været 

i Tilvæxt. Vel har Brændevinsindførselen i Perio den aarli

gen st~~et, men en stor Del af Tilførselen gaar gjennem 

Byen til de omliggende Landdistrikter, 

Her nndes 1 Hand elsforening, l Haandværkerfol'enillg 

og 1 Arbeiderforening. 

Handelsforeningen bestaar af 16 Medlemmer. 

Haandværkel'foreningen stiftedes i 1849; Medlemmel'nes 

Antal i 1875 udgjorde 28 med aarlig Kontingent 2 Kroner 

.for hvert Medlem. 

Arbeiderforeningen oIJrettedes for 15 Anr siden. Kon

tingenten er f.stsat til (4 Skilling) 13 Øre pr. Uge. Ved 

Udgangen of 1875 t relle de denne Forening 125 Medlemmer; 

dens Formue var da 3,000 Kroner. Foreningen eier der

hos en Bogsamiing paa. 600 Bind. Den giver sine Medlem

mel' af Al'beidsklassen i SygdoU1stilfælde frit Lægetilsyu og 

4 Kroner pr. Uga i Understøttelse. 

Byens Folkemængde el" siden 1870 forøget. med 17 Ind

byggere. Den udgjol'de ved Udgangen ar 1870 1,698 og ved 

Udg,ugen of 1875 1,715. 

Byens Skolevæsen vides ei at være underganet Dogen 

FOl'au~ing, ulldtagen at Stedets bøiere Skole tilfølge Loven 

af 17de Juni 1869 er omdannet til Middelskole og Latin

gymnasium . 

Haandgjerningsskolen er fremdeles i Virksomhed. 

Byens G(l.der og Veie ere forb edrede og vel vedligeholdte. 

Hovedgaden har en Længde af ~,OOO Alen, Tværgaderne en 

Længde ,f 2,500 A.len og Veiene en Længde af 3,400 Alen. 

Samtlige Gader ere belagte med Sand og Singel og for endel 

forsynede med brolagte Rendestelle og Kl oakledllillger. 

Her fin des l Kai, der er lOO Alen lang, 13 Alen bred 

og opført af Graasten med Grusdække. 

14 Lygter, hvori Lamper med Jordolie, ndgjør Byens 

Gadebelysning. 

Vandværket er fremdeles i go d Stand. 

Kommunens Gjæld andrager til 63,0 13 Kroner. 
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Byens Budgel androg: 

i 1871 til 17,400 Kroner, deraf Byskal 

1872 17,800 

1873 17,200 

1874 16,800 

1875 18,027 

Til fOl'anstaaende Beretning skal jeg føie: 

Af den meddelte Opgave over Fiskevarer, del' i Perioden 

ere udførte til Udlandet, kan ikke drages uagen Slutning 

om et forøget Salg af nævnte Varer i det Hele tagetJ jdet saa

danne for en større Del afhændes nf Stedets Handlende til 

Exportøl'er i Kristianssund og Aalesund. Andre Hensyn gjøre 

det imidlertid antngeligt, at Moldekjøbmændene i Pel'ioden 

have havt større Partier af nævllte Varel' paa Lager, end i 

den nærmest fOl'eganende Periode. 

Den Klipfisk, der fra Stedet udskibes til UdIn.ndet, har 

ganet til Spanien og Portugal, hovedsageligen til det første 

Land. Til transatlantiske Havne har, snavidt vides, aldrig 

fru. Stedet været skibet Klipfisk. 

Trælast har i Perioden ikke været skibet til Udlandet, 

men vel i ubetydelige Partier til illdenlandske Steder. 

Efter Opgave fra Eierne var Gurmofabriken Drift 

næsten hele Aaret 1875 og sysselsatte i dette Aor en 30 ft. 

40 Arbeidere. 

Kordsvæveriet sysselsatte 2 Arbeidere. 

Byen har et Ølbryggeri, der sysselsætter 1 Bestyrer og 

8 Arbeidere om Aaret. 

Antallet af Personer, der have Borgerskab til Byen, ud

gj?r 86 . 

12,289 Kroner og Fattig,kal 5, 111 Kroner 

12,600 5,200 

13;069 4,131 

12,867 3,933 

14,294 3,733 

Den almindelige DaglØn har i Perioden været: for Sven de 

fra Kroner 2 til Kroner 2,40, dog for Mursvende indtil Kr. 

2,80, for simple Arbeidere af Mandkjøll, Sommeren omkring 

Kroner 2 - og Vinteren omIn'ing Krone 1,60, af Kvinde

kjønnet Sommer som Vinter omkring Krone 1. Aarslønnen 

for Tjenestegutter har vnrieret fra Kroner 160 til Kroner 

200 og for Tjeneslepiger fr; Kroner 64 til Kroner 80. 

Formentlig har saavel Haandværks- som Tjenerklassen 

den her omhandlede Periode ganet noget fl'emna i økonomisk 

Velvære. 

Ifølge Opgave fm 

faste Eiendomme . 

thinglæst Pantehæftelser 

Byfogden el' i Perioden afhændet 

37 81kr. for Beløb 136,084 Kr. 

afl.æst Do . 

afholdt Tvangsauktioner 

over fast Gods 

afholdt Tvangsauktioner 

over Løsøre. 

afholdt Exe~utioner 

og afholdt Udpantnin'ger 

hvoraf for Skatter og kom-

munale Afgifter 

83 142,544 , 

64 79,756 , 

11 72,064 , 

16 27,860 , 
23 8,720 

" 
243 7,840 , 

114 4,780 , 

c. Aalesund. 

:Med Hensyn til Stedets økonomiske Tilstand Perioden 

har Byfogden nfgivet følgende Bel'etning: 

"l. Handelen. 

Aaleeunds Handelsvirksomhed har de sidste 5 Aar i 

det Hele taget været tilfredsstillende, hvortil har bidraget 

dels de gunstige Resultater af de søndmøl'ske TOl'ske- og 

Banldiskerier, dels de jevnt gode Konjunkturer for Produk

ternes Afsætning paa de udenlandske Markeder. Samtlige 

af Fiskeribedl'iften erhver vede Produkter ere afhændede i 

Aalesund, Samhandelen med Landdistriktet bar ikke været 

i Tiltagende. Grunden bertil maa søges i det forøge~le An

tri.! af Landhandlere og Forbrugsforeninger, hvilke tildels 

have taget sine Varer frn. Bergen og andre Steder. 

Aalesunds vigtigste Exportvare er Klipfisk. Deraf er udførl: 

1871 255,700 Voger lil V ærdi 1,444,480 Kr. 

18.72 425,000 
" 

2,040,000 
" 

1873 394,000 " 2,226,400 , 
1874 360,000 , 2,a04,000 , 
1875 444,000 " 2,308,800 , 

V ærdien er beregnet efter U dskibningspriserne. Hvad 

. der beraf vedkommer Distriktets egne Fiskeriel', findes i en 

Opgave nedenfor j Resten er tilført fra Nordland, dels ved 

direkle Kjøb of Voren i lør Tilstand, dels ved Indkjøb af 

Raafisk i Lofoten og Finmarken. 

Klipflsken har bovedsngelig været udføl't til Spanien og 

Portugal. Til Kuba og Brasilien bar været uclført et Par 

Ladninger aarligt. 

Den søndmørske Klipfisk har fremdeles hævdet sin An

seelse for dens gode Kvalitet, dog staar der ndskilligt tilbage 

at ønske med Hensyn til en forbedret Tilberedning og Tørring. 

Af Tørfisk er udførl: 

1871 2,542 Vog er lil Værdi 10,168 Kr. 

1872 1,472 

1873 2,000 

1874 1,800 

1875 4,400 

" 
, 
, 
, 

Af Tran 

1871 

1872 

er udført: 

3,420 Tønder 

6,700 , 
lil Værdi 

5,888 " 
8,000 , 
7,200 , 

17,600 
" 

232,560 Kr. 

402,000 , 
5* 
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1873 7,850 Tønder til Værdi 471,000 Kr. 

1874 6,100 , 366,000 , 

1875 5,400 , 302,400 " 
Af denne Artikel er en større Del damp smeltet Mediciu

trau, Bom fremdeles 

Kvalitet. 

staar høit anskrevet for dens gode 

Af Rogn 

1871 
1872 

er udført: 

3,900 Tønder til Værdi 

9,600 , 

1873 8,300 
1874 8,400 

1875 9,000 

, 
, 
, 

140,400 Kr . 

307,200 , 

398,400 , 

504,000 , 
378,000 , 

Af KlipfiakJ Rogn og Tran er kun eu forsvindende Del 

afsendt til indenlandske Steder. 

Naar undtages i Aarene 1873 og 1874, da der blev 

udført respektive 1,500 og 2,400 Tønder Vaarsild, har der 

af denne Vare Intet været fisket i Femaaret. Derimod har 

Fedsildfisket været som a.lmindeligt. Stedets Smaafartøier 

have jevnlig været beskjæftigede med Expeditioner til de 

nordligere Egne efter Fedsild. 

n en samlede Export af S i l d ndgjør: 

1871 20,800 
1872 79,000 

1873 24,000 

1874 64,000 
1875 43,000 

_ Silden har været af meget forskjellig Tønder! 

Kvalitet, og da Oplyslling om Mæng-

- , den af hver Sort ikke har været n.t 

'erholde, kan V ærdien ikke angives. 

Udbyttet af de søndmørske Torsk e fi s keri e r udgjør 

for Femaaret: 

1871 . 
1872. 

1873. 
1874. 
1875. 

Klipfisk. 

Vog. 

151,000 
270,000 

280,000 
250,000 

280,000 

Tran. 

Tdr. 

2,400 
5,500 

7,000 

5,600 
5,000 

Rogn. Samlet Værdi. 

Tdr. Kr. 

3,060 1,239,760 
8,000 1,882,000 
6,900 2,319,200 
7,500 2,356,000 
8,300 2,088,000 . 

Byens direkte Deltagelse i Torskefiskerierne med egne 

udrustede Baade og Fartøier kan af Mangel paa nøiagtige 

Opgaver ikke anføres. I de sidste Anr har et større Antal 

Baade end tidligere søgt til Byen for at drive Fisket herfra, 

dels for at sælge Fisken i raa Tilstand og dels for at nyde 

godt af den rigelige Tilgang af Agnsild, som tilføres Stedet 

med Dampskibene. Drugen af Dæksfartøier under Torske· 

fisket antages at være i Tiltagende. 

Bankfi s keriet, der begynder i 1\'lai og vedvarer til 

sidst i August, drives fremdeles hovedsagelig af Dæksfartøier 

- for største Delen svenske. De Bankskøiter, som oprinde

lig bleve anskaffede for dette Steds Regning, ere gaaede over 

til en anden Bedrift, medens andre ere komne istedet, men 

bemandede med Svensker, der a.nsees mere udholdende end 

vore egne Fisker6'. Om Baadenes Deltagelse i Bankfiskeriet 

haves ingen nøiagtige Opgaver, men den er forøvrigt af under

ordnet Betydning. Ballkfiskel'iet drives udelukkende med 

Liner. Udbyttet af dette Fiskeri bar udgjort for Femaaret 

(det optiskede Kvantnm regnes her ikke efter Stykketal, men 

efter Vægt): 

J A"'" Voger Længer. Vager Brosmer. Tønder Lever. Tønder Rogn. Besætning. Raaproduktets 
Fartøier. Værdi. 

1101'- r sven-
ske. ske. 

----'-== 
nors:l svenske: norskel svenske. norske. 

1871 8 10 16,530 42,450 1,128 2,220 174 

1872 6 9 16,807 47,900 1,246 2,225 I 185 

1873 7 12 19,286 50,291 2,035 4,723 187 

1874 7 20 16,063 34,500 3,107 7,867 185 

1875 5 16 12,746 49,383 1,541 5,333 127 

V ærdien heraf er indtaget i foranstaaende Opgaver over 

Udbyttet af de søndm ørske Fiskerier. 

Derhos bemæl'kes, at de foran angivne Værdier pall. samt

lige ovenomha~dlede Fiskeprodukter ere Udskibningspriser. 

Som Produkt af Fiskerierne kan næVlles Fiskeguano, 

bvoraf har været udført: 

1872 1,400 Centner til Værdi 14,000 Kr. 

1873 3,200 32,000 " 
1874 6,800 68,000 " 

1875 5,600 56,000 " 
Af andre Udførselsartikler ere li e n og Sk i nd de vig

tigste; der blev al Skind udført: 

I svenske. norske. I svenske. norske. svenske. norske. I svenske. 

Kr. Kr. 

5008 161 80 141 35,604 82,744 
170 49 170 67 131 29,128 81,444 
522 52 186 75 158 39,928 103,380 
490 54 151 77 233 40,400 89 ,020 
436 30 139 55 212 25,828 99,708 

1871 24,200 'iJi 

1872 25,500 Skindene ha.ve været af meget forskjellig 

1873 28,700 
Kvalitet, og da Oplysning om Mællgden af 

1874 39,000 
hver Sort ikke hal' været nt erholde, kan 

1875 34,000 
Værdien ikke angives. 

Betydelige Kvanta. af Smør og Tal g gaar igjennem 

Aalesund til forskj ellige Byer i Landet. 

Disse Varer ere kun for en Ubetydelighed Gj enstand for 

Samhandel med Byen udenfor hvnd der gaar til Hushold

ningerne. 

Med Hensyn til Impor ten ved Aalesullds Toldsted op-
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lyser en af Toldvæsenet hersteds meddelt Opgavc, der ikke 

har kunnet skaffes fuldstændig for Femaaret, Følgende: 

1874. 1875. 

Af Kaffe 

Vin 

Rug 

Byg 

er indført 1,135 'fli 2,786 $. 

22,211 -

Hvedemel ~ 

Rugmel 

Salt 

Tobak 

36,771 -

5,49 1 Tdr. 

5,687 

6,012 L'fli 

7,334 

68,005 Tdr. 

71,1 36 'fli, 

antagelig ca. 2,000 Tdr. 

2,000 

3,932 L'fli. 

16,415 

46,285 Tdr. 

omtrent det Samme som 

i 1874. 

Af Brændevin er indført i 1872 236,622 Potter, i 1873 

215,717 Ptr., i 1874 325,275 Ptr., i 1875 272,485 Ptr. 

Fordelen ved U dskibning af alle Slags Fiskeprodukter 

har i Femaaret været jevnt tilfredsstillende. Det maa imid

lertid bemærkes~ at specielt Klipfisk ikke her i Byen er Gjen

stand for SpekulatioD, da Hovedmassen sælges til Kommis

Bionærer, som igjen udfører Vat'en for fremmed Regning. D en 

Fordel, Bondehandlerne have, bestanr i en Overpris af 18 d. 

24 Skill. pr. Vog. Og .. a Rogn og tildels Tran sælges som 

anfød til Kommissionshusene i derimod er Sild udelukkende 

Gjenstand for Spekulation og Afskibning for egen Regning. 

Ifølge en til Amtet indsendt Opgave var ved Udgangen 

of 1875 Antallet nf de Handlende med Borger skab her i 

Byen ialt 118, hVDraf 7 ikke vare bosatte hersteds. Antallet 

af Kvinder, der havde Næringsbrev som Handelsberettigede, 

var 10 ; l Mand og 3 Kvinder vsre berettigede til Udsalg 

af Brændevin, 4 Mænd og 4 Kvinder til Salg og Udskjænk

ning af samme Drik, 17 Mænd og 6 Kvinder havde Ret til 

Udskjænknillg af Øl og Vin, og endelig var l Mand og l 

Kvinde berettigede til Handel pan Byens Torve m. V. Ved 

Slutningen af Aaret 1875 vare 5 Handelsborgere under 

Konkurs. 

2. Skibsfartell. 

Ved Udgangen af 1875 havde Byen 54 større og min

. dre Seilfartøier til en samlet Drægtighed af 2,029 Kom.-L. 

og med 298 Mauds Besætning, og desuden et Lastedampskib 

paa 203 Kom.-L. med 17 Mands Besætning samt 3 Fjord

dampskibe, drægtige tilsammen 81 Kom.-L. Ifølge den for

nævnte tidligere indsendte Opgave havde Stedet 28 Skibs

førere, hvoraf 4 vare bosatte udeufor Byen. 

Lønnen for helbefarne Matroser var i Aaret 1875 gjen

nemsnitlig 52 Kr. pr. Maaned og . Kr. 2 daglig. 

Skibsfarten har i F emaaret pall. Grund af Haue Fragt

konjunkturer neppe givet nogen videre Fordel, uden dog at 

have foraarsaget egentligt Tab. Paa faa Undtagelser nær har 

til Exporten af Klipfisk været benyttet norske Skibe, fordet

meste Dampskibe, dels under norsk dels under svensk Flag. 

Udførselen af Sild har paa enkelte Undtagelser nær fund et 

Sted i norske Skibe. Den tidligere Benyttelse af spanske 

Skibe er bortfnldt p.a Grund af Differentinltoldens Ophævelse. 

3. Fabrikdriften. 

Et i 1874 oprettet Damptrankogeri, der kun har været 

Drift et Par Manneder om Aaret (i Fisketiden) har beskjæf

tiget 4 Arbeidere. Ved Aalesunds Udvidelse ifølge Lov af 

3die Juni 1874 er indlemmet under Byen en Reberbane, der 

i 1875 sysselsatte 18 Mandspersoner,. deraf 7 under 15 Aar, 

samt et V æveri for Trikotage og andre uidne Varer, der ved 

Udgangen af 1875 gav 6 voxne Mænd og 49 voxne Kvinder 

- foruden 3 Kontorb etjente - fast Sysselsætteise. Dag~ 

lønnen for J e ved V æveriet arbeidende Mænd var Kr. 3 å. 

Kr. 3. 20 og for Kvinder Kr. O. 50 ;. Kr. O. 60. 

4. Haa.ndværksdriften. 

Forfærdigelsen af Medicintrantønder af Ulik, hvis Op

find eise skyldes Aalesund, er florerende, og disse Tønder l'e

kvireres herfra til andre Steder paa GI'und af deres fOl,trin

lige Beskaffenhed. 

En Enkelt har med Held forsøgt sig i Nedlægning af 

hermetiske Sager, der have vundet Anerkjendelse ved flere 

Industri- Udstillinger. 

Ved Udgangen af 1875 havde Byen 155 Haandværks

borgere (demf 18 tiflige Handlende), af hvilke 18 vare bo

satte udenfor Byen. 

Den gjennemsnitlige Dngløn f~r HaandværKssvende vnri

erede mellem Kr. L 88 (for Smedesvende) og Kr. 4 (for 

Mursvende). 

r Fewaaret have Haaridværkerne havt baade tilstrække

ligt og lønnende Arb eide. 

r Forbindelse hermed bemærkes, at Byen bar en i Be

gyndelsen af 1874 stiftet Husflidsskole for Gutter; den er 

oprettet og vedligeboldes ved frivillige Bidrag af Borgerne, 

Sparebanken og Kommunen, Denne Skole meddeler Under

visning i Snedkerarbeide, Tl'æskjæring, Løvsngning, Dreining 

og Km'vm'b eide til 50 a 60 Elever. Interessen for Skolen 

er stor og antages denne at bave virket med Held til V rek. 

kelse af Saudsen for og til U dbredelsc af Husfliden. Foruden 

Husflidsskolen var ber ogsaa en til Almuskolen knyttet 

Hanndgjerningsskole for Piger samt forskj ellige Kvindeforenin

ger, bvis væsentligste FormanI har været a.t arbeide til Fremme 

af Missionsvirksomheden. 

5. Skibsbyggeriet. 

Et større og to mindre Skibsværfter vare i Virksom

hed. Pan det første er i F emaaret færdigbygget 3 nye 

Skibe til en samlet Drægtighed af 565 Kom.-L., hvorhos 

Bygning af et Skib paa antagelig 430 Kom.-L. er paabegyndt 

i 1875, Dette Værft, som stadig bar sysselsat omtrent 50 

Arbeidere, bar desuden udført 57 større og mindre Repara

tioner ; deraf 16 paa her ikke hjemmebørende Skibe. De 

to andre Værfter, af hvilke det ene kun har virket i 1874 

og 1875, have alene udført mindre Reparationsarbeider og 

tilsammen beskjæftiget gjennemsnitlig 12 Mand. Daglønnen 
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for de ved Værftel'llc lIrueidcllde SkiustøllllllcrJU ænd hnr gjen 

DClllsnitlig vrel'et Kr, 2,20 , 

6. Jordbru get. 

I l S'i':j val' Uehæden i Anl c~und nf nyg 2,'" T øndel', 

Blnndkol'll [) Tønder, Havrc 1<1,5 T ønder og Potetcl' I S 

rrØnd C! l' , 

Kl' cntul'holdet yar ved Udgallgen nf l S7'f>: 10 Heste 

og F r,j l, !BO Stykker Storfæ og }(alve, 75 Fnnt' og Lnm og 

4,1 Svin, D et bcmærkcs, nt DYCllS Udvidelsc ved Lov ,lr 
Sdi c Juni 18'i'4 har væf::rutlig hidrnget til Kl' cnllll'llOldet ::: 

Forøgc ls c. 

7. KOlllmum.tic lndl'etniugcl', 

Til Yeivtcsc llC!t Cl' lII edg~t:tt:L cL 1'vrhv lth \,j :-; s lort. Dch,lJ 

nnl'lig, d a Gndel'llcs Udstl'ækning Cl' temmelig ~tOl' og Grlln

den næst cn overnit bcst'H\l' nf Fjeld . Iuge ll nf Byens Gnder 

Cl' bl'olngt", men de erc lll:'l cadamiseredc j klin d e P:1·n. Gnd er

nes Sider værende n endcs tcl1e hl'o lægges. 

Af opnl'b eidcdc Gader hal' Byell ca. . '1,000 h jhcud e Alen , 

:l r eglllel'ede Gndcl', for en Del op -

:lrheided c 1,300 

Et V cistykke, 'I Alcn bredt fm Ve, t-

kan t en ar a en egentlige Dy til 

St Cll\'oog,undct, Cl' 1,1'00 

E t V ds tykke gjrllllcm dell fra l ste 

J <1 ll\lar 1ST;') t.ilkolUlle Dydcl 2,2GO 

TilsmnmCll D,2GO løbendc Alell, 

hvortil kommer fJ Broer nI' TØmm el\ tihnmmcn h enimotl 100 

løbcnde Al~ n. 

Til Ste dets Fonyuing med Vand havcs ~2 p nn. et Fjeld 

indell Dye ns Grændsel' an lagte J1nss! ncl', nf hvilke det n e

der st e og mintlste , unnt' dette ikke Cl' tilstL'ækkeligt, fylde!; 

frn. d et øverste gjennem en II Toms Høl'le \llling . 

Det øverste og støI'~tc Dasin bl ev i l S'i" ;2 for1l øict fm 

2 11/'1 Fods Mure til :-JO Fod, hyol'vcd Ya 1Hllll a~ ugtlc tl i d cllc: 

Basill <! l' ulc\'c1\ hCllimod det dobLelte nr In"ad d ell ff Jr \'<l1' , 

og mn~~ n.n ~c c s ti1sll':ckkclig til Dycns tln gligc Beh ov snns el

som for lldchl':mdsti lfæld c, Fl'n. ncden,l c Bas iu e l' G,r, og 

4. T oms Yandledlliligsr Ø"l' nf J ern nedIngte i Dyens Hovedgn

uer, og det Not", disse <I nnHe, er i Tilfælde :l r lldcLrnncl til

str~ekke lig t til at dominere den egentlige ];y , 

Eu Dl':l.lIa!:otntiou med dedil hpl'(;udc fa ste nl'nndmn ud

S/;::l bc l' h:wes pan. et nf Dyens lHfies te oS mes t centrnlc Punk

ter. Cl'nndredsk:\bcl' - forud en 1311 18 1b Braudknlloll lige-

ved Stntioncil ere 

ved Stntionc: n og det 

samlede i 2 Spl'lj itehusc, det cne Iige

andet i Ccntl'um rir dell ydre DydcL 

Drnndrechknu el'llc ere i god Orden og Dl"n ndmnlHh;knberno 

øvede Folk. 

Gnd ernc oplyses med Pnrnfinlygtcr - i 18'i'5 110 Styk

k er - og nt:\n I;elysningen i den egentlige tæt bebyggede 

Dy siges at være llogenlunde til strækkclig. Lygternes Antal 

forøges imid l!!rt"id n3rlig, hvorved lll:ln dels fo rbedrer Belys

ningen i den t ættere Dy, d els \ldvider den uuoycr mod Byens 

Yc1 el'gl'ændsel'. 

S. Forskjelligt. 

Byen hn l' en Hctlldclsfol'cning, d er t reller en, '(,0 Med

lemmcr og holder uge lllligc Mød cr, Sf,m t eu Arbeiderforening, 

som i 187'5 hnvdc omkring 100 :iHedJemmcl' og er progres

serende. 

li'ast Skyd~station hnvcs ikke. 

lEdl'uelighetls tilstnnd en Ind er Adskilligt tilbngc at ønske; 

nn.vnlig konsumerer do mnng e hidsfJgendc svenske Fiskere et 

~etydel i gt Kvantum spil'ih1f' se Drikke. 

Vcd sid ste F olk et:clliJlg - i 18'i'5 - h.wtle Stedet, ibe

r egnet do ny indlemmctlc Dydeie, :),80 7 Indvnaucl'e. 

I 181':j l.:dgjordc d e Skntteydendcs Antal 1, 130 med en 

nntngcn Nærillg nf l li:W 1,SSO l\:rone1' og Formu c ~1 ,235,~WO 

Kroner , Uy"~ k ntt C: lI for salllme .Anr Leljju sig til 51 ,GOS Kl'. 

og }i'attig~};:atte n l.il l'i' ,I" U:2 Kl'OIl Cl'. D<:ll Kommunen pil. il. hvi· 

lende Gjæld val' ved Udgn.ll g:Cll af l Sn;: 2 G8, 800 Kl'. 

Dr!ll ø};:onomisl;:e Tils l:md el' i det Hele ganet jevnt 

fl' emad i Fem::wrd, y:e!:eut ligt pnn. Grllud nf gode Fi~ke ri er 

og tilfredssti1lel1ue Fordel vcd Fiskcprodnktcrnes Af1l:"e:ndclse, 

At i\t-beicl ~ ldl\ s$; en dc&unglet for en stOl' Del hnr levet nnder 

lllindre gode ~jk0110Uliske F orhold e, hidrøl'er :ikke :Jrn. Ar

heid sl ~jr;hed : mcn fr r.. et slet iIu~stcl :: .1: 

Til fOl'nnfø rte DCl'ctning skn l jeg tillade mig at f~J i e: 

Af ell Sammenligning lJlcllem dcn he l" meddelte Opgnvc 

over Exp or t a f F isk eYil r el' med d en til svnrende i forrigc 

.lnr sh(·retnillg, nuw ud ledes, at E XPOl' lcll nC snadnnne Vm'er 

i den sidst forlølme Femnn l'~pel'io d c har Væl"et bugt be tyde

ligcr c ena i den lHel"me!it forudgnaende, Forholdet i snn. 

Henseench: vil ned ensb aelIde Opgn.\' c )l~el'mCl'e p:-t:-t .... ise. 

Udføl't fra Aalesund i ln'cr af de 2de si{lste Femnnl's-

perioder Cl': 

Klipfbk. Tfjr/isk. Rogn , Tl"un. Sild. 

Vo~ . Vog. '1'<11'. 1'dr. Teh. 

I Femaar~pcri-

oden ISGG-'/O 1,i)t:S
I
G.14, 28,10'[ ;")O,;J2G ~~ , "OO 1 SS, 'i' ;)8 

I F elll :l:\l'speri-

oden 18 7' 1- 7;) 1,0,"8,'100 12,2 1'1 nD,200 2a,'170 230,800 

Tilff~ l ge d enne Opg;l\,C ha l' kun Udførselcn nf T ørftsk 

Y:Cl'ct mindre i de ll sidste Per iode end i dcm urcrmcst for ucl

gnaenc1c. For~ kj el1 e l\ beløbcr sig cndog t il det ikke ubety

delige I\V:lutUlll :lf omkring l ;\nOO Vog. Exportcll:lf de 

øvrige Fiskcvrl r el' hnr i sidst e Femnnrspcl'iode oversteget 

Expul'tcn i deu lllodsvCLrende, hvatl angnal' Klipfisk med om

kl"ing :?nO,OOO VogC)', Rogn mellomkring S,G70 Telr" Tran med 

omkring G,D70 Tell'. og Silcl med omkring 4"2 1°00 Tdr. 

Med sæl'{leles Hensyn til en Bemærlmiug af mig i forrige 

F emunrsberetnil1g om Ste dets IInnndværk ere, finder jeg efter 

nnstillct Undcl'søge1so at burdo oplyse: at dis~ e i Løbet nf 
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sidste Periode have gaaet fremad i økonomisk Henseende 

at de nu i Almindelighed staa sig l10ksaa godt. 

Ifølge modtagen Opgave er i Perioden 

afhændet fa,te Eiendomme 53 8th. for Beløb 285,948 Kr. 

thinglæst Pantehæftel,er 257 869,496 " 

.flrest Do . 141 49 1,200 " 

Romsdals Amt, 19de Marts 1877. 

afholdt Tvangsauktioller over 

fast Gods 41 8tkt-. for Beløb 
aflloldt Do. over Løsøre 55 

Exekutioner . 157 

og afholdt Udpantninger . 1011 

hvoraf for Skatter og koru-

Inunale Afgifter 708 -

Arvescbollg. 

\ 
39 

193, 128 
" 

58,136 " 
85,232 

" 
43,284 

" 

34,052 
" 
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