Fra Bergenhusamterne.
Fra Jo�edalen
�r. 1�e ds. til "Annonce Tidende": Saavel i December ſom i Januar
har Veiret holdt �g meget �ormfuldt, og Sne og Sne�orm har til �ne
Tider ſaa at �ge hørt til Dagens Orden. Forbindelſen med Sjøen er
herunder af og til bleven afbrudt, og kun med Beſvær og
An�rængelſer har man nogenlunde formaaet at holde Veiene farbar
Gaard og Gaard imellem. He�ene har i denne tid dag�ødt været
paaſat "Trug", thi uden de�e Red�ab vilde man neppe have formaaet
at faa hjembragt fra Mark og Skog det allernødvendig�e til Huſets
Brug.
I Midten af Januar indtraf det med Regn, der drog af�ed med
ad�illigt af den 5 Alen dybe Sne. Men endnu ligger denne �ne 3
Alen, og forudſat, at Februar holder, hvad den pleier, �al vi �ippe at
klage over, at vi i Vinter ikke har havt til�rækkelig Sne.
Po�en kjøres herop 2 Gange ugentlig; men i disſe Maaneder har
den delvis maa�et bæres. Engang maa�e Po�kjøreren ſaaledes ſæ�e
�n He� e�er �g paa Alsmo, ca. 1 Mils Vei fra Mari�æren, hvor den
hen�od i 8 Dage, før den kunde ſendes e�er.
Veien gjennem Haukaasjelet har været ſpærret paa Grund af Isog Sneras, ſaa den gamle Vei over Haukaaſen har maa�et beny�es i
dens Sted. De�e har ikke før indtru�et i de 11 Aar, den nye Vei har
�aaet aaben for Færdſelen.
Raſene har tildels været farlige nok baade for Folk og Eiendom.
For ca. 14 Dage �den undgik ſaaledes en Mand og to Kvinder kun
med Nød og neppe at blive knu� under et blandet Is- og Sneras, da
de pasſerede Røneidsbjerget mellem Røneid og Mari�æren. Faren
undgik de alene ved at komme i Skjul bag et Klippe�ykke, netop ſom
Raſet ſuſede ned mod dem.

Vi har nu faaet Klarveir med 25 Graders Kulde, ſaa man ſaa
ſmaat har kunnet faa begynde at gjøre Veiene i farbar Stand. Men
hertil behøves baade Tid, He�e og Mand�ab.
Jagten maa iaar nærme� karakteriſeres ſom mislykket, og herfor
maa Skylden nærme� ſøges hos den nye Jagtlov med �ne Forbud
mod Snarer og Garn og Fald�ok. Desuden har Priſerne paa Vildtet
været ſaa trykket, at Jagtly�en derved yderligere er bleven reduceret.
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