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L jo b e n tz s v n .

ö fte r s t jeg i Aaret 1822 havde deeltaget i de Arbeider, som
ester det Kongl. Landhuusholdnkngsselflabs Foranstaltnkng Vleve
foretagne til at forberede de " B i d r a g t i l . K u n d skab om
de danske P r o v i n d s e r s ncervoerende T i l s t a n d i
oekonomisk Hesse ende," der ester en allerhsist approberet Plan fluide udgives, modtog^jeg i Aaret 1828 Selflabets
Opfordring til, som Redactcur at paatage mkg Udarbeidelsen
af Beflrivelsen over Frederiksborg Amt.
Ved at gienuemgaae de mig tilsendte Materialier indsaae
jeg, at denne Beflrivelse ei künde beroe paa disse. Uden at
fole Kald til, ncermere at yttre mkg angaaende de indkomne
Bidrag,, bemcerker jeg blot, at de fleste af dem vare me get
k o r t f a t t e d e ; at Esterretningerne over til Hinanden groendsende Egne af mindre Omfang, hvor ester enkelte Gjenstand.es
Natur, eller ester hvad mig forud var bekjendt, ingen Forfljel künde finde Sted, meget hyppkg modsagde hverandre; at
derhos en stör Deel af.bisse Esterretnkngtr, ester saa lang Lids
Forlsb, maatte ansees for at vcere foroeldet, hvorved selv de
faae udfsrligere og mere i de forelagte Spsrgsmaals Aand kndgaaende Jndberetninger Kleve mindre afbenyttelige og saaledes
neppe overalt gave et fast Tilhold, for at derpaa künde bygges
en fuldstcrndkg statkstkfl-oeconomifl Beflrivelse over Amtet. Over
en betpdelig Deel af bette Amt var desuden Intet indkommet,
og saaledes blev det, da ogsaa Selflabet deelte hkkn Anfluelse,
som uundgaaelkgt, besluttet-, paa Ny at foretage de til det
soreliggende Diemeds Opnaaelse nsdvendkge Underssgelser, hvilket medtog Foraaret og den stsrste Deel af Sommeren 182S;
til hvilket Aar det Meddeelte, forsaavidt det har Hensyn til
Tiden, refererer sig.
Med Undtagelsc altsaa af nogle faae Efterretmnger, som
rre tagne af enkelte blandt de 1822 indkomne Jndberetninger,
— og hvor da deres Hjemmel hvergang er opgiven, — er Det,
denne Beflrivelse af Frederiksborg Amt indcholder, Forfatterens
biendom, hvortil Han selv bsr svare. Men i det jeg saaledes
vedkjender mig Ansvaret for Jndholdct af bette Bidrag, bsr
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Ansvarsgraden eftcr de forstjellige Gjenstandes Natur ei tabes
af Sigte. Alt, hvad der er Resultat af egne Underssgelser og
Jagttagelser, ville Forfatterne af bisse " B id r a g " ubetinget
have at svare til, og ei mindre, formener jeg, hviler et saadant Ansvar paa dem, hvor det Meddeelte er Resultat af in
dividuell Anskuelse og deraf udledet Dom. Men for Efterretninger, som ere sa m iede og efter deres Natur kun saaledes lode
sig tilveiebringe, v il Ansvar derimod vistnok alene kunne fordres, sor saavidt Skjsdesloshed under Sämlingen skulde give
sig tilkjende i det Meddeelte.
Saaledes har jeg betragtet Forfatternes Ansvar, af hvilke
de enkelte Beskrivclser til det under Udgave vcerende störe landoeconomifle Vcerk leveres; og i Overeensstemmelse hermed har
jeg for min Deel underssgt overalt, hvor egen Underssgelse var
muelig, prsvet det mig Opgivnes Rigtighed, hvor Gjenstandenes
Natur tillod Prsvelse, efterspurgt paa N y, hvor— som ostest--paa forelagte Sporgsmaal utilfredsstillende eller modsigende
S var bleve givne, iscrr der, hvor af de Enkeltes Forkläringer
stulde udledes et Resultat om foreliggcnde Gjenstande for en
heel Egn. Men dersor er bette Arbeide ogsaa blevet til eet af
de besvcrrligste og msisommeligste, der nogensmde have sysselsat
m ig; og dersom jeg havde vcrret fuldkommen bekjendt i Forveien med bisse Besvcerligheder, og iscer med de uendelige Vanfkeligheder ved at saae ti'lfredsstillende Oplysnmger om saa
mange Gjenstande, vilde mine Betcenkelighcder ved at paatage
mig det maaskee have seiret over min Tilbsielighed t il at efterkomme Opsordringen.
A t jeg ikke har fremtrcrngt mig til bette Arbeide; at Betcrnkeligheder fra min Side have fundet Sted, tildeels grundede
paa den Frygt, at jeg mueligen ei fyldestgjorende, hverken til
Publicums, til Sclffabets, eller til egen Tilftedshed vilde
stille mig ved et Arbeide, som ei falber i mit egentlige Fag,
da jeg vel i en rum Tid har vcrret practist Landmand, og af
Lilboielighed for Faget vel ogsaa er indgaaet noget i det Thevretiste og Videnstabelige deraf, men ikke nogensmde har gjort
Landoeconomien til mit Studium : Dette frcmgaaer allerede af
min under 6 Febr. 1822 afgivne Erklcrring, da jeg blev an-

VII
modet om at levere Beflrivelsen af en Deel af Amtet. Men
end mere Bergt erholdt disse Beternkeligheder, da jeg opfordredes til det langt vanskeligere Hverv, til offentlkg Bekjendtgjorelse at forfatte en landoeconomifl B e flrive lfl oder hele bette
Amt, hvoraf enkelte betydelige Dele, da min Embedsvirkekreds
hidtil ei var gaaen langt over det Frederiksborgfle A m ts-D i
strikts Grerndfe, endog vare mig ganfle ubekjendte. Breve og
Samtale i den Anledning, verlebe med Selflabets Prcesident,
H r. Conferentsraad C o llin , ville bevidne det Anforte, og denne
Agerdyrkningens hcrderlige Befördrer vil kunne give mig det
Vidnesbyrd, at jeg ikkun gav ef t er for den modtagne Opfordring; hvilket her at erklcrre, jeg holder for P lig t mov
mig selv.
Tvende andre Beternkeligheder, som jeg oste linder Arbeidet har fo lt, tsr jeg ei lade uomtalte. De forelagte
Spsrgsmaals Besvarelse ryaatte nsdvendigviis fore til B ttringer af egen Anfluelse over de Gienstande, for Hvilke der i disse
Bidrag ffulle gjsres Rede. Dette udtales endog tydeligen i
Selflabets Fortale til det forste Stykke deraf. Saaledes forte
disse Spsrgsmaal altsaa oste til noermere at indgaae i Beboernes Fcrrd og Bedrift. Men nsdig tilsteder man den Fremmede en Stemme over Fcrdrenelandct og dets Zndretninger, og
den Dom, som affiges af hiin, mistroes for det Mcste blot af
denne Grund.
Lcenge har jeg vcrret bosat paa Danmarks
Sletter, levet med og iblandt dets Beboere; men m it Fsdeland
ligger hiin Side Elbestrommen.
Stiltiende vilde jeg maaflee
have forbigaaet Dette, dersom jeg künde have ventet, ei at
vcrre bleven rsbet ved det som Modersmaal mig ftemmede
Sprog. Og her kommer jeg til den anden af mine Betoenke
ligheder: Frygt for, at det flulde ansecs for Usurpation, offentlig at fremtroede med Tale i stemmedt Tungemaal, naar man
fsler, ei fuldkomment at voere indviet i samme. Del er det
danfle Sprogs rene Leere endnu meget indhyllet i Taage, hvor,
igjennem det synes, at selv de mere anseete Forfatteres B lik ikke
altid fluer klart, og ei frie for Uovereensstemmelser bestaae end
og de bedre Voerker ved Eiden af hinandcn, vildledende Den
som vil banne sit Sprog efter dem. Men dette formilder neppe
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Publkcmns D om , som er streng imod dm Fremmede og maafkee ei tklgiver Ham Feil, der hos den Jndfodte endog oste
oversees. Jeg har In te t at soette herkmod, »den at man ogsaa
med Hensyn hertil ei maa glemme, at jeg ikke har flrevet af
frit Balg, men efter Opfordring. Hvo som desuagtet ei flulde
kunne tilgive, at Han af og til vcd Sproget mindes om ei at
läse en indfodt Forfattcr; hvo som da i sin ubehagelige Overraskelse skulde Harmes over, at en Fremmed tillader si'g Mening og Dom om Dansken, sammes Foerd og Jdroet: han.lukke
Bogen, hellere, end blade den igjennem med Fordom mod
dens Jndhold!
De Feil, som formedelst en, under Trykkestedets Afstanh,
besvcerlig, seen og ei tidt nok igjentagen Correctur, ere blevne
oversete, beder jeg Laserne at adskille fra dem, som have deres
Grund i det Ovcnmeldte, og saaledes .ei Heller ganffe at tilregne mig forekommende Jnconseqventser i Henseende til Retskrivningen, hvis Rettelse af og til deels er bleven overseet,
iscrr da jeg, for ei endnu mere at opholde Trykningen, der alligevel har varet over eet Aar, ikke har kunnet faae Astrykkct efter.
sidste herfra afscndte Correctur til Gjennemloesning; deels uncrgtelig ogsaa forbigaaet formedelst det Vaklende i Sproget selv, i
det jeg ei altid noie nok har paasect Conseqvents, naar jeg
sandt Hjcmmel for det Ene, saavel som for det Andet. Det,
som Forfatteren ved Skriftets sidste Gjennemlcrsning har opdaget og erkjendt for troengende til Forandring, forckommer
blandt de tilfoiede Nettclser, t il hvilke Lcrseren bedes godhedsfuldt at loegge Marke.
T il Slutning maa med Hensyn til Skrkvemaadcn af Stedernes Navne endnu bemcerkes, at jeg ved de oste den . fore
kommende Uoverecnsstcmmelser, har rettet mig efter D et, som
man havde Grund til at antage for det Rigtige; hvor dette
imidlertid var tvivlagtigt, har jeg holdt mig til Kortene, udgivne af det Kongl. Videnskabers Societet. Dog have ogsaa
her mkelte Uovereensstemmelser indsneget si'g.
Herlov «cd Frederiksborg i Juni 1831 -
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Frederiksborg Am t,

Almindelig Udsigt over Amtet sg Seta ForholVe.
^fker Bestemmelserne i Placaten af 21 Juni 1794 indbefatter
Frederiksborg Amt for ncervcerende Lid Lynge - Frederiksborg,
S t r s , Holbo, Lynge-Cconborg,

Dlstykke og Horns Herreder.

De tre sidste danne med deres ssndre Skjellinie Amtets Grcendse
mod det sydlig hertilstodende Kjobenhavns Amt, hvorimod Havet
omflutter det for det Dvrige.
FrederiksborgS samlede A m t ind
befatter altsaa de forhenvcerende Ämter:

Cronborg, Frederiks

borg, Jcrgerspriis og Hirschholms, samt 5 Sogne af det gamle
Kjobenhavns Amt: Farum, Gandlose og Sla gslu n de; derimod
ere nygle Byer af Smorum Herred undcr Kjobenhavns Amt,
som for vare underlagte Frederiksborg Amtstue, nu adstilte derfra.
Havet med sine forstjellige Bugter har, med Undtagelseafdets
langsomme Tilbagetroeden fra de nordlige Kyster, og de Forstyrrelser, Flyvtsandetharforanledigetpaa et enkelt Punkt, i umindelige Tiber havt stn uforandrede Grcendse her: thi ingenlunde
höre Sjeellands Kystlande tit dem, hvor Beboerne, saaledessom
ved Destlandcnes sydligste Bredder, maaegrue, hvergang Havet
reiser sine tordnende Bolger mod skrobeligt Mennestevcrrks utilstrcekkelige Dcern, uvisse, om Foedrenes Arnesied ikke er blevet lit
Havets Bund, inden Solen atter speiler si'g i dets beroligede
Overflade. Catastropher, som Fortiden, og — mindre frygtelige
vel, men dog ssrgelige nok — selv den nyeste Tid har oplevet i
Danmarks sydlige Provindser,
Kattegattets Bolger

ere ubekjendte Herz

og skjondt

oste mcegtigen flqae mod Dens Nordkyst,

stjondt »i Klipper og Fjelde bestytte den Mkd Grundstene, lagt«
af Almagtens Haand ; jkjsndt vor D unegtelig Hörer til de i For
tidens Morke opjkyllede Lande og upaatvivlelig ved störe Oversvommelser, som ei alene Tradition, men ogsaa vor Jordklodes nsiere
Betragtning stadfcester, künde bortskyllcs igjen: saa vide vi dog,
at den i Aarkusinderhar hirvdet sin Plads, og at endog det meest
oprorte Hav ikke har kunnet tiltvinge sig det Ringeste deraf. Ei
mindre trygge, end Nordboeren paa sine Fjelde, bygge vi derfor vore
Hytter i Sjcellands blide Dale, ubekymrede om, at de vare H a 
vels Bund fsr og kunne blive det i g j e n t h i den evige M a g t , som
künde bpde Oceanet at reise sig over sin S ta n d i de forbigangne
Aartusinder, kan ogsaa sammenstyrte Fjeldene, og naar overordentlige Naturrevolutioner frembryde, er det meget uafgjort, om
grundfaste Slottefsrst nedstyrte fra Klipperne, ellee om Bolgerne
forinden have bortjkyllet Fifkernes Hytter.
JDsten strommeSundets Bande forbi bette Amt- fortry^llende
Kyst fra Smidstrup, Besten sor Hveens Sydspids«, indlil det
brrsmte Cronborg, Sundcts Herskerinde, hvis Fundament Havet
forgjoeves prsver paa at sonderbryde.
Nordkysten kcrmper, seirende stedse, men ei »den kjendelige Furer i den Kcempendes
Trcek, mod Nordhavets i Kattegattet sammenpressede Bande,
mod Nordvestens herjende Bind».

Jsefjorden, een af Kattegat-

tets dybeste Bügler, strcekker sig i sydlig siketning, lcrnger« endnu
end Amtet,

og begrcendser det i Vesten, hvor dets Kyst, uagtet

Draxholm og det- Odder banne en Formuur, ikke Heller stedse tilsmiler Bandringsmanden med Dens eiendommelige Blidhed.
Roeskildefjorden danner ingensteds Amtets Grcendse, men indefluttes i Besten indtil forbi Eskilds-Oen, og i Dsten indtil Aaen,
som udgjor Skjellet mod Roeskilde Amts-Distrikt, af dets livlige
Kyster.
I Sonden er Amtets Groendse for Stsrstedelen bestemt ved
naturlige Skjellinier af Aaer, Bcekke, Rendedrage, Moser og
S s e r , tydeligst fra Noeskildefjord af indtil forbi Fure S s e .
Grirndsernes Udstrcckning er omtrent:
Mod Sundet, indtil Helsingsr, noesten . . .
.5 Mil»
Mod Kattegattet........................................................ 7 Z —

Mod Jsefjorden, Den Ours ei indbefattrt

.

.

4L —

3
Den sydlige Groendse kan beregne-, meddenSBugter,
til omtrent ..................................................... 7 M ile ;
men i lige Retning, fra Bugten senden for Dellerup i Horns
Herred under Egholm,

tit

Su n det, hvor Smidstrup

Mark,

grcendser til Kjobenhavns A m t, er . den ikke mere end neppe 6
MiLe.
'
Disse Linier indeflutte, Roeskildefjords Bande ei iberegnede,
men vel alle Zndseer, eftec Thaarups statistiske Beregninger fra
Aaret 1 62 5, 2 5 , ^
Qvadratmile * ) , hvoraf, Horns HerredS
sydlige Deel ei indbefattet, o'pgiveS 141,291 Tdr. at vcere Plovs
land, 4,740 Tdr. Mose og Eng, 48,424 Tdr. Skovplan, 14,290
Soplan.

Men da disse Specialberegninger ere eftec Opmaalin-

ger, som foretoges i Aarene 1762 til 71, saa er det iydlysende, at
mange Forandringer siden ere forefatdne heri. Jsoer er Skovarealet formindstet betydelig og kan for Tiden ikke anflaaes til mere
end omtrent34,500 Tdr. L ., hvoraf de Kongl. Skove, medJndbegreb af de endnu i Stutterivangene tilbagestaaende og for endeel
tilEonservationbesiemteStrcekninger, udgjore 55,744 Tdr. L .^ * ) ,
S letler, Enge, Moser og andre ubevoxede Steder udi Skovindhegningerne iberegnede, og saaledes ogsaa over 1000 Tdr. Land,
ucultiveret Areal i Tidsvilde Jndhegning, hvoraf endeel aldrig
vil komme i Skovbestand. Private Skove, med Forpligtelse tit at
vedligeholde og behandle dem som Fredflov, indtage 487 Tdr. Ld. z
samt desforuden nogle hundrede Länder Land Stro- og Kratflove, som imidlertid mere og mere forsvinde. De 14,000 Tdr.
Land, hvormed Skovplanen omtrent er bleven formindsket, ere
forStsrsiedelen komne tilAgerlandet, og lidet kun til Eng; men
da ogsaa mange side Steder siden ere udtorrede og forenede med
Agerlandet, hvorimellem de vare beliggende, saa künde Mose- og
Engkjcerenes Areal, med Hensyn til denne Tilgang og Afgang, vel
antageS for uforandret,

hvorimod de have faaet en ei ubetydelig

Tilvcrxt i de udtorrede S o cr, hvorafvelen liden Deel er anvendt

*) Tabellerne opgive kun2 1 °o^^, men diöseS Beregninger vare opgjorte,
inden Horns Hcrrcds sydlige Deel blev sorenet med Frederiksborg
Amt. See Thaar. st. Udsigt S . 34.
" ) Den speciellc Beregning Herover findcs i 22de Afdeling.
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lilP lo vla n d , f. Ex. rndeel af >EbberholtSdam, .men Stsrstedelen
til Eng.
D e udtsrrede S ^ e r , Damme og Vandsteder, hvoraf S s »
b o r g S s a^ne 1 ,17 2 T d r . , medkun en liden tilbagebleven Vandplan; Ebberholtsdam over 2 0 0 Tdr. Land, Borups Som ed hcns
ved SO Tdr. Land,foruden endeel andre, hvoraf bog adskillige ligge
i Skovindhegningerne og saaledes ikke komme til Beregning som
E n g , da de ere anfsrte under Skovplan, tor jeg anflaae til 1,500
Tdr. Land, hvorefter kun 12,790 Tdr. jkulde vcrre tilbage; men
den i 2 ^'" Afdeling opgjorte Beregning vifer, foruden hvad der
findes i Skovene og saaledes staaer iblandt Skovplan, HornS
Hcrredö ssndre Deel undtagen, endnu 15,429 T d r . , hvorefter de
«ldre Maalinger altfaa have opgivet for lidet, formodenllig fordi
de ei have taget sig af de mindre Bandstrder.
Det efter Opmaalingerne for ömtrent 60 Aar siden udfundne
Areal, naarhineMaalinger og dederefter udfündnespccielle S u m 
mer kunne antages for rigtigetil denGrad, at be tordeafgiveetStottepunkt for videreBeregninger, foranbrer fig altfaa omtrent saaledes:
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Skov- og Ssplan angaaende, tor det her Opgivne antageS
for rigtigt, til den Grad i det mindste, som en Oversigt, som
denne, fordrer det;

men Forholdet imellem Plovland, og Mose

samt Engkjcrr trcrnger til ncermere Prsvelse. Selv de nyeste og
meest spezielle Maalinger, hvoraf jeg ellers, ved Amtets Beredvilligked til at understotte bette Arbeide, har vceret i Besiddelse
under Mine Reiser, adskille ikke Ager og Eng, künde Heller
ikke adstille dem, da Groendsen deraf deels er foranderlig, deels
ubestemt efter individuel Anffuelse. — Eng- og Tsrvelodderne
findes vel overalt scerffilt beregnede, men ofte trceffes ogsaa her
Agerland.

As denne Grund, og fordi ofte Hovedlodderne udlobe

i de storre og mere sammenhoengende Engstroekninger, som ellers
for en stör Deel findes udlagte som soerstilte Lodder, kan Heller
ikke engang Arealet af de betydcligere Moser og Enge erkjendes
af Opmaalingerne. De eneste Beregninger, man har over Amternes Specialindhold af Plovland, Enge og Moser,

Skov- og

Ssplan, ereefter de forommeldte, forsaavidt Sjoelland angaaer,
i Aarene 1762 til 1771, foretagne Maalinger,

provede ved

trigonometriske og astronomiffe Operationer, hvis Formaal var
rigtige geographiske Kort; og saaledes maattealle, medHensyn til
saadanne Kort, betydelige Mose- og Engstrcekninger komme i Betragtnin^; men ingenlunde kan man antage, at de mindre imel-

) AmterS Areal efter de nyeste Opmaalinger findeS L den statistiffe Oversigt, som r det Folgende meddeles.
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lern Plovlandet liggende Moser og Engdrage, som i mange Egne
indtage en betydelig Deel af enkelte Lodders Jndhold, og derved
for endeel ganske liggeadstilte fra hine, ere komne under Beregning. Saaledes troerjeg, blot efter denne Betragtning, at torde
antage Eng- og Mosearealet at voere opg-ivet for ringe.
Men ogsaaen summarisk Anffuelseaf, hvadBondergaardene
i Gjennemsnit i den ene eller den anden Egn rilligger af Eng og
Mose, giver et hoiere Resultat end 4: 28. Om vi end gaae til
dem, som ere meestfattige paa Engbund, saasom adskillige Byer
i Vesten af Horns Herred, i Cronborg Amts nordostlige Deel. hvor
det er unegteligt, at endeel Gaarde findes, der ere meget blottede
forHoavl, saa vil dogselv her, ved alle Enges Sammenloegning,
ved enhver mindre Rendes Betragtning, ved Tsrvemosernes Tillceg, som ikke mindre höre til denne Rubrik, et langt starre
Areal udkomme, end 2 a 5 Tdr. Land til en almindelig Bondegaard, i Gjennemsnit. Derimod gives der Egne, som have saadan Nigdom paa Enge og Moser, at Forholdet deraf til P lo v 
landet, hos Enkelte i det mindste, stiger fra 1: LO indtit 1 : 8 ,
ikke at omtale de sjeldnere Exempler, hvor det er — 1 : 2. — A f
disse Betragtninger vil vistnok uimodstgeligen fremgaae, at det
efter Thaarup beregnede Areal for Moser og Enge er meget for
ringe; men hvor meget, det er umueligt at opgive, hvor snsteligt det endog havde vceret at have et fastere Lilhold her.

Thi

naar der i det Folgende anfores, at eet eller andet So g n, en B y eller
Egn har Rigdom eller Mangel paa Engbund, saa kan bette kun
forstaaeS relativt til, hvad Amtet i det Hele har, og her burde
vi altsaa have Maalestokken. Denne Betragtning og Umueligheden, med Hensyn til det Omhandlede, Herester at kunne opgive
noget Besternt, vil indeholde Undffyldning for, at jeg har opholdt
mig saaloenge ved en Gjenstand, som jeg dog ikke har kunnet oplyse, men i det Hoieste stkkre imod en urigtig Bedommelse.
Storstedclen af Frederiksborg Amt er Kongeligt Gods;
thi foruden Frederiksborg og Cronborg Hovedgaarde med tilliggende Bondergods henfores dertil ogsaa HirschholmS Amt, samt
, Ioegerspriis og Frederiksvcrrks Godser. Frederiksborg, Cronborg
og Hirschholm ere Amtstuedistricter; paa Jcegerspriis st'ndes en
GodSinspeccion; Frederiksvcrrk har sin egen Administration, og
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staaer kun med Hensyn til LcLgds-, S ko le-, Fattig-og SandflugtSvcesen under Amtet. Horns Herreds sydlige Deel ligger, hvad
Oppcbsrslerne angaaer, under Roeskilde Amtstue z dog er det for
Dieblikket under Omhandling at underlcrgge Jcegerspriis Jnspection samme. Udi Horns Herred ligge ellers, foruden Jcegerspriis,
Scrdegaardene Scelss ogSvanholm, med deres Bondergods, samt
Overberg og Pagterold^ som for en Tidlang have havt famme
Eier med Svanholm , men stedse for,

ligesom atter nu, have ud-

gjort et scerffilt Gods z fremdeles endeel afEgholms Hovedgaardsmarker og Bondergods, endeel af Bondergodset til Krabbesholm,
Universitetet og Roeskilde Domkirke.

Torp er en Parcel fra

Selss.
Ogsaa Ryegaard har Bondergods her, bestaaende af 4.
Gaard paa Ours, hvilken D forovrigt, med Undtagelse af endnu
omtrent 12 Tdr. Hartkorn, som er Skiby Prcests Mensakgods,
ene tilhsrer Domkirken.
Horns Herred udgjsr eet Birk, hvormed Byfogedembedet i
Frederikssund for Dieblikket er formet.
Hoveriet paa Jcrgerspriis Gods er ganffe ophoevet, imod at
hver Gaard svarer 26 Rbd. S o l v i Hoveriepenge. T i l S e ls s
er det kun ubetydeligt.
Holm,

Svanhc^m

Derimod forretter Bondergodset til Eg-

og Overberg fuldt Hoveri.

O urs er ikke

alme hoverifri, men formedelst sin i saa Henseende heldige B eliggenhed, og uden Fcrrgested til at everfsre Heste, endog fri for alt
ojfentligt Arbeide uden for Den.
Prcrstetiende-Foreninger ere komne istand i Kyndby S o g n ,
for endeel ogsaa i Krogstrup S o g n , og med Nogle i Ferslsv S o g n ;
ellers ikke.

For Konge- og Kirketiende svarer Jcegerspriis en

uforanderlig Afgist af kun 7 Skpr. B y g , efter hvert Aars Capilelstaxt, pr. Tde. Hartkorn for dem begge, hvorimod Prceste,
tiende for endeel er betalt med 5Z Skp. B y g . I Skullelov S o g n
ere begge de forste Tiender ligeledes aecorderede, og i S e ls s S o g n
Kongetienden. I Ferslsv og Deüerup Sogne ere af Prcestetienden
endnu omtrent 306 Tdr. Hartkorn uaccorderede, og i Krogstrup S o g n 56 Tdr.

Forsaavidt Aceorder ere komne istand, be

tales i Almindelighed imellem 4 og 9 Skpr. B y g pr. Tde. Hart
korn for hver enkelt Tiende.
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Nanmere Undcrrctning om Horns Herred ftndes iden lcengere
hrn forekommende tabellariske Fortcgnelse over Amtet, hvortil
öftere rmder bette Arbeide vil blive henviist.
Frederiksvcrrks Gods, adstiltfra Horns Herred ved Kulhuus»
renden, Jndlobet fra Jsefjorden til Noeskildefjorb, indbcfatter
endeelafStro Herred og udgjor eet Birk. Fabrikstedet afsamme
Navn ligger hcrudi, ved denAflsbscanal, som omtrentiAar«t1716
blev graven fra Arress til Noeskildefjorb, efterat Soenösandsynlige
Focbindelse med Kattegatlet over Asserbo Overdrev sor mange
Aarhundceder siden formodentlig var bleven tilsandet, saavelsom
senere dens Aflob ad Fjorden, paa hvis Opgravning sorgjeves blev
prsvet nogenTid fsrend banalensAnlag.
>
S o m Danmarks enesteKanonstoberi, og dets forste Krudtvcerk,
er bette Stcd isoer m«rkvoerdigt; men desforuden sorfcerdigeS
her ogsaa en stör M«ngde andre Fabrikater saavel til Mjlitairbrug, som til anden Anvendelse, og beskjcftiger, soruden de
egenllige Fabrikarbcidere, en Moengde afGodsets Deboere.
Frederiksv«rk fcembyder adstillige Naturmcerkvlrrdigheder,
stadfcestede ved Foctidens Mindesmcerkcr; som her ere opbevarede.
Zkke alene Anskuelsen af d-t H.-le, de ved Arcesses sondre og
vestre Bredder

endnu forekommende Levninger af D ro im in g

M argarethes S l o t o g T a a r n ; Asserbo Glotved Siden af det
>vbe, lavtliggende Overdrev af samme Navn, imcllcm Kattegatlet
og Sven, henlyde umiskjendeligen paa, at Soen har vceret en
Havbugt, og Asserbo Overdrev det tilsandede Jndlob.dertil, lige.
jom Halsn«s, denvestligsieDeclaf Frederiksvoerk, en D . I n 
den Aflobsrcnden fra Arreso til Noeskildefjorb blev graven forbi
Fabrikstedet Frederiksvcerk for at erstatte det ved Sande« stoppedr
Aflob, stal Soen have gjort megen Skad« ved sine Oversvommelscr og fsroger dcc Onde, som de paa samme Lid uimodstaaelig
sigudbredcnde Sandflugts-Slromme foraarsagede.
Om Frederiksveerks nyere Historie meldes, at det efter adsiillige Forsog til Fabrikers Anleeg her, gjorte i det forrige S e culi anden Halvdeels Begyndelse af e>» vis Pcirembert, i hvis
Lid Stedct forst sik fft ncervcerende Navn, blev overdraget Generalkrigscoinmissaic,

siden -Generalmajor

blassen,

en Strockning af 1600 Al. paa hver S id e af banalen,

tilligemed
Saavel
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veb denne Mands Bestroebelser, som derved, at Regjeringen rakte
haw hicelpsom Haand til hansgavnlige Jndretningrrs Udforelse,
hoe^ede ikke atene Fabrikstedet ssg snart til betydelig Flor, det
havde ogsaa den messt velgjorende Jndflydelse paa Bonderne og
den Arbeide ssgende blasse af Bondestanden^ Allerede forinden
bleve de 4 i Aaret 1768 Frederiksvcerk som Bondergods underlagte Sogne: Kregome, Vinderod, Meelby ogThorup, fritagne
for Hoven til Esrom og Frederiksborg Ladegaarde, og for Beiarbeide 1 Ämterne, imod at gjore Hoven til det dem noermere
liggende Frederiksvcerk.
blev,

I Generalmajor Classenö Besiddelsestid

foruden Tilladelse for Fabriken at brygge og broende til

egetForbrug, med Consumtionsfrihed og andre Rettigheder,
ogsaa erhvervet Bevilling til tvende Hovedgaardes Oprettelse,
Arressdal ved Frederiksvcerk og Gronnesogaard paa HalsnoeS.
Ester Generalmajor ClassenS Dod blev Frederiksvcerk tilbudetHs. D . Prinds Carl til Hessen-Cassel, mod til det oprettede
Fidei-Commis aarligen at svare 7000 N d . , foruden Jnventa.
riets Jndlosning, som belob sig til over 150,000 Rd. Tilbudet blev
modtaget, og fra nu af stete der ikke Mindre for Bcerkets ogGodsetsOpkomst end for. Hele Fcestegodset blev udstiftet fra 1793— 97,
hvorved tillige forstjellige Skovstrcrkninger kom under Fred.

Bed

Udstiftningen og dermed sorbunden Udflytning bleve mange Huuslodder afsatte og bebpggede paa Byernes störe Overdreve. Foruden
tre Kongl. Skoler, som sandtes, bleve, iscer medHensyn til Udflptningen, endvidere 8 Steder bestemte til nye Skolers Opforelse,
med hvis Opbyggelse strax begyndtes.

Det meste Hoveriarbeide

blev afstaffet p^.a taalelige Bilkaar*), hvilket udfsrtes desto let-'
tere, da endeel af Hovedgaardenes Marker udpareelleredes, for det
meste til smaae Familiers Boscettelse, 48 i Lallet paa Arressdals
Marker, og desuden betydelige Stroekninger indtoges til Skov og
Stovdyrkning.

Heller ikke undgik mindre ioinefaldende Gjen-

stände Prinds Carls Opmcerksomhed; deriblandt Heste- og Faa*) 1)Mvd ae st'ai e2Nd. 3>nk. pr. Td. Hartkovn aarllg. 2)Deöuden i Hosaavelsom i S.rdehostcu at afgive eu Karl og cu Dreng ellerPige
een Gang, samt ar n^dage i LaderneI^ws Ho og5 Trav. Srrd. 3)
At Huutmandeu betaler ^Skl.for
Hoveridag, F»vstebrevet til, foruden ar urodeeeu Dag aarlig til 2adhsstninge»t.
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r e -A v ls Forbedring, denstdste saavel med eiderstcedtste, som med
spanste Vcedderez Afkomafde forste erkjendes endnu paa adstiltige Steder.
Efter at saaledes Spiren tilFrederiksvcerksOpkomst varlagt,
blev det forbeholdt Hans Majestcets faderlige Omsorg at fuldende
Vcerket, da Godset og Fabrikstedet iAaret 1604 erholdt Allerhoistsamme til Eier.
Hirschholms Districr indtagerden ssndre DeelakLynge-Cronborg Herred. Detbestaaer, Kjobstaden iberegnes, a fd el^ H S ogne:
Hirschholm, Birkerod, Blaustrsd og Karlebo, har sin egen Amt
stue, hvortil Storstedclen af det forhenvcerende Hirschholms Amt er
henlagt, og udgjor tillige eet Birk. Amtet, som fra gammel Tid
af har voeret Kongeligt Gods, var formodentlig tilforn et Lehn, og
kan som saadant antages at vcere inddraget efter 1660 og tillagt
Frederik den 5 ^-e Dronning Sophie A m alia , der har voeret dets
Eier fra 1669 i detmindste indtil noget efter 1680, ellertil hendes
D o d , ved hvilken Tid Asminderod og GronholtSogne paa Cronborg District og Ssllerod S o g n paa Kjobenhavns A m t, derogsaa
horte til Godset, bkeve adskilte fra samme.

Fra 1667 findes, at

Christian den 5 " selv har bestddet Godset, men Efterretningerne
mangle, i den Anledning med Henspntil Frederik den 4de. Fra
1700 til 1720 derimod eiede Hans Dronning Louise det, i hvilken Tid en stör Ladebygning, med beggeMajestoeterS Navnetrcek,
blev opfort i Hirschholm. Christianden 6^ besad Godset til 1751,
deels som Kronprinds, deels somKonge; men da blev det overdraget Hans Dronning Sophie Magdalene.
Forinden, imellem
1750 og 40, et nyt pragtfuldt S l o t blevbygget, som i den nyeste
Tid har gjort Plads for en smagfuld og — kostbar Kirke, var et
gammelt S l o t til, under Navn Hsrsholm. Ogsaa Rungstedgaard var imellem 1700 og 1720 til adstillige Tider Restdents foc
Dronning Louise, og der findes Resolutioner, daterede Rungsted
Hof.
Sophie Magdalene besad Godset indtil 1770, fra hvilken
Tid af det, efter igjen at vcere hjemsaldet titKongen, er bestyret
under Rentekammeret.
I

D ronning Sophies tange Bestddelses- T id stete meget for

Godset, og der ariv-ndtes betyöelige Sum mer paaat forstjonne og
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forbedre bei.

Foruden Hirschholm byggedeS ogsaa Sophienberg

S lo t; Kjobstaden Hirschholm blev anlagt 1740 efterOpm untring
fra Dronningen; et S tu tte ri holdtes paa Ebbersdgaard. E n
betydelig Deel Betjente vare ansatte ved alle Forvaltningsgrene;
og at Retspleien ei forsomtes,

jkjonnes endog deraf,

at der

iblandt dem var en S k a rp re tte r og, somformodes, ikke blot paa
S trö m t; thi 1752 blev der bevilget den davoerende en Adjunct og
Succezsor.
Ved alt dette, og ved DronnkngensMildhed, saavidtmueligt
at bevitge indkommende Ansogninger om Skatters Eftergivelse
m. v . , spnes Bondergodset dog tun at have vceret i en maadelig
Forfatning.
Esterat endeel af de bedre Gaarde vare overdragne
til Eiendom, ligesaavel som Slottets udparcellerede Hovedgaardstaxt mod aarlig Afgist, istedetfor Kjobesum,'befluttede Dronningen i Aaret 176 1 at give Bonderne frie for Hoveri, og tilskjode
dem deres Gaarde til Arvefcrste, hvilken Beflutning Frederik den
5^ bifaldt i Resolutionen af 27 Ju li 176 1, og endnu i samme
Aar blev samtligt Fcestegods bortstjodet paa enkelte Huse og smaae
Steder ncer, hvorpaa dog siden
veseeste.

for endeel ogsaa blev givet Ar-

Ved denne Meddelelse af Arvefoesteskjode blev det an

taget som Grundscetning: at saavel Husenes som Gaardenes B ygninger allerede forinden vare Lirskernes Eiendom . I Res. til
Amtmanden af 5^ April 1755 hedder det:atD ronnin gen derom
bavde ladet sig oplyse.
Ester Skjoderne svares en Afgist af
N u g , B y g og Havre til Jordebogskassen z men dette er 1 7 7 1
for den stocste Deel afGaardene forandret tilHavre alene, som levereS
ln natura.

Desforuden svares for Hoveri pr. Td. Hartkorn 2

Rbd., for Konge- og Kirketiende tilsammen 1 Rbd.

FremdeleS

er en lang og en kort Reise forbeholden af hver Gaard, saavelsom en Recognition a f 6 Rbd. ved Gaardens hele eller partielle
Afhcendelse. Udparcelleringen var tun tilladt i to eller tre lige
Dele, men ei anderledes. Dette paasees imidlertid ikke mere, siden
Forordningen af5 Decbr. 1619, som sormeneü ogsaa her at vccre
den gjeldende Bestemmelse angaaende Udparcelleringen, stjondt
man vel ogsaa künde betragte Tingen fra den S i d e : at hvor en
foregaaende lovformelig Overeenskomst imellem Kjober og Soelger
har sundet Sted om en besternt Gjcnstand, dens Vestemmelse
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ogsaa maatte v«re gjeldende efter senere udkomne Forordninger,"
ogligesaalidetsom denforommeldfe harB irkning paa allerede ffeti
Udparcelleringer, synes den at kunne tilbagevirke paa fsrudbee
tingede,

naar Betingelsen har

vundet R etskraft, eller vct

Kongelig Approbation er stadfoestet. Enhver Bondegaard er der til«
lagt en.aarlig Udviisning af de Kongel. Skove af 1 j Favn B o ,
geved, det Halve iGavntrceog det Halve i Broende, som senere er
afkjsbt Mange for 500 Rbd. Sedler eengang for alle.
E t tidligere, 1768, ved Dronningen funderet Brandsocietet
for Hirschholms Am t er 1792 hcevet, ög Districtet indgaaet un«
der den almindelige Brandforsikkrings Jndretning.
Bestemmelsen 1 Skjsderne, at Bonderne herefter skulle vcere
frie for alt andet S l a g s Hoveri end det deri bencevnte, forte til
Ubehageligheder, fordi man forvexlede det jorddrotlige Hoveri
med Statens Fordringer, ogsaaledes negtcde Priestation afVei«
arbeide og stere Reiser, end de i Skjsderne forbeholdne. En Kongl.
Resolution af 8 J u li 1779 viste Bonderne tilrette og oplyste
dem

om dereS Vildfarelse.

Desuagtet forlangte de Commis

sarier til at paakjcnde deres Sclvcier, Netligheder,

hvilket imid«

lertid blev negtet ved Cancellie-Skrivelse af 2 M ai 1780.
IM
destomindre lod Köngen i samme Aar en Commission sammen«
trcede for at underssge Bsndernes Rettigheder.

At den fandt

deres Fordringer ugrundcde, sees af en derncest under 17 Sept.
1780 udkommen Kongl. Resolution, hvorved de alvorligen blev«
tilholdte at prsstere hvad fra Statens Sid e aydefaledes dem,
under uudeblivelig S t r a f efter Loven. D a endog dette blev udeis
Virkning, og Bonderne i Masse forlode et Arbeide ved den nyr
Landevei, og derfra i oprsrist Bevoegelse droge ad Fredensborg,
hvor Köngen opholdt sig,

var dette ForctagendcS umiddelbare

Folge: Nedscrttelsenafen Commission, af hvilken de Kleve domte/
efter Lodkastning, paa Köngens Naade al gaae i S l a v e r i , hvil«
ket ogsaa strax blev fuldbprdet, og et ci ubetydeligt Antal fc»^
Stedet, under Commando, sendt til Cconborg Feestning, hvor
imidlcrtid ogsaa den Kongelige Naade snart naaede dem.

De >

Skjsderne forbeholdne jorddrottelige Hoverireiser fordrcS noeste»
aldrig, men desuagtct, og stjsndt Erecurionen af 1780 synes «<>
maatte have gjort Ende paa BonderneS vrange Anskuclse, taleö

der bog stundom errdnu om, at der fordres siere Reiser, end de ere
Lilsorpligtede.

For svrigt er der ikke meget litbage af den fordum

hoS disse Beboere saa berygtede og frygtede Kutsvieraand.

Uden

Frygt kan man nuomstunder mode deres Vognrcekker paa Landeveien, naar man blot hsflig v il kjore af Wejen for dem og ikke
fortange det Modsatte, om end Veianordningen -hjemlede For
dringen z thi da künde rigtignok Scener maaskee fornpe sig, hviS
Minde endnu er t il i vore Dage, og hvorved Kulsvierne ere komne
i et flemt N ygte, iscrr hos Dens Sydboere,

hvor Ainmer og

Msdre kue deres Smaabsrn t il Rolighed blot ved at ncevne dette
Skroek indgydende N avn.
Hirschholms Districts Beboere staae efter Forordningen af
^l.5 Apr. 1918 med 52 ß. mindre i Landskat pr. Td. Hartkorn, end
Landers ovrige Deboere, hvilket har sin Grund i den dem i S kjo-derne bevilgede Frihed for Consumtion, Familie- og Folkestat,
samt Moderation i Kornflatten.
In ge n Deel af Frederiksborg A m t har saa mange, tildeelS
med meget fortrinlige Bygninger forsynede, stsrre og mindre
Landeiendomme, t il Beboelse for Fam ilier udenfor Bondestanden,
som Hirschholms D is tric t; deels have de deres Oprindelse af de
underdeforrige Eiere udparcelleredeHovedgaardsjorder, men deelS
ere de ogsaa byggede paa uprivilegeret Grund. Mange af disse S teder forsaldt og kom meget tilbage i de senere for Landmanden saa
ufordeelagtige L id e r; men endeel b-gynde nu at hceve sig igjen,
da Aanden for landoeconomist Birksomhed synes at faae lid t Liv.
Et betydeligt Uldmanufactur i Usserod tilhorer Hs. Majestcet, og
anvendfs til Fabrikation af Klcede for M ilita ir-E ta te n .
Den vigtigste Deel af Frederiksborg Am t udgjore Frederiksborg og Eronborg Am tsdistricter,

de forhenvcerende Ämter af

samme Navn. D a endeel af det, som kommer under Betragtning
ved denne almindelige Udsigt, gjelder for dem begge, saa omhandles de her under eet.
Frederiksborg D istrict indeholder hele Dlstykke, Lynge.Fre.
d-riksborg og den storste Deel af S t r s - Herred; Eronborg derimod
hele Holbo og den nordlige og storre Deel af Lyng^- Eronborg
Herred. Kjobstaden Hillerod, med derved liggende S lo t Frederiksc
borg, samt Frederikssund, ligge i forste,

Helsingsr med Cron-
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borg Foestning i skdste Amts Distcict.

Stangerups Kjobstad-

Rettighed strcekker sig kun t il de nu Berettigedes Levetid.
Med Undtagelse afHovedgaardenKraagerup og dets Bondergods, som er hoverifrit og tildeels har Arvefceste, samt de forhen
der gamle Kjobenhavns Amt underliggende 3 S o g n e, eier Hs.
Majestät begge Ämter, saavel Hovedgaardene som Bondergodset,
der paa ganske Lidet noer har faaet Arvefceste og er hoverifrit, med
Undtagelse af den til Frederiksborg Ladegaard forbeholdne Hsslcet
af Frederiksborg Amtsdistricts Bonder. T il Esrom Hovedgaard
har aldrig vcrret betydelig Avlsdrift, og derfor har Hoveriet paa
hele Cronborg Amt let kunnet blive afskaffet.
Jndhostningen
af Hoet sor Frederiksborg Stutteri derimod formeente man, ved
Godsets Udskistning, ei uden Hoveri at kunne tilveiebringe/
hvorfor denne Byrde endnu hviler paa Frederiksborg Amtsdistrict,
med Undtagelse af Farum, Gandlose og Slagslunde Sogne, der,
som ommeldt, ei höre til Frederiksborg Hovedgaards Bondergods,
og hvis Hoveri alletede for over 50 Aar fi'den, ved Arvefoesteskjodes Meddelelse dengang, blev afskaffet mod en Pengeafgift af
4 mk. 6ß. pr. Td. Hartkorn/ hvorimod Cronborg Amts B o n 
der betale sor Hver 5 Tdr. boniteret Jord 10 mk. Hoveripenge, men
FrederiksborgDistrictS 9 mk., og alligevel forrette Hohosten. Huusmce'ndene paa Frederiksborgs Amtsdistrict ere, med Undtagelse af

2 Hovdage, som for det meste anvendes til Scedehosten paa Fre
deriksborg HovedgaardSmarker,
lige Naturalproestau'oner.

ganffe frie for videre jorddrot-

P a a Cronborg Amtsdistrict erlceggeS

almindeligviis 48 ß. for disse 2 Dage. Cronborg Ladegaard har
Hort til Cronborg Amt-Nyttergods, men af dens 32 Td. Hart
körn ere i Aaret 1746, 2 Tdr. tagte til Hellebekgaard, og 179Z
dens Overdrev, afomtrentO Tdr. Hartkorn, overdragetHelsingor.
Resten er udstykket til een Hoved- og 5 mindre Pareeller, som
nu besiddes af forstjellige Eiere.
Esrom Hovedgaard, hvor nu et spansk Schceferi bestaaer,
er bekjendt i Middelalderen allerede at have vceret Kongeligt
Gods fra umindelige Lider. Men Erkebiskop Eskild vidste at for
staffe sig det til Geistlighedens Brug, og da Groesgangene i denne
fortryllende Egn syntes gode for en Munkeflok, blev Stedet onrgivet med Klostermure. Erik Lam'S Gavebrev blev 1143 stadfcestet
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af Svend Grathe, stjondt Köngen derhos selv tilstaaer: at denne
Gave ncesten var for stör. Ester 1 1 5 1 , da Klosteret. blev fuldfo rt, indviet og af Paven stadfcestet, lod Estild Munke komme
fra Clairvaux i Frankrige, og de trivedes her saa godt, at Esrom
snart blev eet as de anseeligste Klosters i Norden. Endeel andre i
Danmark og i det nordlige Tydskland havde deres Adspring eller
deres Gjenfodelse herfra, saasom: Vitstol

i Jylland 1 1 5 3 ,

Colbas i Pommern, indviet 1174z Hilda paa Rygen, stiftet af
Bistop Waldemar 1 1 9 2 ;
Dobberan

bidrog S i t ,

Dargum i Meklenborg, hvortil ogsaa
og ved hvilket det siden kom til blodige

Stridigheder imellem de cervcerdige Stifters om Fadernavnet;
ligesom ogsaa Munke fra Esrom sendtes til S o r s e , da Priorerne
i alt for overdreven Gudsfrygtighed ikke havde ladet Klosteret beholde mere end detreenAandelige, og saaledes tagt detode. sSuhm
459. Pontoppidans Ann. 1. 425.)
Ogsaa efter den stolte, Danmarks Konger faa oste trobsende
Bistops D o d , som, for endog inden sin Afsted fra verdslig Hoibed at vcenne stg til Fldmyghed, levedesomsimpelMunk imellem
de andre Drsdre, efter at have beriget si't yndede Esrom med betydelige Godser i Sjcelland og Halltwd, nod Esrom Kongernes
Bestyttelse og Gavmildhed, der endog gik over til Svaghed.
Saaledes sinder man det at have vceret i Besiddelse af Tiendeog Toldfrihed;

ar dets Abbeder stode umiddelbar under P a v e n ;

at Klosteret uden Undtagelse maatte indtage Enhver, baade Loerd
og Lcrg, i dets Samssund, og 117 6 blev EsromS Clausur og Enemcerker endog lil et Fristed, hvor saavel forfulgx Ustyldighed fandt
et Asyl, som den landstygtige Forbryder et Skju l.
Ligesom Historien har opbevaret Minder om

bette mcerk-

vcerdige Kloster, saa erindrer ogsaa Stedetendnu om dets Tilvcerelse.

Navnet, saavel som endeel af de gamle Klosterbygninger,

ere til endnu, og de stdste vidne med deres Mure og Kjelderhvelvinger om Oldtidens fastere Bygningsmaade mod Nutidens
Fustervoerk. S e lv locale Bencrvnelser have vedligeholdt stg lige til
denne D ag. Saaledes forevises en stummel Hvelving under
Navn as Broder Rufes Hulz Huse og Bange, som boere endnu
deres gamle Navne, saasom: Munkevangen, Munkevangshuus,
MunkehuuS, Ktostermarken; og Esrom kaldeS af Almuen almin-
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deligst endnu denne D a g : Klosteret. P a a Stedet, hvor forduni
Klosteret stod, si'ndes nu Amtstuen, og ei langt derfra er Tingsiedet.
Hvor Middelalderens Forbrydere fandt et Fristed, finde
Nutidens et sikkert Arresthuus.
Avlsgaarden, Esrom Schoefergaard, er i nyere Lid bvgget i nogen Afstand fra Klosteret, i
Midten af de dertil henlagte Marker.

Esrom C anal, anlagt i

Aarene 1805, 4 eg 5, for at ffaffe de udisponible Masser af
Broende i denne ffovrige Egn Afscetning, begynder fit Lob imellem Esroms oeldre Bygninger og Schcefergaarden. Den har en
Loengde af 15645 Al. indtil Kattegattets Strandbred, hvor Vandets Middelhoide staaer omtrent 50 Fod under Esrom S o e s Flaademaal.

Canalen er 5622 Al. fra dens Udlob afskaaren, og Brotn-

detkastesher over en skraa Flade, hvor det glider nedtil den anden
D eel, der Ligger 16^ Fod lavere end den ovre og So en .

Neben

forDronningmollen, som benytter det gamle Aalobs, flere Gange
af Canalen overstaarne V a n d , for saavidt denne kan undvoere
det, holder en fast Dcemning Vandet i den det anviste Heide,
som dog eengang allerede har maattet vige for Vintervandets Magt.
Canalens oprindelige Brede er 50 Fod i Dandspeiletog 10 Fod i
Bunden, dens Dybde 5 Fod. Transporten af Brcendet paa Esromso og CanalenS ovre Arm jkeer med Pramme, som indtage
imeUem 20 og 50 Favne Broende.
skeer Transporten ved Hesiekraft,

P a a hele denne Stroekning
og trcekkeä en faadan Pram

beqvemt med 2 Hesir; nedenfor derimod bruges mindre Pramme,
som indtage 7 til 6 Favne, og deres Transport steer med Menneskekrast, da Iordbunden irre overalt paa denne Stroekning kan
doere Hefte.
5 Mand stat kunne troekke 2 saadanne Pramme,
hvortil her ellcrs vilde udfordres 1 Heft, som dog mueligen ogsaa
künde tage den tredie med, da her troekkes under langt mindre Afvigelse fra den lige Linie end i Soen.

D a jeg maaskee ikke Her

ester vil finde mere passende Anledning til ncermere at omtale
denne Canal, saa opholder jeg mig endnu nogle Dieblikke ved den.
Mere end eenQvadratmiil samlet Skov ligger Vesten og sonden for
Esrom S o , hvis Broende havde en meget ringe Vcerdi, naar
Transporten til Sokysterne, og Fragten derfra til Hovedstaden,
eller den directe Landtransport blev sammenholdt med Hovedsiadens Broendselspriser i Slutningen af det. forrige Aarhundrede;
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thi Omegnen künde

neppe engang consumere Affaldet

Brcendesortimenter,

som ei vare Handelsvare for Hovedstaderr.

og de

M en om end ved Landtransporten t i l Sskysterne, eller ved directe
at bringe Brcendet t il Kjobenhavn, havde vceret nok saa megel
Overftud, saa troede m an, efter opgjorte Beregninger, dog ikke i
Omegnen, at kunne stole paa tilstroekkelige Transportmidler til at
henbringe det t il Sokysten for derfra at fores t il Hovedstaden,
hvor Afscetning ei alene ikke manglede, men hvor man ogsaa
künde forudsee, at Mangel maatte indtrceffe, naar Provindsernes
Kyster bleve mere blottede for Skov.
Uden at indlade mig i specielle Undersogelser over denneCalculs Rigtighed, vil jeg kun med Hensyn til landoeconomiske Betragtninger anfore, a t, om end Brcendeqvantumet, som for T i 
den fores igjennem Canalen, anflaaes til omtrent 5000 Favne,
hvoraf vel det Halve, uden uforholdsmcrsstg Bekostning, künde
komme til Sskysterne, Resten, 1500 Favne, vistnok af CronborgS
og Frederiksborgs ncermcste Bonder, künde blive transporteret
lige til Kjobenhavn, hvilken Transport, ved Beboernes oieblikkelige Stilling og deres Trang til Fortjeneste, under henstgtsmoesstge
Foransialtninger vilde vcere at ansee som noget Velkomment, hvoresterMange vilde gribe; og som Middelbetaling tor jeg, Fonsums
tionen iberegnet, antage at bette Brcende ved de ncrrvcerende
Pengeforhold vilde vcere bragt til Kjobenhavn for 6 til 7 Nbdl.
Favnen- For 6 Rbdl. Lader jeg i bette Dieblik indkjore Brcende
fra Skove, som ligge4 til 4Z M iil fra Hovedstaden, hvorved Entrepreneurerne afholde Consumtionsafgiften;

min Beregning er

altsaa ikke blot Calcul, men har et fast Tilhold.
antager,

at Transporten

til Esromsoer

Naar man nu

1 indtil 24 Nbdl.,

Transporten fra Esromsoes Udskibningssteder til Dronningmollen
2 ^ 5 mk., Udskibningen 4 mk., Fragt fra Dronningmollen til
Kjobenhavn over 2 Nbdl., Consumtionen ncesten 1 N b d l., tilsammen omtrent 6 R b d l ., og dertil lcegger Nenter af Canalens Anlceg 60000 Rdl. Courant eller ncesten 100.000 Nbdl.
4 pCt..................................................................
Canalens og dens Bygningers samt Pram wenes Vcdligeholdelse m. v.........................

4000 Rbdl. . mk.
600

—

—
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Lsnnen

for Opsynsmanden,

Gratis

fieationer m. v................................................... 800 Nbd. ,mk. -ßTab paa Brande ved dets hyppigere
Omladning og Omsatning, naar det gaaer
igjennem banalen, imod naar det fsres di
rekte til Kjobenhavn, da det i forste Tilscelde ved Opffovningen maa sattes 15 og
14 Qvarteer*), hvorimod det i sidste Tilfcelde
er nok, naar det sattes 12 og 1 2 Qvarteer,
der altsaa Overmaal ^ og her kun
Denne ene Tolvtedeel mere iB ran d em a a l,
Brcendcts V a rd i i Skovene kun anflaaet til
4 R b d ., bliver 2 mk. eller paa et Q uan
tum af 2000 F a v n e .................................... 1000

- - -

- -

Tilsammen 6400Rbd« - - - fordeelte paa 5000 F .,p r. F. .
2 - - - 12Keller iatt Transportomkostninger incl.
bomsumtionen, naar Brandet fores igjennem
-Canalen, dennes Anlceg iberegnet . . .
8 - --12 ^ Disse lsselige Beregninger kunne ikke andet end fsre til, den
Overbeviisning, at kun Umueligheden i at faae Brandetpaa anden
Maade bragt til Kjobenhavn eller til Sokysterne künde retfardiggjore dette Canalanlag, som ene er for Skovproducterne, da den
aldeles ikke benyltes.

eller var besternt til Ander.

Saaledes som

Bondernes Kaar vare for 25 u 50 Aar stden, og ved Land-Transportvoesenets lave Stand dengang, vilde man vel Heller ikke haue
kunnet vente at faae en betydelig Deel af Brandet fra hine Skove
indkjorttilHovedstaden, hvorefterderimod nu med Begjerlighed vilde
gribcs,

for en Bctaling endog under den,

det tommer p^a.

ved at gaae igjennem banalen, efter den foranfsrte Beregning.
Forend banalen fra bsromso blev bcfluttet at hensores tilDrottningmollen var dens Lob til Humlebek, saavelsom til Nivaae,
ligeledes upder Overveielse^ men Nivellering og Stedernes noiert
Undcrsogelse viste mange LZansteligheder ved at fore den til forste
') I Folge stcdfindende, r eu Ncrkke Aar allcrcde gicldeude Vesteou
melser.
.
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bemeldte Sied .

Del vare de mindre ved at lade den gaaetil

Nivaae; menOmkostningerne bleve anflaaede til omtrent 4 Gange
saa hoie, som fra Esrom til Dronningmollen, uden at herved var
vundet mere, end omtrent en Sjette- eller Femtedeel af SstransPorten.
Frederiksborg Ladegaards Hovedanvendelse er til det frameget
gammel Tid af allerede saa beromte Stutteciz dog holdes ogsaa
endeel Qvceg afudmcorkede fremmede Nacer, ligesom et Schceferi
af Merinos, saavel paa Esromgaard, som paa den nye Ladegaard
ved Frederiksborg eller Fauerholmen.
De under Frederiksborg og Cronborg liggende Stutterimarker ere meget betydelige, og vare det for 17 9 9 , da en S e p a 
ration imellem Skov og Stutterimark under 21 Ju ni blev allerhoiest approberet, endnu mere.
Jeg meddeler her den^ved Separationen ül Grund lagteGe
neral-Tabel over de Kongl. Stutterivange paa Frederiksborg og
Cronborg Ämter, ligesom forommeldte Kongl. Resolution selv.
Tabellen ere nogle Anmoerkninger tilfoiede, som vise, hvorvidt de
udi Resolutionen gjorte Bestemmelser, med Hensyn til Separatio
nen, cre komne til Udfsrelse, eller endnu tilbagestaae. Saaledes er
ogsaa en Beregning tilfoiet over, hvormeget Areal derncest forbliver
under Stutteriet, og til dets Berigngelse og noiere Bestemmelse
sindes fremdeles de Beregninger, som cre extraherede af de npeste
Matriculerings - Protocoller.
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G e n e r a l -

ovee

deKongelige
paa

Hi-ederiksborg- og
Areal

Vangcncs Navne.
A

TdrT^

No.
Lreverrksborg Amt
62'
1 Kiilskov
2 Nonnevang
^ 3 Srore Hesiehave
40°
33°
4 Lille Hestehave
11°
5 >Prcrstevang
Nyvang
6
Lille
Dyrehave
7
8 Blegmarken
704'°
9 Ladegaardsmarken
10 Tuekjob Dang
7111 Srrodam
30°
12 Store Dyrehave
16513 EbberholrLvang
77'
"l4 Holmene»)
15 Funkevang
16 Steenholtsindelulke")
^30^
17 Langcvang '
Tolvkarlevang
46'
-1?
19 Lystrups Kobbel"») ^35^
Summa 1551"

9

Tdr.

39°

9

d>

2

s

Tdr.

Tdr. ^ T d r.

50-

-

-

15 1^

IIO ''

100' °

-

-

285'

^76"

105°
-

-

27*

-

19 4^
126°

-

77°

22^

133°
110'

2^

-

1 9 ^°

222*
^

4^

122^

191'

92

" 405^

239^

50^

-

5°

436°

407^
19^
324'^456°^
151^
106°
0'
^27°

38'

^ 6"

91°

H

11"
1*

^ 164^

153-

-

-

^508^

1 0 9 4 ^°

20 -

4"

1741^ .

7^

-

251^
Is i^

14^ 40°

4"

-

30-

4"

7^ i

40'

-

69^

-

33^

3

^146^
2159^

-

181^,
2466"

115'

>33 - l 63 26°

*) <?r sencre afgi^cn til Hillerod K)obftüd.
" ) Sr dcels gaaet til Skc^'cn, dcelö arivendt til et Magrjliftc, og st,oltdrs bltvet
" » ) Sr afgivel til Zeri wir seiet.

«prl^
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T a b e l

Stuttcrivange
Cronborg-Amt.

»s

Vangemcrndenes
-7 ^ ^ 2
Io rd e r
s
r. L F A

Tdr.

Lcrs Sttr.

80'

204

51

113"

115

77

41"

262 ! 55
78 27
42
39
30
-

158^
220^

192 118
933 173

^37^
^65"

Tdr.

6*2
r
-

8'
618 2481 430! 1 7 '
66^
97 33
211/ 721 132 8 280 19384^
117- "406 83 217
75^
m

198
-

20»

36

9^
19-

20
-

43
8
16

Anm»kkninger.

Tdr.

r
4»
-

I H -" « S»d5«»«n,r «»ak, °g
?
trl vldere Ul GraSning.

tun Ind.

r
41336*»
13**

7"
3*o

4*'

-

-

2 »

12
7545 1 3 " 5 "
2 4 4 6 " 5762 l 1662 1 0 6 " 5 8 "

Hörer, ktgesonrNr. S og6, ttt Skoütn«ogben»)k-.
lcö lndtil vidcre til Grirsning for det vilde
S tn ttcri; cn Stroekning af 267 Td. er allerede for emtrcnt 18 Aar jiden asteveret. Qgsaa
No. 15 Hörer til diese Skovsiroekninger.
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Areal
V
Vangenes Navne.

9

-L
AE

§

2

k

y?o.

«>3
T d r.

Tdr.

Tdr.

Tdr.

Tdr.

tro n b o rg A m t

1 Skallerodvang
2 Plbervang

39-

3 Gravervang
4 Fcrndrikevang

20°
35*

^ 10 *
23*2
24 s

5 Tumlingevang

30'

^ 3 1^

200°°

6 Kistrup Kob.

17'

^ 17°

7 Ostrup Kob.

^ 134"

8 Munkevang
9 Krogdalevang

34"

5»

IIQb

11?

560

20'

30

10'

^54*o

14"

26

125"

170°

36°

lö

64-

12 3 * '

390

38

262'

50'

29

73-

70?°^

32*

37

24 0'-

M 6*

120*

101

75°

28*2

47"

149 "

45*

^53

67"

46**

31'

54°

153 "

10 Lunden

23'

8'

5°

36"

14"

1 1 Sodemark

46"

95°

59"

201**

66"

6"

36 '

44"

8tzo

26"

20-"

58*

118'

39*

127'

221»

73" " S

HO*

12 Snedfredmark

13 Boserupvang
14 Sibberup Kob.

64*

15 Holkerskjsb

62"

16 Klostermarken
17 Knasthaven
^18 Pandehave
19 Egebeksvang
20 Gurrevang
21 Ebbckjobvang

29**

147*

63*

440'

253'

6 7 " ^761°

334*

-

15*

15*

^ 15°^

42*

18 '

28-

24°

149*

104°^ ^ 7 2 *
18 2"
7412 ^ 2 6 ° '
5 8 -'

57*
195°

81 r

"6 6

35!)'

107*

"9 0
7j^>

159"

65^

23"

47-

92°

3C?

'^23 gl. Gronholtsvang

74-

84'

56°

2 17^

570

24 Steenholtvfa-ng

-

35°

Summa 1S02-

1 3 U " 2158°

i S
H s

3*2

20"

7 4 " 18.3"^ 7 4 4 ^

93

19-

22 Kurrenborgoang

25 Sreenholrsvang

36
^26

35°

13 " "4 1

7 0 2 " 186°
4 9 7 2 " 1595°

22kS

23

cnco

AnmcrrkttkNFer'.
Etk?

^17
^13
^15

T d r.

v '2

1
cre aflevcrcde t t l F o cjivcrse n ct.

22

22
^81

34
21
13
64
17
27
^38
37

221

A fle vcrtn g e N er ei e n d n u jkcet.

5»

A flc v e re t t i l Forsivcrsene».

4^

E i e n d n u asieveret.

1

A flcve re d e .

r «>

30

r

D c t H a ls e h cra fssu ld e a fg iv e s t ilV e d e r la g f o r in d ta g n e S ko vstro e kn m g e r f r a K ir k e - C s b L n d e r u p og S o b o r g . C l e n d n u u d fo rt»

Afteverek f r a S tu tk e rie t
ta lrc M a g c s iifte .

3°

og a n v e n d t t i l

det

laengere hen

om -

10
(kl e n d n u asicsercdc.

- ^
6 '<>

__ 5
U d p a rce lle re t.

22

^43
98
59

L k ik d e vaere iid p a re e kle re t, m en e r in d ta g e k t i l Feedskov e fte r
senere allcrhoie sie ö ic s v lu tlo n a f 6 t r d lv v d r . L 7 ^ S .
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Aftcvercde t i l Ferstsoesenet.

24
StutterietS herefter tilbageblevne Grund er altsaa:
paa Lrederiksborg Amt

'

Der faste A re a l................... 3794x! Tdr. Land
d) T il Benytrelse indtil videre .
I830rr
p a a tro n b o rg A m t (Schoefergaardens
Marker iberegnede)
2) Det faste Areal '...................1450/x
—
1>) De til Afleveringen allerede bestemte Vange, men hvor Omr
stcrndigheder endnu haue forsinkcr den . . . . .
. ________ __
1281/z
Summen af det faste Areal 5245/? Tdr.
samt der i sin Tid afgaaende . .
311l!Z
3)

D a den de foranstaaende General-Tabeller tilfsiede Taxa
tion over de Hslcrs, som kunne Höstes i L a n g e m , og de Qvceghoveder, her kunne groesses, ei efter saa mange AarS Forlsb og
ester Vangenes fuldkomnere Afffovning, iMedhold til den herncrstfolgende allerhoieste Resolution, kan antageS at vcere passende
rnere, og da ved Taxationen til bedste Jord dengang vel ogsaa
er taget betydeligt Henspn paa Markernes uopdyrkede samt stov- og
kratbegroede Tilstand: saa anfsrer jeg her, hvad de nyeMatriculeringsprotocoller indeholde om Stutterimarkerne, hvorved saavel
Arealet i det Hele vil modtage stn Berigtigelse, som ogsaa detS
oieblikkelige Fordeling deraf erkjendes. Derefter er henlagt:
- r-r

Frederiksbsrg Amt

s

S

^1) Unücr gammel Ladegaard.

6)

^ Ladegaardenö Grund
k) Bleg marken
Hobjergningvkobbel
(Ingen
1.^ Tolr k a r lek o b b el
f) N on nek obdel
K iilskobbel
l») V e x o k o b b e l

i) Smorrumkobbel
Hobjergningökobbel Psten for Ländereien

V ff

i'

Stutteriva?senet

^ E

ff K

R».

2 Al-n.

Lü Alt».

1ä

17576000 6636270
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s
s

d
^ Z'

A
k ß
No.

Lille Dyrehave og
Jndelukket
Slotsgrunden med
Haverne og Soen

Embedsjord og Bopcrl
I L
for 2tmrsforvalreren
Diio for Stutmesteren I 6
Amtmandens EmbedsI v
lod
Adffillige 2lmts- og
Slutterr - Betjente I L t i l M
Stutterivcrsenet

I ^

Lü Alen.
428120 172^90
188220 102400
516510 214040
47700

32610

5875520 1308170

I L
Hans Majestät
987890 244790
2ldskillige
Embedsmcrnd og Betjente i c i t i l o
15170
9910
udenNo. 9833430 2699070
Str-dam, Tuekjob
Stutterivcrsenet
Tilsammen under gl.
Ladegaard
35468560
eller 2533 Tdr. 6560 tur Al.

2) Under den nye
Ladegaard
(Faüerholmen)
2) G a a r d s p l a d s med
H a v c og V a m g e
S r e e n lo s e K o b b e l
c) HjorlundeKobbel
6) nordre Dlftykke

Kodbel
e) ,nettem §)lstykke
Stutterivcrsenet
Kobdcl
s) sondre Dtslykke
Kobbel
!»
K) ostre Slangerups
Kobbel
d) vesire dito
i) S o s m n K o b b el
lc^Snodstrnp Kob bel
l) O ppe sun db y Ki>b.
m)
Srore og litte "
Hesrehave
r^) n ed la gt W a n g e - ^
vogterlod
Dito

I 4

i c
Tilsammen under ny -Ladegaard
- r»----eller 1170 Tdr.

16366220 6922400

4990

16391210
Lv. Al.

3300
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Brugerne

EbberholtS- eller
Klvstervangen med
Tjenestelodden, i
Scrs Herred under
Tjereby Sogn, som
ikke findes henforr
hverken under gam
mel eller ny Ladegaard, benytleS til
Hohbstning og EfStutterivcvsenet
1 til 5 3835100 1561110
tergrcröning . .
eller 273 Tdr. 13100 Qv. 2tl.
3078 Tdr. 2870 Qv. AlSumma

Lronborg Amt
Alt under Esrom
Kloster liggende stndcs her anfort til.
ogderafunder^Ltutrerier:
Schwfermarken 1
Lunden
^1223 Tdr. 3400
Sodemarken
Niismarken
>
Krodalevang

19284020 66573L0

Alen

Men da den sidste senere er bleven afleveret, bliver kun tilbage
onrrrent 1 0 7 0 Tdr. Land, hvoraf de egenrlige, u n d e r
Drift vcrrende, Schcrfergaardsmarker imidlertid kn»
have onurent 300 Tdr.
Fremdeles rASminderodSogn:
EbbekjobS ogKnurrcnborgvang .
.
og DronningensKovang ved Fredensborg, circa .
Tillammen paa
Cronb. 2lmt .
Dertil ForanfMte
paa Freds. Amt . .
Summa for begge
foruden omtrent

. 260 Tdr.
. 65 Tdr.
1395 Tdr.
3976 —
5373 Tdr. Land
3111 Tdr. Land, som benytteS indtil videre.
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Den hernoestfslgenbe allerhsiesteResolution angaaende S t u t terimarkerneS Separation, rilkommende Jnddeling og Drift,
hvortil ogsaa de General-Tabellen tllfsiede Anmcerkninger
referere sig, vil forklare det F'oranforte noermere og give en Anstuelse af de med Stutterimarkerne for 20 Aar siden foregaaede
Forandringer og andre her stete Jndretninger, hvorpaa deres senere
Drift er bygget.

Uden deri videre at indgaae,

bemcrrkes blot

endnu, at Store Dyrehave, Nyvang, Prcrstevang og Funkevang
efter denne allerhsieste Resolution kun midlertidig ere ansatte til
Benyttelse for Stutteriet, og at man allerede for 30 Aar fiden
har indseet Nodvendigheden af at hceve Tingenes datidige S t i l ling med Hensyn til bisse Skove, og at Directionen for Stutterivoesenet stal gjore Hs. Majestcrt allerunderdanigst Forestilling
derom, naar Skovene efter Forstbedriftens Regler ei lcenger kunne
forblive til Grcesning.
Tdr. Land,

En liden Deel af Store Dyrehave, 267Z

er ogsaa siden afleveret til Forstvcesenet,

dog mere

for at sikkre Stutterihestene for at komme til Skade i de ved Tsrvestceret her fremkommende Grave, end for Skovbedriftens Skyld,
hvortil andre St'roekninger havde vceret onsteligere.

Tiden, da

denne Aflevering maa foretages, ncermer sig imidlertid, og efter
den i Aaret 4.826 til det Kongl. Rentekammer af Forfatteren indsendte Plan for det Frederiksborgste Districts fremtidige Behändling og Benyttelse vil med det fsrste kunne ventes andrager paa.:
а) At Nyvang ufortsvet afleveres;
d) at der steer med Prcestevangen i Aaret 1633;
c) med Funkevang 1839;

б) hvorimod störe Dyrehave dernoest, dersom man vil srafalbe Sletternes midlertidige Cultur, for saavidt det ei kan stee under fortsat Grcesning, afleveres 1647; en Termin, som for 30 Aar siden
vist ikke troedes at kunne blive saa langt udsat, men hvorimod, den
nys ommeldte Opoffrelse überragtet, ikke kan indvendes Noget fra
Forstbedriftens Side.

Derimod maa Forstbestyrelsen ogsaa haabe,

atStutterivcrsenet,som derer given enTid a f4 6 A a r t i l at sorbere
de sig ril denne Aflevering, naarDieblikket dert.il engang kommer, ei
vil foranledige Ophold deri; thi uden det kan störe Dyrehave kun
betragtes som S k o v , saalcenge dens ncervcerende Forraad udhol-
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der. Den vil under de ncrrvcrrendeForhold« Dedbliven, ved S l u t .
ningen af bette Aarhundrede, dlive een af de ödeste Slccrkninger,
bette Amt künde frembyde, da Stsrstedelen af Bangen, efter
Skovens Borttagelse, kan antages at ville veere focvandlet til en
Lyngslette, lidet skikket til landoeconomijke Foretagender, fordi her,
ved meget maadelig Jordbund paa de fleste Steder, desuden sindes
en utrolig Mcrngde Steen. Ved Matriculeringen er störe Dyre»
have anseet for saa maadelig, med Hensyn til Landbrug, at den
ei staaer hsiere end 0,093 mod dedste Jord. S o m Skov derimod
staaer den i detHele ikke langt under Middeljord, og jeg har kunnet
beregne af dens med Bsge bevoxne ikke fulde 1 0 0 0 Tdr. Land en
summarisk Afgift af over 80000 FavneBrcrnde fra 1847 til 1896,
foruden hvad de periodiske Udhugninger aarlig afgive»
Den forhen paaberaabte allerhsieste Resolution af 2 1 ^ Juni
17 9 9 , Stutterivangeneö Separation og Drift angaaende, lpder
saaledeS:
" L i have ladet O s udforligen foredrage indbemrldte af den
til Jndffrcenkning af vort Stulteri paa Frederikäborg anordnede
Commission gjort« Forflag,
naadigst:
1.

og bifalde i den Anledning aller-

At Skallersdvang, Pibervang, Gravervang, Fcendrike«

van g, Tumlingevang, Kisirup Kobbel, Ostrup Kobbel, Munke»
vang, Krogdalevang, Sleenholtsvang,
Holgerskjsb afgives til Forstvcrsenet.

Sibberupskobbel

og

2.
Al gamle Gronholtsvang ligeledes afgives til Forstvcesenet, og kunne de faa Deputatister, som for ncrrvoerende Tid have

Hoveders Grssning i denne Bang, anvises Gr«sning i Knurren
borg Bang.
3.

At Gurrevang bliver udparrelleret.

4.

At Boserupsvang ligeledes afgaaer fra Stutteriet og

endeel deraf beregnes til Bederlag for S a lltu p s Bonder,
Skovlod da igjen kan udleegges til Forstvcrsenet.
5.

hviS

At det Halve af Sodemark gives til Bederlag for ind-

tagne Overdrev og Skovstrcrkninger fra Kicke. Esbonderup og
Ssborg Byer.
6.

At de til det vilde Stutteri og til GrceSning for 1 0 2 Stkr.

af Deputatisternes Qvoeg udlagte Bange, Store Dyrehave, Np«
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vang, Prcrstevang ogFunkevang, samt den halve Deel af kille
Hestehauge, hvis anden halve Deel skal anvendes til en Parcel
ved Ladegaarden, og hvilke Strcekninger indeholde et Areal a f
2156 T d r . , bevoxet for S med S k o v , blive forbeholdte Stutte«
riet, indtil en forstmcesstg Plan der kan indfores, hvoromDirec,
tionen for Stutterivcesenet haver ncermere at gjore O s allerunder«
danigst Forestilling.
7.

At Ladegaardsmarken deleS i to Dele ved et dobbelt Steen«

glerde af 1 0 Q v . Heide (dersom det er mueligt at bekomme Steen),
men i manglende Falb med ander Hegn, og at paa den Deel, som
er fraliggende fra Ladegaarden, oprettes en Parcelgaard, hvisZor»
der inddeles i 1 2 Kobbeler, ligesom Hovedparcellen ved Ladegaar»
den i 1 0 störe Kobbeler og 8 smaae Bikobler, da Jnddelingen
af ethvert Kobbel maa gjores saaledeS, at samme enten kommee
til at stode op til Avlsgaarden, eller at Tilgang dertil kan haveS
igjennem et Strcede, og at, saavidt mueligt. Gjodnings-Udag»
ningen og Jndhssten ikke bliver eet Aar betydelig besvcrrligere end
et andet, ligesom og at Markerne saasnart mueligt indfredes og
Hegnct overalt beplankes med passende Vcrxter ester JordarkenS
Bestaffcnhed, det ffadelige Wand afledcs, Skene og Buffe ryddes,
Dandsteder graves og Fangekroge til Hestene indrektes.
8-

At det fra Skcrfergaarden paa Esrom overblevne, og

Engen paa den nordre Side af Klostermarken, tilligemed Snedfredsmark og den halve Deel af Sodemarken deles i fire Kobler
og indhegnes med forsvarlige Steengjerder, eller i Mangel hcraf
med andet Hegn, saasom Wolde paa Foestningsmure, beplantes
med italienff Poppel og forneden med Hvidtorn, for der om Som»
meren at groeSse endeel Stutterihingster.
9.

At den saakaldte Dronningens Kovang ved Fredensborg,

som er bleven anvendt til Hingstevang for 40 til 50 Heste, maa
sremdeles forblive til belle Brug.
10.
A l alene de Enge forbeholdes Stutteriet, som kunne
udgraves og gjores ffikkede kil al frembringe sundt og godl Ho for

Hestene, og bekydelig störe samlede Strcekninger Enge og Moser
ffcrres fra Markerne og indhegnes for sig selv, samt ingen mindre
betydelig Eng eller Moseplet levnes i Markerne uden at udgraves
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saaledes, at samme t i l ingen T id kan vcere ffadekig for bet grcessende S tu tte ri.
L I. A t ingen Jord ved Stutteriet maa Herester benptteS til
Dyrkning, som er mere end 4500 Alen fra S ted et, hvor Körnet
indhostes og hvorfra Gjodningen udkjores.
L2.

A t Ploiningen i Stutteriets Marker maa ffee ved S tu t-

teriets Hopper om Efteraaret, og Harvningen om Foraaret saavidt
mueligt ved de golde Hopper, men om Efteraaret ved Rytter- og
Materialhestene, og at en Trediedeel af Gjodningen maa udkjo
res ved Material- og Rytterhestene, og Z ved Stutteriets Hefte.
LZ.

At de fornodne Avlingsredstaber maae anstaffes efter-

haanden som der behoves, og vcelges af det bekjendte og bedste
S la g s .
L4. A t Dyrkningsmaaden af Stutteriets Jorder maa for
det forste bestaae i at lade Markerne opbryde til Havre om Esteraaret, Aaret dcrpaa besaaes med B y g , tredie Aar med N u g , og
gjodes for igjen at udlcegges til Ho og Krcesning, samt at ikkun
i enkelte Tilfcelde nogle passende Pletter maa besaaes med Hvede
eller andre Scedarter, hvorhos det dog maa vcere Stutteridirectionen tilladt i Fremtiden at forandre Scedarterne, saaledes som
det til Stutteriets Gavn og til Besparelse eller storre Fordert, künde
findes tjenligt.
L5.

A t saamange af Grcesmarkerne, som kunne undvceres

fra Stutteriets fornodne Grcesning, maae anvendestil Slaamarker,
og at, saavidt mueligt, ingen Mark udlcegges til Groes, uden at
besaaes med konstige Grcesarter eller med Hosro.
L6. A t man ssger at gjore Markernes Jnddeling saaledes:
at paa enhver Mark bliver en Skovlund til Skygge forHestene, og
at hvor en saadan Lund ikke kan anlcrgges, da udlcegges et Stykke
Jord paa 2 Ldrs. Stsrrelse til en saadan Lund.
L7. A t ved Jndretningen efter forncevnte P lan hensees til,
at for beständig kan haves et Qvantum af Z600 Lces H s og nu
for Tiden 4100 Lces paa Frederiksborg Amt.
L8.

A t de forestagne 5Z2 T d r. Land, bevoxne med Skov,

maae successtve afdrives i de forskjellige Bange, hvilken Afdrivning
kan ffee i L2 Aar efter Stutmesterens Paaviisning t il Forstvoesenet.
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19. At Stutteridirectionen maa til sin Tid ncermere gjore
O s allerunderdanigst Forestilling til de fornodne Huusmoendslodders Jndretning paa forskjellige Sted er, deels i Udkanten af
Markerne, deels i de D ange, som afgives til Forstvcesenet.

20.

At saalcenge Stutteriet ikke er istand til at gjsde alle

Marker, som skulle opdrives, maae Stutteriets Betjente, dersonr
Overstutmesteren sinder det rigtigt, dyrke og hsste i Soedemarkerne
saamegen Io rd , som de forsvarligen, efter Stutmesterens Skjonnende og paa Hans Ansvar, kunne gjsdske, dog med den ForPligtelse, at behandle Jorden efter samme Dyrkningsmaade, som
Stutteriet sclv folger med de Jorder, det for egen Negning opdriver.
.

21.

At det, for at forekomme Uorden, maa som Regel fast-

scettes: at Stuttericts Betjente og Amtsforvalteren skulle have
deres Deputat - Grcesning paa Ladegaardens Märker, og de svrige
Deputatister deres Grcesning i de udlagte Dange:

Prcestevang,

Npvang, den halve Deel af Hestehave og i Funkevangz og '

22. At Stutmesteren maa betroes Bestyrelsen ved Jordbruget efter forbemeldte P la n , og Capitain Recke Bestyrelsen over
Bygningernes Oprettelse, dog alt efter indbyrdes Overlceg imellem dem.
Angaaende den successive Udredelse af den til disse Jndretninger anflagne Bekostning 52,900 R d lr., haver Bort Rentekam.
wer at correspondere med Bort F inants- Collegium. Io vrigt flal
forncrvnte Commission, som nu ophorer, tilkjendegives Dort soerdeles Belbehag med dens Forretning, ligesom Udforelsen af de bi.
salbte Foranstaltninger for Fremtiden overdrages til Directionen
for Stutterivcesenet,
Dort Nentekammer.

som herom ncermere maa raadflaae med

Hans Kongelige Majestcet har under 6-^ Nov. 1 7 9 9 , paa
Rentekammerets allerunderdanigste Forestilling af 29^ f .M ., allernaadigst behaget at resolvere saaledes:
" I Betragtning af de Os foredragne Omstcendigheder tillade D i allernaadigst: at Gurrevang paa Äronborg A m t, som
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i Folge Vores Resolution af 21»« Zun» sidstleden stulbe udparcel.
Irres, maa i dets Sted afgives l i l Forstvcesenet, for at anvendeS
lilS kovsO pelstning, hvorimod de fra John D aniel Belfour i H el.
stngoer, og Eieren af Gurrehuus, D avid B ro w n , indkomneAnssg«
ninger om at ovcrlades Stpkker af bemeldte B a n g , ikke kunne
bevilges."
,
Om Stutteriets «ldre Historie haveS kun faae paalidelige
Efterretninger. At en Gaard under N avn Fauerholm har existeret paa det Sted , hvor nu den nye, samme Bencevnelse havende Lade«
gaard er bygget, er vist, og sandsynligt er det, at den ved Secularisationen af de catholfle Dispers Gods er kommen under Kro.
ncn, men derfra igjen i Privates Besiddelse, og saaledes har Herluf
Trolle eiet kenne Gaard, saavelsom Stedet og Omegn, hvor Frede,
riksborg S lo t nu ligger, dengang bekjendt under N avn af Hille,
rods H olm , som Frederik den 2»-» i Aaret 1560 tilbyttede stg mod
Skoug-Kloster, nu Herlufsholm. Under kenne Regent, under hvcm
ogsaa Begyndelsen til Frederiksborg S lo t blev gjort,

er formo.

dentlig Stutteriet anlagt, som de folgende have udvidet og forbedret, men som iscer under Christian den 5'« er kommet til storre
Fuldkommenhed.

Christian den 6" lob mange af de ncrrvcerende

stjonne S tald e ved Frederiksborg opfore, og med stör Bekostning
bleve Vangene indhegnede, saavidt mueligt med dobbelte Steen»
gjerder.

Hvert S tu tteri,

hvoraf der efttr Farve og Afkom vare

mange, og som havde deres eget Mcerke, holdtes for stg og mue.
ligst recnt; hertil bleve og iscer de längs Esromsoes vestre Bred liggende, nu til Skov indtagne B ange, anvendle. Alle Stutterier
bleve indstaldede om Vinteren, paa det ncer, som er bekjendt under
Navn af det vilde, og som for 40 eller flere Aar tilbage holdteS
paa Hessels i Kaltegattet, nu derimod i Store Dyrehave sonden
for Frederiksborg.

Detle maatte gaae ude helc Vinteren og le»

vede af Lyng, M os og den unge Skov-Opvcrxt, tilligemed det Ho,
det fodredes med i den strcrngere Bintertid.

Derfor ere ogsaa d e.

unge Doge i Ncrrheden af Horsebohuset, hvor Foringsladen staaer,
sjelden-regulairt klippede i ziirlig Kegleform med fremstydende Krone
over samme, saa at man paa mange Steder troec at befinde stK
i et efter gammel franst S m a g udsort Hrve-Anlcrg.

D et staaer endnu tilbage, at give Efterretning om Frederiks»
borg og 6ronborg Am ts Bondergods, med Hensyn til de Jndrct«inger, her for ncesten et halvt Aarhundrede siden bleve forctagne
sra Regjeringens S id e , og de Folger bisse hav« havt.
- - I Novbr- 1784 böd Köngen en Commission at sammentrcede,
for at overvcie og gjore Forflag om de meest tjcnlige Midier til at
befordre Foestegodsets ncervcrtende og tilkommende fände Vel.

At

Regjeringen ikke ansaae enbog betydelige Offere for störe til bette
Diemeds Opnaaelse, viser, at allerede under 25^ Febr. i ncrste A ar
anvistes en aarlig Fond af 50,600 Rbd. indtil videre, til de, efter
Commissionens Forflag af28d'Jan uar ncrflforhen, foreflaaed« Forbedringer og Indretninger. Udstistning afFcelledstab var det forste,
Commissionen gik ud paa, og saaledes btev bette vcescntlige, og
alt Andet forberedende Arbeide, hvormed allercde forcnd Commis»
sionens Jndsccltelse var begyndt, strax foretaget og ncesten tilenbt»
bragt mod Udgang a f Aaret 1790, Tibirke B yes Mark alene undtagen, hvor Commissionen, focmedelst Flpvefänd og D anM angel
i nogle af dens Marker, ikke stjsnnede Udstistningen imellem
Mand og Mand at ville vcere gavnlig.

D et 1790, efter tilcüde-

bragt Udstistning, allerede udflyttede Antal B ygninger, var 422
Gaarde og 257 H ufe, hvilke sidste iscer siden endnu ere bievne de«
tydclig sorogede.

^

P aa Jordernes-Laxering, for, med Hensyn til det eNhvcrBy
tilliggende Hartkorn, at ublcrgge en forhotdsmcrssig Deel af Area»
let til hver Lod, blev i Scerdeleshrd henvendt st'or Opmcerksomhed,
og er« Feil herved indlobne, saa maa deres Oprindelse sogest
GjenstandenS N atur, eller i Cnkeltes Dildfarelse. For ovrigt var
Jordtaxationen en dobbelt; forst betragtedes Jordernes oprindelig«
Bestaffenhed, uden Hensyn til at de vare besatte med Skov,K rat og
Stene, eller lebe af L an d ; derncrst, hvad Rydningen, Befrielsen
for S teen , Lands Afledning , overalt Jstandfcrttelsen af Jorden,
i lige Grad omtrent med de allerede leengere dyrkede Jndloddet,
vilde koste, for at -Udlodderne ikke, ved lige fordrelt Hartkorn,
oprindeligen stulde medtage mere Areal end J'ndlodderne, hvis de
Erundbestaffenhed, med Hensyn til det Omtneldtr, var eens. —
Herved maa imidlertid ikke glemmeS, at en ryddet Jordlod
ei ved Nydning m. v. strax kommer til lige Godhed med den fra
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«eldgammel Tid dyrkede.

Dette indbefattet mrder Zordens Anscet,

telse, var Principet vist meget rigligl,-dersym Regjeringen virke»
lig havde kunnet udrede alle til Opdyrkning fornsdne Omkostniuger, som maaskee paa mange Steder künde veere anflaacde til den
forbedrede Iordstrsknings fulde Vcerdi, og som saaledes allsaa kun
Tid efter anden lob sig ivoerkscette af-Dyrkerne sclv, ved at an»
venbe Gaardens Kraft dertil, iscrr paq T iber, hvor dett ikke saVi
nckes paa andre Steder, cller kund? gjpres indbringende udeN for
Avlsbruget;

thi uden det kan Opdpxkningen-af meget fkov» og

steenbcsatte Jorder nlrsten aldrig bctale sig,

naar bette Arbeide

blot betragtes med Henspn til det Percuniaire,

og saaledes ^vilde

en fnldkommcn Rpdning og Jordforbedring paa bisse SkovegneS
raae Marker vistnok have medtagcti S u m m er, som Negjeringen
velikke torde have besternt dertil. Den ne Beträglning har sikkert
paatrcrngt sig dem, som ledede Iordtaxationern,/ ligesom BesteM
melsen, at kun G af de til de nodvendigste Kochedringcr sornodne
Sum m er bleve udbetalte., pel ogsaa hqr havtJndflydelse paa deres-Auffuclse; og saaledeS er det forklaxfigt, at mange Udlodder,
som isoer vare besatte med Skov og Kxat, men derved havde en
Aod Zordbund , stjsndt imod Pcincipet- have modtaget en laverc
Taxation, end andre dengang allerede under Pfoven vcrrentzx Jor»
der af ringcre Godhed.

Bcd at eftersee ArvefcestcrneS Skjodekort,

hvor den «ldre Jordtaxation sindes angiven- kan man paa mang«
.Steder overbevise sig herom.

En anden. Grund, at Zordecnes rig»

tige Taxation ofte-er forfeilet, ligger maaskeeyetop. i den Fora»staltning, hvorved man troede at sikkre Migtig-Heden,..at manne»«'
-ftg raad/orte stg in pleno med Beboerne. Disse vidste Hensigtc»
ms Jordtaxationen, og da de almindeligen. havde en Modbydclig'
heb mod Ildflytningen, blev saaledes alter Jndjorden oste opstr»««
for hoit mod Udjorden, for derved at uddrive sig indbyrdes.
Ä!
endpu levcnde, eller for kort Tid siden forst afdode M «nd, har siS
ostcchort tale om de tumulluariskeForhandljnger ved Zordtaxationk»og hvorlrdes man overbsd sig, blot for at blive i Bi-en. A t N"'
gen stulde have miSforstaaet Zordlaxalionens Aand til den Gr-'d'
al sresle en Byes bedste Zordertil Taxt 24, uden Hensyn til,
be svarede ril denne Ansaitelse, og de ovrige i Fochold dertil,
nasten ulcenkeligt.

Amidlcrtid sindes enkclteVycransatte saa
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niod Andre, hvorom jeg f. Ex. kan henvise t i l Herlsv paa Frede»
riksborg D is tric t, at det er sienspnligt, at Feiltagelser maa vcerr
indlobne.
Om jeg i bisse mine Slutninger tager Feil «ller ikke, derom
indeholde vel de senere Arbeider til en ny Matriculering bet meest
afgjorend« S v a r .
Hvorledes Udffiftningen selv har v«ret, med Hensyn til Jord»
loddernes Afscetning, deres Form og Fordeling, forbigaaes her, da
jeg kommer tilbage dertil ved Besvarelsen af det fjerde Sporgsmaal.
Commissionen henvendte derncest sin scerdeles Opmcerksom»
heb paa Bygningerne, som kom til Udflytning, hvortil, saavidt mue«
ligt. altid bestemtes de maadeligste Gaarde. Bygningshjcrlpen bestod i : 150 til 175 Rd., omtrent 60 Egestolper, 5^ og 4 Al. lang»,
»ndeel Egegrene til Skillerums-Tommer m. v .,B sg e tr« til Stoiker,
foruden omtrent 500 Ellerafter til Stcengetrcrer m v.

Derved

Maatle de svrige Beboere voere behjoelpelige med Tsmmermateria,
liernes Transport. Den Udflyttende erholdt, foruden Skattefri»
heb i 1 ä 3 A a r, scrrstilt Brondhjeelp til Z a f Hefe OmkostningenS
Belob.

Commissionen forskrev selv Tommer fra Norge, og frag»

tede Skibe dermed, for at skaffe Udflytterne det mueligst billigt.;
Men Folgen af det sidste v a r, at man i det Hele har valgt for
smaae Dimenstoner.
Havde blot de Kongl. Skove dengang indeholdt saa voxne
Naaletrceer som n u , vilde m an, ved den stsrre Lsthed at anffaffe
Dventommer af stsrre Dimenstoner, maaskee hav« voeret beteenkt
paa dybere Udhuse.

Mueligen indsaae man deres Nytte dengang

ikke ganske, holdt dem maaskee selv for upassend« for Landmanden i vor E g n , og under bette Climat.

Men Bsnderne ere nu

fuldkommen overbeviste om det Modsatte, og man seer, istedet for
de i hine Tider almindelig byggede kun 7 til 8 Alen dybe Hytter,
nu mange Lader og F«huse fremstaae paa 10 til 15 AlenSDybde.
Ei Heller har vel Commisstonen kunnet forebygge- at saameget af
det gamle, halv raadnede Fyrtommer, ja selv Elletommer, atter
dlev indsat i de udflyttede Gaarde, hvorefter een Lcenge'efter den an»
den er bleven faldefcrrdig, allerede inden «n SneeS A a r efter Ud»
ik-lningen, og man kan udenOverdrivelsesige, atkun saare faae, den»
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gang udflyttede Gaarde, som ikke senere ere ombyggede, ere vcrrd
at beboes meer. Dette vilde voere forebygget, ved at have foreskrevet starre Vygninger og anviist starre Tommer, hvormed i Forening det gamle nedbrudte ei havde fundet Anvendelse lil de vigtigere Dele. Man vilde saakedes, maastee selv under Penges Besparelse, have vundet med Hensyn til R u m , og hvad isoer var
vigligt, man künde have indrettet rummeligere, sundere og bedre
Skalde, fornemmelig lil Qvceget, som staaer usselt i de gamle
Bondergaarde; hvis Lader desuden, naar blot et nogenledes'godt
Aar falder, ofte ikke kunne rumme mere end Hatvdelen afSceden,
paa hvor lavt et Tcin Agerdprkningen end staaer endnu hos de
fleste Bänder.
Ved de tit Udstytning kommende Gaardes Opbyggelse agtede man, for ZldfareS S k y ld , at soette Stuehuset i 10 Alens
Afstand fra de to ncermeste Udhuse.
Men Banderne holde meget
af indelukkede Gaarde, og derfor tillod Commissionen dette senere der,
hvor Beliggenheden fyntes at tale fo,r Sagen.

For Tiden er det

en Sjeldenhed at see en Bondegaard, hvis sire Lcenger ikke staae i
Forbindelse.

D a udi de forelagte Spargsmaat ikke sindes Anled-

ning til at give en Anffuelse af Bandergaardenes Beskaffenhed og
Zndretmng, saa benytter jeg den sig her tilbydende.
Gaarden, som efier det Forommeldte bestaaer af 4 med hverandre forbundne Loenger, tilsammen, for det meste, 4D Fag og derover, hvertFag 2 ; ^ 5 Al. bredt og HusenesDybd<7^. til.6^Alen
i det Haieste, naar Talen er om de «IdreBygninger^.har etStuehuus og 3 Udloenger, hvoraf den ene nndertiden indeholder haade
Heste.vg Kostald, men ofte ere Staldene ogsaa i scrrskilte Bygnim
ger. Hestestalden har soedvanligst en Fodergang i Midten, tvertigjem
nem Husets Dybde, og Stalden er adskilt i Baase, for det niest*
til to Heste hver. Undertiden, men sjeldnere, vendeHestene Hovedet til en Toerskelo.

A f disse sidste haves scedvanligst 2 , undert^

den ogsaa 5 , som indtage 2 F a g i B reden, hvor Bjoelken manglet^
uden ae en Vexel erstatter dens Afsavn, Ved Siden af Loerne er*
Laderne tiL Soed. Hart gjemmesover Staldene, hvoraf Hestestald<'
oste.har Loft, ellers Stoengetrceer. Hvor megen Haavl haves,
des ogsaa enegenHolade. Hver Gaard har i det mindste 2,
ostest 3 P o rte: til Gaden eller Veien, .Gadeport, til Lodden,
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p o rt , og desuden endnu een til Baggaarden, hvor man ved
störe Gaarde oste igjen sinder en, heelt eller halvt, med Bygninger
indcfluttet Plads. Disse Porte ere aabne fra Gaarden af og lukkede ude fra; de tjene til Afloesningssteder og Vognskure.
Stuehuset indeholderBryggerhuset med Kolle neben i Huset,
(de, som anbringes paa Lostet, kjendes her ikke), hvortil scedvanligst 5
eller4Fag. Et bredt Skorsteens-Fag, hvori JldstedetogJndgangen
til Bagerovyen findes, hvvrimod Bagerovnen selv ligger udenfor
og dcekkes med et Skuur,deles i toDele; den ommeldte, Sted set—
maaffee tun provincialt Udtryk for Kjokkenet medBagerovnsindgang,
samtFyringsaabning tilBryggekjedelen»— mod Udsiden afBygningen; den anden, Forstuen, mod Gaarden. T i l Forstuen, som
dog undertiden ogsaa sindes atvcere tagen af Stuens forste Fag,stoder denne, meest 4 Fag, oste med Dinduer til begge S id e r , dog
soedvanligst kun til Gaarden; derved overste S t u e ,

forststllig i

Storrelse, saavelsom i Pcnhed og Nethed, efter Beboerens S m a g
ogEvne, tit heelt beklcedt med Paneel, og malet.

Her sindes al-

mindeligst Dinduer til begge Sider og Udgang til Haven. Et Kam
mer under Navn afOlkammer, et S l a g s Spise-og Forraadskammer, ostest kun eetFag, findes her, eller er anbragt ved Bryggehüset
eller imellem begge Stuer. Hverken Melkekammer eller Melkekjelder
haves, og Melken sindes paa Hylder under Dagligstuens Loft, hvor
Kakketovnsvarme og natlige Uddunstninger afSengene sorMand,
Kone og Bsrnene, som for det meste ere her, erstatte KjeldervarMen. Foruden Kartoffel-Kjelder i eller ved Staldbygningen, som
siden 10 til 1 5 A a r er bleven ogstedseblivermere almindelig, sindes
i enkelte Gaarde nuomstunder ogsaa Forraads- eller Urtekjelder.
Naar jeg endnu tilfoier, atDceggene noesten altid ere opklinede, at
Stolperne staae paa Stene, og at Bjelken er indlagt i Siden af S t o l .
pen; fremdeles, at Brcedegulv i overste S t u e Hörer til de nyere Tibers
Forsinelser— meget i Tiltagende, siden vi selv have bette Material —
atDinduerne ere lave, have smaae Nuder, og i mange af de gamle
Gaarde ei, etter kun for en liden Deel, kunne oplukkes, at ved
de celdre Gaarde i Byerne, og ligesaa ved adffillige under Udstiftningen udflyttede, istedet for den overste S tu e, sindes enAorsstued.
e. en egen Tilbygning paa3eller4Fag tvert for DagligstueN/ ud til
Haven eller Marken, med Dinduer til alle tre Sider for det meste.
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at Udhusene dcsuden ogsaa inbeholde etHsnfehuuS, et TsrvehuuS, og
en Faarestald, hvor Faarene ere foerdige at qvceleS af Hede mod
Foraaret, naarGjodningenstigerimodBjcrlken, ati de bedreGaar»
de ogsaa findes Karlckammer, Selekammer og Huggehuus r saa troer
jeg ikke at have glemt nogetDeesentligt; ogffjondt all bette ere me»
get bekjen-te Tingfor os, som boe iblandt dennordsjcellandskeBon»
de, saa er denne Bpgningsmaade dog saa vcesentligen forfljellig fra
den, vi allercde finde i Danmarks sydligste Provindser, at kenne
Gjenstandmaatte berores, som desuden staaer i fornsieForbindelfe
med dett« Skrifts foresalte M a a l , til at forbigaaesCommissionens Destrcebelser gik vist nok ud paa at gjsre
Bygningerne saa varige og beqvemme som mueligt, men densOpmoerksomhed rettedes her meest kun paa Baaningshusene. Saa«
ledes blev der, til «n Prsve, opfsrt 6 Gaarde i Herlsv Sogn,
hvor Stuehusene vare grundmurede, men Omkostningerne vare
for störe; og at Bsnderne selv flulde byde en kräftig Haand til
deslige Foretagender, künde ei ventes.

Ester Opmuntring og ved

Undcrststtelse bleve dog adstillige Stuehuse opfsrte paa Fod med
murede Vcegge, iscer paa Cronborg Amt.

Heldigere har man

voeret i nyere Tider, ved at bringe Bygningsmaaden med Leer»
mure (Wällerwande) i Gang, blot ved at tilstaae den, som tilbod
sig dertil, «ndeel Oventommer og en liden Pengeunberststtelse.
Mange Leermuurs -Bygninger findes opfsrte, is«r af Huusmcend
og Parcellister, meest paa Cronborg Amt. Forstvcesenet fremstillebe, for omtrent 20 Aar siden, de forste Prover af bisse, oste
dadlede, men, forfvarligen opfsrte, meget gode Bygninger, og
vore Skoves Naalelrceforraad, hvoraf deels mange fri« Udleve»
ringer stee, deels Leilighed gives, mod billig Betaling, at kunne
forspne fig med de stsrre, paa Tsmmerpladsene stedse endnu i hsi
Priis staaende Materialier, befordrer bisse Bygninger meest, paa
hvis stsrre Udbredelse det Kongl. Rentekammer har henvendt sin
soerdeles Opmoerksomhed.
Ved Betragtningen af, at Egetommeret i visse Egne efter nogen L i d , i en betydelig R«kke Aar, vil
komme til at mangle, maa bette ansees for en ei uvigtig S a g ,
is«r da man nu allerede secr Bygninger opfsrte,
indtager Egestolpernes PladS.

hvori Gran
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A t flaffe Bondern. Fred paa deres af Foelledstab udskiftede
Lodder, var en ikke mindre vigtig Gjenstand for Commisfionens
Besircrbelser. Men ei heldig var man her, og aldrig har der
existeretstorreUfred, end netop efter Udffiftningen ; Heller ikke künde
bette voere änderndes.
Inden Udskiftningen havde Bonderne
deres Scedemarker og deres Groesmarker i samlede Stroekninger
for stg, og hverken de vogtede Faar og S v i in eller det-sig af
Tsiev losflaaende Qvceg,

eller Hestene, ei Heller ZEvret i fit vidt-

udstrakte Herredomme, som endog lyste Fred over Svinene, kündeda Nugmarkerne vare samlede, gjore saa wegen Skade, som efter
Udskiftningen, hvor hver enkcltLod indeholdt alle diSse Forfljelligheder i den meest brogede Blanding.
Bed Hegn sagte man at
bevirke, hvad alene Lovbud kan udrette, og da tilstrcekkelige An.
ordninger til at stkkre Landmandens Frembringelse for Ddeloeggelse ved lost omdrivende Kreaturer mangtede, gred man til det
kostbareste og tillige meest uhenstgtSmcesstge Middel,

at opfore

ndvendigt Hegn, selv allerede ved dets Anloeg mistvivlende om,
at Henstgten derved vilde opnaaes, hvilket noksom sremgaaer af
Tendentsen i Jndledningen til 7^ Afsnit i Etatsraad Hansens
Skrift af 1790, om de Jndretninge^ hvorom her er T a le , hvor
ikke alene tilstaaes, at en betydelig Deel af Commisfionens Fond
dertil vilde medgaae,

men at man ogsaa ansaae det for ikke

umueligt, at, nagtet Hegnets Forsvarlighed ved Pengehjoekpens
Udbetaling, det dog om nogle A a r s L orlob vilde fmdes forfals
der.
Ligesom til Trost for denne sorgelige — og fuldkommen
stadfoesiede— Overbeviisning, tilstnes, at en anden Henfigt med Hegningen ogsaa var, at faae en sikker Grerndsemellem Lodderne;
dyrt betalt rigtignok, naar Omkostningerne af Diger mcd dobbelte
Grofter,

det scedvanligste Hegn, betragtes, og Jordspilde derved

tillige havcS for Oie! — Forordningeu om Hegn og Fred af 29
Oct. 1794 udkom nogle Aar efter fuldendtUdskiftning, og Aanden
i denneForordning vidnerom ubetinget Tillid til, ved Hegn, og kun
ved Hegn, at kunne faae Fred. Men densUtilstrcekkelighed viste sig
paa det sorgeliaste, og Markernes ftedlose Tilstand bestod, indtil, under 9 Juli 13 17, alleFredfindedes Dnskec bleve opfpldte, ved atsee
bet forrige Princip, med Hensyn til Markfred, styrtet. Havde Com
missionen ander Udskiftningen formaaet HansMajestcet til, at skjenke
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Undersaatterne denne Eave, saa havde netop da, hvor alligevelsaanieget Nytindfsrtes, vseret det rette Tidspunct, paa eengang og for
evigeTidcr at faaeMarksred, ved strax at vcenne Landmanden dertil, under denne Tingenes nye Organisation.
Commissionen, og de
nnder den Arbeidende og for Sagen sig Jnteresserende, künde, under
dens Tilvcerelse, selv have havt Tilspn med Efterlevelsen afdetForeffrevne, hvorefter Overholdolsen af Anordningen derncest havde
vcerct at stille under en offentlig Autoritet. .Saaledes vilde disse
Ämter snart have npdtBelgjerningenaffuldkommenMarkfred, som
overöOAar ester de Forbedringer, hvorom Hertales, ei toenktespaa
engang, og hvorom man, da Banen til Ufred, endog paa de af
Fcrlledffab udffistedeLodder, inden Forordningen af 9 J u li 1817,
ncrsten betragtedes som hcevdet ved Aarene, har maattet kcempe og
endnu i denne Dag maa kcempe baade mod sig selv og mod Andrem
Lhi ikke let er det at losrive sig fra saa rodfoestet Bane, som bar sin
Ncering i Agerbrugets lave Stand og i Dyrkerens Beqvemmelighed.
Hoveriets Afffaffelse Var en anden Gjenstand for Overveielse,
somspntes iscrrvigtig, daher, udenat derexisterede egentligtKorn-vlings-Hoveri, dogblev befundet at medgaae et overmaade ftort
A ntal Spand- og Gangdaze.
PaaCronborg Amt hostede man,
som Middeltal, 1230 LcesHo
32 Lpd.) og brugte dertil 3465
Spand- og13640 Gangdage! hvorefter altsaa Arbeidet langt oversteeg
Hoelö Bcerdi. Hoveriets fulkomne Afffaffelse for alle Bonder, som
onffede det, mod at betale lO Mk. pr. Td. Hartkorn, blev derfor strax
foreflaaet, da denne Ubetydeligheds Hostning let päa anden Maade
formeentes at kunneblive bevirket. FredetiksborgAmtsHohost var,
formedelst den lange Bei, som Bonderne havde til de i Udkanten
afAmtet liggmde Hovmarker, langtbesvcerligere, og i heleUgerlaae
Hostfolkene i Leir her, for attilveiebringe Jndhostning af maaffee
neppe et P a r hundredeLpd.Hs i Gjennemsnit afenhver Gaard. Man
troede dengang ikke at kunne afffaffe bette besvcerlige, Lid, Penge
og Arbeidskraft spildende Hoveri, men haabede det af FremtideN/
uden at denne lykkelige Fremtid imidlertid er kommen endnu. Frederiksborgs Bondergods blev paalagt at Letale 9 Mk. for Fritagelse
afglt ander Hoveri (altsaa tun 1 Mk. mindre end Cronborgs for det
Hele), men maatte vedblive at hoste Hset for Stutterlet og tilDeputatisterne.

Skjondt adstillige Zorbedringer bleve udforte, som
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iscer bestobe i, at hverMayd fi'k stnLod tildeelt tilHostning, hvorimod Indagningcn dog, med ganffe cnkelte, og alter tilbagefaldne,
Undtagelser, vedblev at ffee i Fleng, maa dog, kenne D ag endnu, Arbeidet, endog ved heldigt V eir, ansees for mere end Hoet
er vcrrdz hvortil ogsaa kornmer den i nyere Tid forandrede Hostmaade, der visinok tilveiebringer bedce H s ,
Hosireiscr mere, end efter den for brugelige.

men som giver l ö.2
DetteS Betydelig-

heb er ioinefatdende, iscer naar de Fraliggende, som have 2 k 2Z
M ül tilHovmarken, betragtes, og Ristcoen med Hensyntil Veiret,
som (for den herHostende) er desstorre desoftere Hoetskalbearbeides.
Om Bonderne ere forpligtede til at besorge Hohosten anderledes, end efter Landets hidrilbestaaendeBrug, elleromdehavegivet
efter for ForestiHingerne, veed jeg ikkez kun det er mig bekjendt,
at man i Forstningen, da alle vare meget derimod, provede begge
Dele, men at nu aldrig mere tales om, ei at ville hoste paa den
nye Maade, men vel ofte endnu om dens Besvcerlighed, fremfor
Hostningcn efter gammel Skik, iscer for de langt Fraliggende, som
ofte, i ustadigteller tvivlsomtDeir, ligge flereDage paa Hovmarkerne uden at udrettenoget.
De Tiender, som tilhore Köngen, beialte Bonderne med Penge, 1 Rdl. for hver enkelt Tiende af hver 5 Tdr. boniteret Zord,
og ere siden ogsaa Foreninger komne istand imellem endeel afPrcesterne om den dem tilhorende Tiende.
. Dengang allerede overbeviist om, atethvert forbedretAgerbrug
vilde strande ved Utilstroekkeligheden af Giodningen, var Commiss
sioncn ogsaa betcenkt paa Jndforelse af Staldfodring, og udbetalte
smaae Understottelser i den Andledning til Adstillige. — Men
Commisstonen har taget feil, dersom den antog, at denne, af den
som nyrtig erkjendte S a g , saa let vilde blive til en almindelig,
som det, efter Etatsraad Hansens S k r ift , Side 86, lader til at
man har troet. Stadig, i forskiellige Egne, hos enkelte driftige B o n 
der sortsatOpmmuring medHensyn til dennevigtige, for atbringe et Landbrug til en betydelig Horde, vcesentlige Green af Agerdyrkningen,vilde upaatvivlleigen havevirket gavnlig,og ioinefaldende
have oplyst Beboerne om, hver overordentlig Bescctningen kan foroges i T a l og Qvaliter, ved Hjcelp af Sommcrstaldfodring, iscer
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naar Kartoffelavl forbindes, og med Omdomme anvcndes i Fore,
ning dermed.
Forsvrigt seerman af de öS overleverede Underretninger om
Commissionens Arbeider, at ingen Gjenstand, som künde bidrage
tilAgerbrugets Fremme, blev glemt; thi Klover-, Kartofler-, Hvede-,
Humle- og Kummenavl,
Haveanlceg, Opelskning af vilde
Troeer, Overladelse af den unge Eftervcext og de blöde Trceer paa
Lodden, OverstovensAfskovning, kom tilsammen underOverveielse.
?st!en bisse Gjenstande vare i dercs Barndom, eialene i denne Egn,
men for Storstedelen over hele Landet, og deres Fremme stete efter
denne Maalestok, og — forsaavidt Pluraliteten angaaer — vistnok
rigtig; men godt vilde det havevoeret, paa enkelte Gaarde, under
Commissionens specielle Titsyn, at have ladet alt bette drive i det
S tsrre, isoer Kartoffelavl og Staldfodring ved Siden af et bedre
Soedeffifte. — Jkke alene efter det almindelige Princip, ved Af,
scrtningen af endeel smaae Jordlodder at foroge Populationen, men
fordi man i Scerdeleshed fandt, at der vare for faae Huusmcend
paa Amterne, endog medHensyn til denHjcelp, Bonden trcengtetil
i Hasten, saavelsom for atudforedecpaa Frederiksborg Amtsdistrict
reserverede Hoveri, blev det bestemt, at hver Gaardlod flulde afgive
Jord, i Forhold til 1L Td. af Taxt 24, til en HuruZlod.
Fra
enkelte soerdeles störe Lodder toges vel ogsaa to, og saaledes, samt
ved Nedlceggelse af enkelte Gaarde, blot til at forsyne Huusmcend
med Jord , ved endeel gamle Gaardspladses og den undvcerlige
Gadejords Udlceggelse til Huuspladse, ligesom ved Bebyggelse af
adstillige Overdrevsstrcekninger, bleve endeel Familler forsynede
med Huus og J o r d , og endeel smaae Avlsbrug indrertede.
Ved Afscettelse af Huuslodderne paa Gaardens Gru nd , blev
det tilladt Foesteren, selv at anvise Stedet dertil, og saaledes kom
ofte endeel deraf til at ligge samlet paa Overdreve,

som havde

sit Gode, men ogsaa sine Ubehageligheder, hvorover jeg leenger hen
vil finde Leilighed,

ncermere at forklare M lg .

For at befordre

Loddernes Bebyggelse blev tilstaaet Huusmanden 14 a 1 0 Nbd. i
Penge og endeel ege, elle og boge Bygningsmatcrialier, ligesom
Skattefrihed i det fsrste Aar. Huusafgiften blev oprindeligen be
stemt, for den forste Generation, t il 2 R d ., siden til 3 Nd., og Jordafgiften — hvor en fuld Lodä l ^ T d . Land beniterer Jord tillag-
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tes— til 5 Rdl., hvilke sidffe godtgjsres Bonden, forsaavidt Lodden er
tagen fra Hans Grund. JFriaarene betaltes de altsaa afdenKongl.
Kasse. — Huusmanden tilstodes desuden Gcundforbedringshjoelp afCommissionen, efter samme Princip, som Gaardmanden,
men ingen videreBygningshjcrlp, end anfsrt er, udenTommerets
Tilkjorsel ved Bonden, og ingen Hegningshjoelp z i enkelte Tilfcelde dog ogsaa halv Brsndhjoelp mod Bonden. Fra Prcemier
for Steengjerders Reisuing o g P iils Scetning varHuusmanden ei
udelukket, ligesaalidet som fra andre, Bonden tilkommende, Undecstsrtelscr lil at ophjcrlpe Agerbruget og Havedyrkning.
Krohold og Skolevoesen undergik ligeledes en Revision, og
medens afde forste, hvorafder fandtes ei mindre end 35 paa Amterne,
foruden dem i Kjobstcrderne, bleve ansete 25 som overflodige og
foreflaaede til Nedlceggelse efterhaanden, som de bleve foesteledige,
med scerdeles Anmcrrkning o m : atvaage over, at, hvor en privilegeret
Kro nedlagdes, ikke en uprivilegeret opstod, blev Antallet af
Skolerne bestemt at ssulle stige til69, fra de 55, som forhen kun
fandtes.

Skolehusenes Jndretning blev derved noie betegnet, men er

siden undergaaet Forandringerz ligesaa Skoleholdernes Lon og Emolumenter, hvilke Ejenstande, efter Commisstonens summarisse Forflag, underlagdes en egen Skolecommission, hvis Forflag gik ud paa:
4)
havt.
naar de
2)

50 Rdl. fast Lon, hvoci afgik hvad de forhen havde
Degnene 50 Nd. Tillceg til dere's Degne-Jndkomster,
overdroges Skoleforretningerne.
4 Favne Brcrnde og 20 Lars Tsrv. Det forste fuldkommen

für leveret asdekongl. Skove, det sidste afSkoledistrictet.

Brcen-

det er feuere foroget til 5 Favne.
5) 6 L 8 Tdr. Land, som hegnedes for Kongl. Regning og
vedligeholdes af Skoledistriktet.
4) Fourage — dog ikke over 1 0 0 Lpd. H s og 1 0 0 Lpd.
Halm — foruden Degnetraver-Halm.
5) Andeel i Degnekalds Zndtcrgterne, bestaaende af:
s) Kjcrrne og Halm.
Offec m. m.
Forud^, Grundforbedringernes Fremme i det Specielle paa
enkelr Mands Lod, bleve ogsaa starre og mere almindetigeArbeiHer
derril ragne undcr Overveielse; saasom Libirke Moses, saavelsom Al-
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temoses Udgravning, hvori mange Bonder vare lodtagne..

Frem

deres kom dengang allerede endeel storre Soers Udtorring tilUndersogelse, 09 navnlig S s b o r g S s e s , som med sit Areal af 1170 Ldr.
Land noesten ikke gav nogen Indtcegt, hvorimod den nu leverer
for endeel Tusinde Rdl. Ho ogRor, og indbringer den kongl. Kasse
imellem 3 og 4000 Rbdl. aarlig; foruden, ved denMcengdeHo her
avles, og den Halm den spärer, at ophjcelpe mangt et derfor blök
tet Avlsbrug, iscer blandt de omliggende Huusmcend og Parcellister.
'
Ogsaa Fiskerleierne sogte man ved Understottelser og andre
nyttige Indretninger at ophjcelpe. Nodvendigheden af en Bro
er^jendtes isoerved Gilleleie, menOverflaget var henved 10,000Ndl.,
og overffredKrcefterne afCommissionens Fond. For faae Aar siden
derimod harHansMajestcetallernaadigstbevilgetFisterne her en betydelig Pengesum, samt endeelTrcematerialier af deKongl.Stove til
en lilleBro, for dog derved atviyde saa meget, ei stedsear maatte
tccekke deres störe Baade i Land, hvilke aldeles ikke finde noget sikkert
Ankcrsted; baade et saare moisommeligt og med S lid for Fartoierne forbundet Arbeide; men desvcerre stadfcestede sig alt for snart,
hvad man allerede i Forveien havde frr-gtet, at deslige Anlceg
her ere forgjeves. Inden et Aars Forlob var Broen tilsandet.
Forestillingen, at det sornsdne Antal examinerede Jordemodre, som formeentes burde vcere 1 1 , blev ansat paa Districtet og
könnet af det Offentlige,

gik ligeledes ud fra den i 1784 nedsatte

Commission, saavelsom de til Hensigten svarende Bestemmelser,
som indeholdes i den dem meddeelte Instruction. —
Det var Hans Majestoets allernaadigsteHensigt, uden Undtagelse at bevilge alle Fcestere paa begge Ämter Arvefcrsteffjode,
men ei at tilbyde, langt mindre pcransde dem det, hvilket for
meentes at vcere Nedvcrrdigelse af en saadan Kongelig Gave. Det
blev derfor bestemt, a t, naar Attest tilveiebragtes om, at:
2 ) Gaardens Hovedlod var indhegnet;
k) Gäarden var ganffe opbygt, ellep fuldkommen vedligeholdt,
eftersom det var en udflyttet Gaard eller ikke;
c) Fornoden Bescrtning og Inventarium var ved Gaarden;
ä) Nestancerne vare betalte (hvocaf dog en stör Deel af de celdre bleve eftergivne);
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künde Ansogning om Arvefcesteskjsde ventes bevilget, og saaledeS
ere,Tid efter anden, ncrsten alle Frestere blcvne Eiere; thi for Die«
blikket staaer kun een af Gaardmcendene paa Frederiksborg og
«nkelte paa Cronborg Amt tilbage.
Alle bisse for Bsndergodset paa de tvende Ämter saa velgjorende
Operationer, have, efter offentlig kundgiort Beregning, ikke kostet
den Kongelige Casse over 170,000 R d „ og naar Avstilligt, som
alligevel vilde vcere faldet den tjl Last, fraregnes, kun omtrent
150,000 Rd.
6800 Nb.

Renterne bleve imidlertid beregnede af 170,000 til

D a efter Commissoriet af 3"° Decbr. 1784 engen Asgang
i de R s n g l. Indksm fter ved de ivcerksatte Arbeider og ved Arvefcesteffjodernes Ubstcedelse maatte forefalde, saa holdt Commissto«
nen stg forpligtet, ei alene at drekke Rentetabet ved kenne Capitals
Anvendelse, men foreflog'ogsaa et Tillceg af 1 0 pCt. mod de hidtil
havte aarlige Netto-Reveni'ier af Jordebogs »Jndtoegten, som efter
«tMiddeltal, fra 1 7 7 6 — 8 5 , a f 8 , 1 9 1 R d . 6 ß ., b l e v e 8 1 9 R d . 1 0 ß .
Efter fuldendte Undersogelser og Beregninger fandtes, at
paa Frederiksborg Amt havdes 5/^ og paa Cronborg Amt 5/^
Tdr. boniteret Jo rd , til en Tde. Hartkorn, men Beregningerne
bleve opgjorte for begge Ämter s 5 Tdr. trl en Tde. Hartkorn,
hvorved, efter CommisstonensForestilling af 2 ^-» Ju ni 1788, vand»
tea for den R s n g l . Rasse a a r lig :
paa Frederiksborg Amt
paa Cronborg Amt

.

.
.

.
.

.

.

.

.

4835 Nbd.
1403 —
------- - ------ 6238 Nbd.

Fremdeles vandt denKongl. Kasse ved Forflag, at
forhoie Landgilden, som for endecl kun v a r 4 M k ..
pr. Tde. Hartkorn, indtil 1 Rbd. pr. Tde. boniteret Jord, i det Hele
. . . . . . . .
De Hans Majestcet tilhorende Tiender,

1186 —

som

hidtil bctaltcs med 40 ß. pr. Tde. Hartkorn, bleve
>Vl ansatte til 1 Nbd. pr. Tde. b. Jord; hvoraf
Köngen cier:
Lateris

.

7424 Nbd.
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Transport
,

Dobbelt Tiende paa Fredb. Amt

.

7424 Nbd»

af Hartk. . . 2811 Tdr. 2 Skp. 1 F. 3 A.
Eronborg Amt af 1750 —
4541 — 2 —

1

- 3 -

Enkelt Tiende paa
Fred. Amt

.

Eronborg Amt

1823 — 5 —

1 - 1 -

1555 —

3 - 1 -

7 —

5357 — 5 — - - 2 som bilde give etOverskud,modfsr,af7255Rbd«,
men denne S u m reduceredes paa Grund af mueligt
Tab, ved at stille de ovrige Bonders Tiende-Afgift,
som ei svaredes til Köngen, lige med bisse, og andre
derved anforte eventuelle T a b s »Beregninger, til

6800 —

Forsget Huusafgkvt for Huusmcendene, omtrent
. 1 Rbd. for h v e r .................................................... 1500 —
Hertil fsiedes et Middeltal af Tab for den Kongelige Kasse ved Restancer m -v., som formeentes
for Estertiden, naar Arvesoeste var meddeelt, ei
igjen at kunne indlobe, og saaledes, so»l forebygs
gct T a b , her maatte anfores som foroget Jndtagt med

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

>
4000 —

Äilsammen .
19524 Rbd.
eller omtrent 2 Nbd. pr. Tde. af der da paa Ämtern« vcerende
MatriculsrHartkörn, nemlig:
Frederiksborg Amt, Ager og Eng 4898 Tdr. 5 Skp. 2 F. IHAlb.
Eronborg Amt . . . . .
Z455 — 4 — 1 - 2 ^ Lilsammen . 8354Ldr. - S k p . , F . - Z Z A .
D a efler det forrige altsaa kun stulde dcekkes Nentetab 6800 Nbd.
og Zordebogsindtoegterne forsgeö med . . . .
819 _
Lilsammen

.

7619 Nbd.

hvorimod her fandtes et aarligt Overffud af 19524 Nbd-, saa indstilledc Commisstoncn, at Bondernes herefter lilsvarende uforan-
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derlige aarlige Afgifter til den Kongelige Kasse maatte forbtive
derved, nemlig for hver 5 Tdr. boniteret Jord:
- PaaFrederiLsborgAmt^), Landgilde 1 Rbd.
Kongetiende
. . . .
ä. —
Kirketiende . . . . .
ä.
for Hoveriet exel. Hoyosten
^
P aa Cronborg Am t:
Landgilde og to Tiender
Hoveriet .

L — ZMk.

— ------- -- ------- 4 R b d .5 M k .
'
.

.

.

.

.
.

5 Rbd.
1

4M .

-------------- —
.
'
som blev anslaaet efter Kornets Middelpriis:
Rüg

.

Byg
^
Havre .

^ .
.

.

4 — 4 —

16Mk.>
7 —
54.Mk.

Hvorefter Frederiksborg Amts 4 Rbd. 3 M k . bestemtes til 6 Skp.
Korn af hvert S l a g s og 24 ß. i P.mge, og CronborgAmts 4 Rbd.
4Mk-, til 6 Skp. Kornafgift og.40 ß. .i Penge, for hver ü Tdr:
Land til Taxt 24; for alle dein nemüg, hvor Köngen eiede baade
Konge- og Kirkctienden.
Hoveripengeye for Frederiksborg Amt bleve. ansatte efter en
noiagtig Beregning over etMiddeltal af de hidtil forefaldne SpandogGangdage, hvorved, samme anflaaede til Penge, udkom en
S u m af 6500 R d . , hvorimod af de indstillede 9 Mk. for hver
.5 Ldr. boniteret Jord udkom 8292 R d .,

altsaa et Overskud af

1990 Rd. for extraordirraire smaae Udgifter.
A f alt bette sees altsaa, at de anvendte Summer til Bondergodsets Ophjcelpning paa bisse Ämter, endog blot med Hensyn til den Kongelige Kasse, ved de forogede aarlige Jndtcegter
deraf,

ei alcne .cre dcrkkede, men at selv reent Overstud har

fundet Stcd — uagtct Hans Majestcct ikke ved Commisjlonens)*
*) De tre, for uuder Kjobenhavnö Amr liggende Segne, Farum,
Gandlose eg Slagslunde, searc klin 1) Landgilde: 1 Rbd.; „')
Keugc og Kirkeriendc: 5 Mk.; 3 ) Hoeeripenge: 4 Mk. 8 ß., rik
sammen 2 Rbd. 3 Mk. 6 ß.
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Nedsoettelse ventede det,og, efter tom m iüsorietsVrd, ei forlangte
det.
Om
for deres
baaret de
medfort,

Bonderne, uden at der. dengang var fleet saa meget
Opkomst, vilde kunne have afholdt senere Paalcrg,
Byrder og tunge Lider, som isoer de seneste 10 Aar bave
er en BetragtninA, som vist nok end mere vil sce^c

hiin Periodes velgjorende Virkning, indtil de seneste Lider, i det
klareste Lys.
^
Jeg anstutter disse fragmentariffe Efterretninger en statistisk Overstgt over Amtet, deels sammendragen af de Underret"inger,

vedkommende Kongelige Amtstuer og Godsinspeetioner

beredvilligen have meddeelt mig, deels af de Extraeter, jeg, efter
det Kongl. Nentekammers velvillige Tilladelse, har uddraget af
de nyeste Matriculeringsprotocoller.
Disse fldste ffyldes UnderreLningcn om Areal og Jordbonket.
Ester, byviis, at have extraheret Arealet, saavelsom'dets Belod reduceret til Taxt 24,
er deraf beregnet Jordernes summariffe Godhedsgrad mod bedste
Zord, hvilket Forhold findes udtrykt ved en Decimalbrok.

Her-

ved maa anmcerkes, at Udregningen for Frederiksborg og Cronborg Amtstuedistrikter, hvor jeg, i de der henliggende Protocoller, ei fandt nogen Sammenlcegning byviis, er steet blot efter
Gaardloddernes og Parcelstedernes Jndhold, uden Hensyn til
Huuslodder, Huuspladse og tilliggende Haver m. v . , hvilket,
under Arbeidets betydelige Forogelse, (som allerede var fuldendt,
da Tilladelsen

indlob

at

benytte de

i Nentekammeret hen

liggende Protocoller), vilde have voeret uden synderlig Jndstydelse paa det Hele. For den ovrige Deel af Amtet derimod, er
Udregningen ffeet for hebe Arealet, saaledes som det efter sum
marisk Sammenlcegning blev extraheret af de forstommeldte Pro
tocoller. Overdreve, Enge og Torvelodder ete her altsaa ganffe
medtagne under Beregningen; hist derimod kun for saavidt de
horte til Gaardenes Tilliggende. — Det opgivne Areal indeholder, endog for Frederiksborg og Eronborg Distrikter, Alt hvad
der underligger Byerne og Sognene.
Jordernes virkelige Godhedsgrad, alene med Hensyn til Hovcdlodderne — og deraf iscer Jndjorderne — er altsaa, i det Hele tagen,
hoiere end Forholdstallene angive, sordi de loengcr dyrkede Jorder
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omkring Byerne, om end Overdrevene (hvilket bog ersjeldent) vare
afligegod Grundbeskaffenhed, na:sten altid have en hsiere Productionsevne, end Overdrevslodderne. Men for Storstedeel tilbagestaae bisse ogsaa medHensyn tit deres oprindelige Grundbeffaffenhed, da vore Forfcedre meget vel vidste at opssge de mere frugtbare
Sletter til at opflaae deres Boliaer paa.

Hvad Torvcmoserne

angaaer, da ere de, ester Matticuleringens Grundsoetninger, blot
taxerede medHensyn til deres Productionsevne, uden Betragtning
af deres under-overfladige Brcrndselsmasserz og saaledes staae
altsaa netop de bedste Torvemoser, som o'fte kun frembringe Lyng
og andre Vcexter, hvoraf Landmanden ei hoster synderlig Nytte,
til lavere Taxt, end de maadeligere, som derved kunnevoeretaalelige
og oste selv gode Enge. — Skulde Nogen, med Hensyn til god§
Torvemosers overordentlige Vcrrdi, hvorved de i enkelte Egne maae
henfores til Landmandens forste Belstandskilde, ansee bette Princip
forurigtigt: saa sporger jegderimod, om den Plet, hvori der finde
Mergel, fordi vi have seet, at vore vindstibeligere Naboer derved
have hcrvet deres Jordeiendomme ril den to- og tredobbelte Vcerdi
mod der, de vare for, skulde boniteres med Hensyn til denne S k a t ?
— om en Lod, som har godt Pottemager- og Tagsteensleer, dcrpaa
enkelte Steder ret fordeelagtigen kan afscettes; om Fifledamme eller
Leilighed til at anloegge dem; om störe Kampesteen, fordi man til
adskjllige Tiber med Fordeel künde levere dem, som tildannede
Qvadre, til offentlig Brug, skulde brinLes r Anflag ved Iordboniteringerne, videre, end ester den umiddelbare Zndflydclse, de
have paa Agerdyrkningen?
At jeg ikke, hverken ved Arbeidets Betydelighed, eller de dermed
forbundne mange Beregningers kjedelige Moisommelighed,

har

ladet mig afholde fra at gjore bisse ExtracterogBeregninger, fora^
faae en Bestemmelse om Gjennemsnits-Godhedsgraden af de forstjellige Byers og mange eenlige Steders Marker, har stn Grund den,
at det ved Jordbundens idelige Afvcxling i de fleste opskyllede (opsvommede) Kysilande,
Deel af D en,

men r Scerdeleshed i Henne nordostlige

hvor ei alene Moser og Nender stedse afbryde

Hoilandet og bevirke Forandring i dets Bestaffenhed, men hvor
desuden Havet kjendeligen i Fortiden er gaaet med'dybe Bugter
md i landet og endmere derved har srembragt Uorden og For-
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styrrelse i JordlageneS regulaire Afscetning, har umueligt ved
Bestrivelse alene at tilkjendegive Iordernes Godhedsgrad, uden
— imod bette Arbeides Tendents og den Plads, som her kun
künde indrommes een Gjenstand af saa mange foreliggende —
at gaae i et Detail, som udlod stg ncesten over hver enkelt Jordlod.
Jordbundsundersogelserne til den nye Skyldscetning derimod ere
gaaedc ganskei det Spccielle, og Nesultaterne ere udtrpkte ved
T a l , som paa det Noieste antyde det Fundnes Forhold mod
en antagen Godhedsgrad, som betegnes med Taxt 2 4 , eller den
bedste I o r d ,

saaledes som den findes paa enkelte pletter selv

paa bette Amt, altsaa ikke den bcdst muelige; thi Marskens fede
Sletter vilde maastee stige til 26. —
Holdstal for en heel B y ,

Middelet ak bisse For«

udtrykt ved en D ecim al-B ro k, saa-

lcdes som den er tilfoiet den hosfolgende Tadel, giver altsaa
den fuldkomneste summariske Anstuelse om den paagjoeldende
Marks God hedsgrad; men ingenlunde om Iordbundabeskaf-fenhedcn.

Jordbundsbeskrivelsen gjsres altsaa ikke undvoerlig

ved de her meddeelte Beregninger;

de bevirke alene,

at hiin,

hvis Formaal, ved et Arbeide som bette, kun kan voere at give
en almindelig Underretning om Jordbunden med Hensyn til
Blanding, Underlag og Beliggenhed, ved de Slutninger, som
skulle udledes deraf om dens productive Kraft, modtager en noi«re Bestemmelse;

og da den beregnede Godhedsgrad er relativ

til en antagen Stsrrelse, tillade de desuden komparative S a m menstillinger, hvorved Bedommcls« af Jordbunden, i det S t o r e .
har sin fasteste Stotte.

>

.

D e under Fred liggende Skoves Areal, som er blevct
ulaxeret med Hensyn til Matriculeringen, ligesaa de betydeligere
til 0 ansatt« Strcekninger, hvor saadanne forekom, ere, forinde»
Jordbonitetens Udregning, subtraherede Iordernes virkelige geo-j
metriste Jndhold, da i modsat Tilfoelde et urigtigt Resultat!
vilde vcere udkommet; men Tabellens tilsvarende Nubrikker i»-1
deholde det fulde Ärcal,
—

som Matriculeringsprotocollerne opgive ^

og desuden endog, scerskilt anfort, de starre So ers og ein

kelte Dammes Fladeindhold, som ei vare optagne i disse.

Foc!

paa hvert Sted at kunne see, hvormeget Areal der havcs ^
Hartkorn

Ager

og Eng,

ligesaa

ogsaa,

for her allerede
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Hove en Overfigt over Skovgrunden i hvert S o g n , er Freds?«»
venes 2lreal atler tilfort i en scerstilt Rubrique, overeensstem»
wende med hvad meer ommeldte Protocoller indeholde, som
imidlertidafvigerNoget fra det, den 22»-Afdeling opgiver, hvilket
deels b-roerpaa senere ved Forstv-rsenet foranstaltedeOpmaalinger,
deels paa modtagne Undcrretninger om Lilvcerelsen af adskillige flerr
Private Fredstove, end der »re anfsrle i Protocollerne; ligesom
ogsaa i den senere T id , efter Bestemmelserne i Forordningen
af 27^ Sept. 1805, ere tagn» og endnu ville komme ril at ta»
ges smaae Skovstrcekninger paa Hirsck-Holms Amt under Fred,
hvilke hine Protocoller altsaa ikke künde indeholde.
Folkemcengden i Aaret 1800 er ei overalt indfort efter be,
flemte derom modtagne Underretninger,

stjondt en almindelig

Optcelling ved den Tid skal voere fkeet, som jeg imidlertib sor»
gjeves har eftersporet. Hvor Esterretning om Folkktallet for tilbage»
liggende Aar faldt imellem 1800 og 1828, er Ansveltelsen for det
ssrstommeldte Aar steet i Forhold lil senere Tiltagen.

Jeg

foretrak bette for Ufuldstcendigheden, og for saaledes flet ikke at
komme lil noget Resultat om den summariske Forsg-lse af Fol»
kemrrngden imellem viss» Aar.

Nogle saae Underr-tninger op,

gave Folkemcengden for Slulningen af 1829, istedet for 1823,
hvor da ligeledes Anscrttelsen sor bette er fkeet forholdsviis"*).
Om Parcellerne, hvis Antal tiltager aarlig paa,de Steder,
hvor Arvesceste flnder S te d , bemoerkes, at de ere opgivne saa,
ledes, som de fandtes i Lobet af 1829.

En stör Deel af bisse

Parceller ere bebyggede, men ikke alle.

Ofte findes ogsaa flerr

beraf under forenet Drift, eller drevne i Forbindelse mcd andre
Gaarde. Denn» Nubrique vil paa det meest fyldestgjorende svare
Paa den 4 - - Afdelings 2^" SporgSmaal; hvorimod der 3 ^ bli«
ver ncrrmere at omhandle paa sit Sted.

Parcellerncs Harlkorn

kr alter tilfoiet Harrkornel i de folgende Rubrikker, og behsver
altsaa ikke at tillcrgges sor ar faae Bperncs summariske Hart,
körn.

') Ved Slumingen af derrc Skrifl vare, imsd Forventning, saa mang«
lludeneini'.igcr udeblevne, ar Nubriguen over Amteli Folcekal
alligk-.-rl er bleven ufuldstcrrrdig.
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Rubriquen, "Hufe med Jord", indeholder ogsaa Huuslodder, om de — som f. Ex. oste i Hornshecred — end ikke endnu ere bebyggede, eller de i Byerne boende Feester« deraf ei
endnu ere udflyttede derpaa.
Denn« Rubrique indbefatter og
saa alle gamle Hartkornshuse, hvorlidet deres Tilliggende «nd er.
Under Beneevnelse "jordlsse Huse," forstaaes Gäbe- og andre
Huse — oste ogsaa, for Tiden endnu, ubebyggede Huusplads« — ^
skjondt der tilligge dem Haver og undertiden selv Smaavcenger,
men som desuagtet, i Orders scedvanlige Betpdning, kaldes: j-rdlose.
Hvad Hartkornet angaaer, da er jeg af og til truffen paa
Uovereensstemmelser imellem de forffjellige derom modtagne U»derretninger.

Saavidt bet har vcrret mig mueligt, har jeg sogt

at komme til Wished vm det Rigtige.
Hvor dette var tvivlsamt, valgte jeg det, hvortiljeg fcestede meest Lid. Saaledes er Hart
kornet af de Kongl. Ämter og Godser anfort efter de UnderretNinger, jeg har modtaget derfrat
— Jcegerspriis undtagen —

hvorimod det af Hornshecred

er anfort efter det derom i Rente-

kammerets Archiver fundne, da de ellerS derom modtagne Efterretninger «i vare fuldstcendige.
Skolernes Antal og Fordeling fees af foranstaaende statistist«
Oversigt-. Ligeledes er det forheir bleven anfort, hvilke Jndrcegter ved Udffiftningen af Frederiksborg og Kronborg Amtsdistrictek
for omtrent40Aar stden bleve antagne somRcgel forLandsby.Skolelcrrerne her. LocaleOmstcendigheder, saavelsom senereAnordningck
om Skolevcesenet, haveimidlertid bevirketForandringer heri, deel<
i det Enkelte, deels almindelige. Medens de fleste Skolclcrrer«
paa de ommeldte Amtsdistricter nyde 50 Rbd. Lsn, 1 M k. i I»'
lerente af hver Tonde Hartkorn, (eller i Forhold dertil), HuuSmandsliende med 24 S k . af enhver Jordlod, desforuden S « d eS
Fourage efter Skoledistricternes Jnddeling, og 5 Favne
af de Kongl. Skove, samt 4 LoesTorv af hver Gaard, begg>>D^^
frit leveret, er Skoleleerernes Pengeindteegt paa Frederiksva.'«^
Gods, i Thorup- og M e e lb y -S o g n , omtrent 100 Rbd.,
rente og Huusmandstiende iberegnet,

og i Kregome Pastow

65 Rbd., samt Julerente og svrige Scedclon m. v.

P a a Hirsch'

Holms Amlsdistrict er kun liden Pengclsn tillagt Skolelcercrm''

men benyde her, somHovedindtoegt, TiendeafDistrictets Hartkorn
med 4 Deel mod Prcestetiende.
Kjsbstoedernes Skolevcesen, og
SkolelcrrerneS Lsn m. v . , som deels ikke, deel.s kun for en rin
ge Deel hviler paa Agerdyrkeren, vedkommer saaledes ikke bisse
Efterretninger. Jndtcegterne ere her ellers, for Stsrstedeel, langt
storre.

Forsaavidt Underretningerne derom ere indkomne, er den

indbyrdes Underviisning indfort i ncesten alle Landsby-, saavelsom
i Borger-Skolerne, og de mechaniske Fcrrdigheder, og A lt, hvad
der er Hukommelsens S a g , har vistnok vundet derved.
Jndretninger ogForanstaltninger tilLegemsovelser forDrengene ere, iscer L den senere Tid, trufne ved mange Skoler.
Antallet af Landsbyskolerne paa Frederiksborg Amt, ncrstem
100, maa ansees for tilstrcekkeligt, medHensyn til en ikke for lang
Skolevei.

Flere Skoler vilde have forringet Lcerernes Indrom-

ster, eller bebyrdet Beboerne for meget.

At undertiden eenlige

Steder ligge ubeqvemme for Skoleveien, er uundgaaeligt.

Med

Hensyn til at forkorte den, künde det vel. af og til vcere onskeligt,

at fcrlcegge et saadant Sted til et ander Skoledistrict.

Fattigvcesenets fuldkomne Jndretning paa Landet har sine
störe Wanskeligheder, og mere end alt Ander derved, Tiggeriets
Afskaffelse.
Meget foleligt i den Henseende er det ncesten almin»
delige S a v n af Fattig- og Arbeids-Hufe, .som kun faae Steder
paa Landet ere forsynede med. T il bisse faae Hörer Fredensborg,
hvor et Fartighuus, og en Spinde-ogArbeids-Anstalt haves, lige.
som Birkerod i Hirschholms Distritt med et Fattighuus til 6 P er
forier af hvert Kjon.
holde,

At forskaffe den Fattige Arbeide, og over

at Han efter Evne

bidrager til sin Underholdning,

er

ligesaa vigtigt, som de Bidrag, Beboerne ere istand tit at yde; og
virksommere, end alt Andet,
Mindfle Liggerr.

künde Arbeidshuse blive, til at for-

Det udgaaer langt fra ikke almindeligst fra

Fattigdom, som Folge af hjcelpelss Forfatning, men meget öftere
fra Ulyst til Arbeide og Danen til Lediggang. Dersom Tiggerne
af det S l a g s vidste, at Arbeidsanstaltens Tugtvardem vis, naar
de lode sig trcrsse i denne som Nceringsvei drevne Haandtering,
vilde de fleste sikkert afstaae dersra.

Men Bekosteligheden af
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saabanne i bet Stsrre gaaende Anstalters Jndretning, deresDedligeholdelse, og detdagligeTilsyn, som de udfordre, vil siaae dem
i Deien paa Landet.
Liden Danffelighed derimod synes det at
kunnemedfore, at dersorgedeS for, at derleveredesAtmisselemmerne
Arbeide, hvorved det lettest künde controlleresog altsaa forebygges,
at de ikke baade forsorgedeö af Sognet, og desuagtet faldt det til
Byrde som Tiggere.
D e almindelige Grundscrtninger for.Fattiges Antagelse til
Forpleining, er hjcelpelss Alder, uforssrget Barndom og ulcegelig
eller langvarig Spgdom.
Erundscetningerne for Forpleiningen
selv er: Classification efter Trangsgraderne. Understottelscrne
gives deels i Penge, deels i Wictualier, Broeydsel og andre Fornobenheder, samt et Tilskud i Penge. Jmellem 24 og 64 Sk.
om Ugen falbe de flesie Understottelser, hvor blot Penge gives, soM
dog er det sjceldnere. De Fattiges Antal — hvorunder her blot forstaaes Almisselemmerne — mod Folkemcengden, er temmelig
forskjellig, i det Hele ei betpdelig, og bestod ikke Tigg^ri i saa
hoi Krad veb Siden af Forpleining, var Amtet r en meget Helbig Stilling med Hensyn til de Fattige. Forsaavidt Efterretningec
derom ere indlobne, meddeles her Forholdet af de understottede
Fattize til Folkemcengden, pasioratviis.
H e ls in g e ......................... ..
Avin'mderod
. . .
T i k j o b .........................
Hirschholm . . . .
Bi r k e r od . . . . .
B la u s rro d
. . . .
Adesnndby . . . .
H jo rln n d e
. . . .
H ille ro d , med Frede;
riksborg og H e rlo v .
S n od strup . . . .
P ls tp k k e .........................

1 til
1 1 1 1 1 1 1 -

38
63
35
25
46
72
48
59

4
1
1

39
41
92

-

Steenlose
. . . .
F a ru m
. . . . .
S la g s lu n d e
. . .
G i c r l o o .........................
S k u lle lo v
. . . .
S k i b y ........................
F c r S lo w '. . . . .
O u r o ........................
K yndby
. . . .
H elsingor
Kjobstadv
beggePastorater
.

1 til 69
1 - 39
1 - 7l
1 - 3l
1 - 7ä
1 - 46
1 - Zs
1 - 46
1 - 41
1

-

46
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A f Freberiksborg Amts, med Jndbegreb af Kjobstcederne,
riceffen 62000 Beboere ere i de militaire Ruller:

A
1'ikLd

Sogne

2 ^
Lgd.

Sogne
6»

ß
§
1 Lilierod. . .
Sreulsse . .
3 Verse . . .
4 Dlsiykke. . .
5 Snodstrup. .
5 Herlsv . . .
Uggelose. . .
8 Slaugerup. .
.
9 'llvelse .
10 L,)»»ge . . .
11 jOppesundby .
12 !Gr<rse >. . .
13 lVil»dersd . .
14 !Hjorlu»»de . .
15 i Ildcsundby
v
Ig'Dlstkd . . .
17 Kregorne. . .
. . .
18 Srrs
19 Skjcrvil^ge. .
20 Gjqrlose. . .
21 Lille L»)»»gby .
22 Tiereby. . .
25 Älsonderup. .
24 Sssintr . . .
25 Slagsluude .
26 Fa»um . I .
27 Gandlsse . .
28 Gjerlsv. . .
29 Draaby
. .
30 Tikjsb, nordre
^Past. . . .
31 Tikjsb, ssndre
Pass. . . .

179
226
121
232
146
4SI
432
271
224
361
154
205
244
403
265
312
360
312
195
213
395
288
430
210
166
373
344
293
451

^32 Slnnise . . .
33 Namlsse . .
34 Asminderod .
1 35 Veiby . . .
36 Maarum . .
37 Grcrsied. . .
38 Blidstrup . .
39 Ssborg. . .
2 40 Tibirke . ; .
41 Hel singe. . .
42 Valdb»)
. .
43 Esbonderup .
8 44 Grs»»holr . .
45 Nsddebo . .
.6 46 Tliorup. .
47 Melb») . . .
! 48 Gitteleie. . .
49 Hornbek. . . .
- - I 50 Karlebo . .
51 Blaust» od . .
52 Birkersd . .
53 Frederiksborg
'Slots Menighed
1 54 FerslovogVellerup . . .
55 Sl»5») . . .
56 Skuttelov . .
5 57 Selss . . .
63 58 Ky»»dby
. '.
59 Ours . . ,
1032 104 60 Krogstrup . .
I
61 Sla»»gerup By.
939- 198? 62 Hirschholm. .

260
341
1050
468
317
565
333
422
123
543
244
413
372
171
367
359
37
40
839
461
725

202
1
1

17
19

35
57
239

44
187

210

224
487
326
299
258
164
143
217
157
446

6
2
1
23
40
2
46

Summa 21444 1544
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A f Cavallerieheste stiller Amtet, med Jndbegreb af dem,
som holdes paa Frederiksborg Ladegaard for nogle Gaarde ogsaa
üben for Amtet:

a) Landseneerbeste.
^estenes Anral.
Jcrgersborg . . . . 3l HoldsS for HoHjorrespring. . . .
3! vcdgaordsiaxt
Hirschholm . . . .
Lj» paaFrederikSbor^
Lade»
E ä r o m ................... 3
Frederiksborg . . . 3, gaard.
Selso StamhunS . . 3^
Torpgcmrd . . . .
1
Svanholm Hovedgoard 2
Overberg og Pagrerold 2
Egholm GodS . . .
1
Krogerupgaard . . .
1
Frederiksvcrrk GodS . 1
Zcrgersprns GodS . . 3
Tilsammen 28.

b) Artillerieheste.
Frydenlund . . .
Joenöftrup . . .
Forum Prcrstegaard
SlagSlunde . . .
Karlebo . . . .

^^HoldcS for Ho»
^ > vedgaardskaxt
paaFrederikä1
bonz
Lade»
1
gaard.

1

^ e s t e n c s 2 tn t a l.
B ir k e r e d P r < r s t e g a a r d . 4
Thorup . . . . .
1
N am lose . . . . .
1
A sm in dered. . . .
1

T i k j e b ........................
Grcrsted................... .....
S o b o rg ................... .....
H e lsing e . . . > .
V e ib y . . . . . .

4
1

Lynge.............................
T je re b y ................... .....
Udesun dby . . . .
H jerlun de
. . . .
S kiw vin ge . . . .
LilleLyngby . . . .
S te en le se
. . . .
K y u d b y ................. 4
Ferslev . . . . .
Skul l el ev. . . . .
G jerlev . . . . .
S k i b y ...................... 1

1
1
4

4
4

4
4
4

Tilsammen 26.
Summa 54
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I.
Hvorledes ere Iorderne beskafne? saavel JordSmon som Underlag?
hole eller side? javne eller bakkcde? lide Jorderne af skadeligt Vaud?
kunne Vandingsenge anlarggcs?

Ved at henholde mig til mine forhen anforte Vttringer om Banskeligheden, udi bisse, i Henseende til Jorden saa hyppig afvexlende
Egne, üben idelig Jgjentagelse og üben at indgaae i bet cengstelig
Sm aalige, at levere en Beskrivelse af Jordens Beskaffenhed med
Hensyn til dens Blan din g, Underlag og Beliggenhed, samt
Ander Henviisning til de meddeelte Resultater af de foretagne specielle Undersogelser til at bestemme Jordernes Godhedsgrad eller
deres productive Evne, forsaavidt Agerdyrkningens Frembringelser
angaaer, troer jeg at kunne gaae frem efter en storre Maalestok, end
det havde voeret mueligt, naar denne Beskrivelse baade skulde have
givet en Anffuelse af det forste og tilstedet en noiagtig Bedommelse af det sidste.

For at begründe en saadan Bedommelse vilde

Beskrivelsen med trcettende Gjentagelse ideligen vcere kommen tilbage
til Jordernes overalt stedstndende hyppigeog ofte paafaldende pludselige Afvexling i Ploielaget, saavel som i Underlaget, ei blot
paa enhver Bymark iscer, men noesten paa enhver enkelt Jordlod.
N aar Jordernes Godhedsgrad eller deres Bonitetsklasse
efter en vis antagen Maalestok erbekjendt, kan man vel for endeet
allerede flutte sig til deres Beskaffenhed, i det man veed, at lette
Sandsorder uden en overordentlig Andeel af Muld aldrig kunne
stige til en hoi Bonitetsklasse, og at der, hvor Leret udgjor en
betydelig Deel af Ploielagets Jordblanding, og da for det meste
ogsaa af Underlaget, Boniteringen aldrig kan falbe meget lavt;
vg saaledes har jeg ved mine Undersogelser ncesten altid fundet, at
der, hvör Jordens summariske Anscettelse stiger til henimod eller
noaet over Middeljord (hvorved jeg forstaaer den, som i de foranforte Tabellcr er betegnet med Dreimal - Broken V,K,

som

ellers for bisse Egne Hörer til den bedre) Leer forekommer i bety
delig Moengde, fljondt under meget forskjellige Forhold z hvorimod den lettere Jord, (jeg mener den, hvori Leer har en saa ringe
Andeel,

at man ikke, efter scrdvanlig Anskuelse, giver Jorden
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Prcedicatet: Lerrt), i Henseende til Bonitet, selv ved en ei ubetydelig Andeel af Muld, ikke pleier at stige til 0,5.
Hvor deri»
mod Jorden staaer imellem 0,2 og 0,5, vg selv, lidt over 0 ,5 ,
altsaa indtil Taxten 8, efter de ved Matriculeringen. til Grund
tagte Betegnelser- der fandtes Leret kun pletteviis, eller det var
den raae, paa Humus megct sättige, i Skovegnene oftemcd Benkevnelscn Skovleer bctegnede, i andre Egne vel ogsaa Flodlccr
bencevnte, Jordblanding, hvori, hvor bindende den endog kan
blive i Torke, Sänket alligcvel langt overveicr Leret.
Saaledes tillader altsaa den meddeelte Jordbonitering almindelige Slutninger til Jvrdblandingen, iscer hvor Elasserne falbe
eller hlrve sig bctydelig, men en Anskuelse i Medhold til Sporgs«
maaletS Jndhold giver den ikke,

og denne skal jeg forsogc i det

Folgende at meddele, uden derved at gaae ind i det Enkelte til den
Grad, hvorlil deidcligeAfve,rlingerellers stedse vilde have fort, og
hvis Undgaaelse ikke bor give Anledning til at gleinme denne
Omstamdighedt; Tilvarclse nassen allevpgne.
Naar vi undtage de faac Flpvesandsstrcrkninger ved Kattegattets Dredder, meest i nordlig Beliggenhed for Arreso, samt
de dertil stodende Jorder,
Grcesning,

som, fksondt bundne, og benyttede til

uagtel ncesten intet G r s s voxer her, selv til Opdyrk-

ning, uagtet de ofte ncegte Saaessden; fremdeles enkelte Strog
af Hornsherrcds nordligste Spidse, hvor Agcrdyrkerens Flid forst
i den senere Lid har bannet sig Jord, som Han torde betroe sit
Scedekorn: saa indeholderFrederiksborg Amt ingenstedsJorder af
nogen Udstrcrkning, som enten med Hensyn til deres Eharacteec
ellerderesRinghedkunne sammsnlignes med dem, hvdraf Fasilan'
dets Rpg, fra dcns nordligste Spidse indtil hiin Side Danmarks
Gccendse, tilbpder os desvcerre kun alt for mange.

Ei Heller hcrve

AmtetsJorder, naar vi ikke betragte ubety^elige, langt over deres
oprindelige Besiaffenhed lilfceldigviis stcgne Pletter,
Frugtbarhcdsgrad,

som Herlngdommenes Kpstlande,

sig til den
LaalandS

Sletter og selv Sjcrllands mere sydlig beliggende Amters feder«
Egne undertidcn tilbpde.

Saaledes spnker Jorden, naar e»

Säm lin g deraf betragtes — et So g n, en betybeligerd B y — s,'«lden rmder Jordlaxten 6, men kun sjcrlden ogsaa hcever den sig ovek
Middeljord, og selv den Dp, hvorfra ved de«ldrrJordtaxationere^
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hentct Exemplet paa Laxten 24, — stjsndt jeg neppe tzilde have
funket den der, hcever sig i det Hele kun lidet oder Middeljord.
Hsist sjcclden vil selv en enkelt Gaardlod stige til Characteren 0 ,7
engang, altsaa ikke til Taxten 1 7 ,

fkjondt dens Jorder strogviis

knnne h«ve sig til over 20. Hvad Jordblanding og Underlag angaaer,
da kan det ikke noegtcs, at i det Hele taget Leret staaer tilbage for
Sänket; men oste idet Enkelte har hiint, rndog i den leite« Jord,
en ikke ubetydelig Andeel i Ploiclagets Blanding, og somUnderlag
forekommerLeer, mere eller mindre sandblandet, meget hpppig, saavel i Ägerjorden som i Moser>og Enge, her i Scrrdeleshed oste kalk
holdende, hvilkct bog ei Heller sjcrlden antrceffes i Agerjorden, naae
man gaaer mcd Undersogelserne til behorig Dybde.
Kalkstene,
som saa ofte opkastes af Leergrave, selv der, hvor et gruusagtigt
Overlag sindes; Kalkvcerkerne, som ffndes anlagte paa adstillige
Stederi Amtet, og bist nok kunne anlceggrs paa flere, lade flutte, at
Tilvcerelsen afKalkiJordunderlaget er hyppigere, end oftetroes, og
Eftersogelser om Mergel, selv lAmtets meest sandede Egne, Nordspidsen afHornsherred f. Ex-, have ikke v«ret forgjeves.
JordernesBeliggenhed er i det Hele bakket; men aldrig stige
Bakkerne til den Hoide, at deres Elevation over Habet kan have
Jndstydelse paa Agerdyrkningen, naar Talen ikke er om Exposi
tion og den dermed forbundne stör« eller mindre Uditsrring; thi
naar vi sammenligne vore hsieste Puncter, Bakkerne i Tibirke
og Veiby S o g n i Kronborg, Strobjerg, Kongehoien, Skandsen i F'rederiksborg, Hoiderne osten for Birkerod i HirschholmS
Amtsdistrict, samt Hornsherreds Ryg i Krogstrup S o g n ,

lige«

som Bakkerne imellem Kregome og Frederiksvcerk paa dette Gods,
Med de Puncter, hvis Hoide er bekjendt, saasom Nakkrhovedets
hsieste F y r , som angives til 128 Fod over Havets soedvanlige
S ta n d : saa'stige hine vistnok kun sjeelden over 200 Fod. Dog
er Sammcnligninqen af Hoiher langt fra Stranden, med dem,
som ligge umidd.lbart derved, usikker; og hine Hsiders nsiere Bestemmslse maa derfor beroe paa Maalninger.
BakkernesForm er forfkjellig, og de have derfor ogsaa en forskjellig Jndstydelse paa Agerdprkningen.
N aar man befindet sig
paa Hoiden af adstillige af dem, f. Ex. paa Strobjerg, spnes
de vide Dale imellem denne og sie« andre af de hsiere Puncter at
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voere ganske stade Egne; men nedstiger man, saa sees ikke desto,
mindre betydelige Ujoevnheder, som et oprsrt Hav i den fjernere
Oldtid har esterladt, hvor kun de betydeligere Bakker hcrvede stg
som Der over dets Flade, oste neppe imodstaaende Stromninger.
ne, hvis Furer endnu erkjendes, og hvor Agerdyrkeren msisom,
meligen lederst» Plov, medens Dalene ingenBanskeligheder frembyde Ham.

P a a andre Steder,

som f. Ex. i de mod Roeskilde

Amt liggende S o g n e , danner den hsitliggende Jordflade i det
Hele temmelig jcevne Marker, men disse erc i forfljellig Retning
gjennemskaarne ved dybe, smalle Dale, hvis bratte Sider ere meget besvoerlige at dyrke.

Tydeligen erkjender man, at Bandet med

Doldsonrhed har udjkaaret stg disse Aflobsren'oer igjennem de faste
Leerlag, sein her for det meste trcrffes iDybden. Fremdeles stnder
man ogsaa omkring «nkelte af Jndsoerne, og hist og her ved Siden
af betydeligere Aalob, betydelige Bakker og Skrenter, hvoraf der
ligeledes forekommer i Noerheden af og umiddelbar ved Stranden.
Dctte og enkelle andre betydelige Ujcrvnheder undtagne, som
befinde stg i forstjellige S t r o g , iscrr i de, med Hensyn til Zorden, ffarpere i alle Amtets Afdelinger, maa Frederiksborg Amts
Bcliggenhed henfsres til den jcrvntbakkede, som i Almindelighed
ikke er Agerdyrkerne til betydelig Hinder, hverken ved Zordernes
D rift eller ved Hosten.
S o m enFolge äsen bakketBeliggenhed, gjennemffaarenmed
Enge, Moser og Render, hvor desuden hyppig forekomme ganste
isolerede starre eller mindr« Moser, oste kun med lidet Bandfald,
have Jordernes lave Steder oprindeligen allevegne lidt af fladeligt Band, mere eller mindre, ligesom et jcevnt Bandfald mere
eller mindre er afbrudt af foreliggende hoiere Steder, I n 
den Jorden paa saadanne Steder blev aabnet for Bandet, og
Bandaflednings.Grsster overalt ved tiltagende Agerdyrkning bleve
almindeligere, maae störe Strcrkninger afAmtet vistnok ikke alene
have lidt betpdeligt afskadeligt B a n d ; men paa mange Steder have
endog Engene og Maserne for en stör Deel v«ret Kjer og utilgcen«
gelige Moradscr, og dertil stabende lavere Agerjorder ncesten udyrkelige.

B lot i de 28 Aar, jeg har voeret bosat paa bette Amt, er«

foregaaede ovcrordentlig störe Forandringer i denne Henseende
paa de Steder, jeg har voeret noiere bekjendt med, og Udgravningen,
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forbunden meddet afvigte Aartiendes Tsrke, hvorafncesten kun de
sidste 2 Aar have gjort en Undtagelse, havde formindsset det stadelige Band til den Grad, at Bandmangel hist og her indtraadte
og vakte Negjeringens Frygt i denne Henseende,

om hvis Grund

eller Ugrund det andetSporgsmaal vil give Leilighed at fremscrtte
Mine Anstuelser.

S e lv nu ,

hvor dog to Aars Vcede og betyde-

lig ved Torken 'foranlediget Forsommelse af Groftninger har foraarsaget, at Bandbeholdningerne atter paa mange Steder have
fyldt ffg
Band ,

indtil Skadelighed,

sindes i det Hele dog mindre

end for 20 til 25 Aar siden.

Naar jeg saaledes und-

tager enkelte Steder ved S s e r og Bandbeholdninger, hvis Flodemaal,

eller Aflobsrenders forsomte Opgravning holde B a n 

det for hoit; Agre og iscer Enge, som tilstöde Aaer, hvis flangevundne Lob

og

utilstroekkelige Bredde ikke hastig nok kan

affsre Wandet i vaade Aarz Jordlodder, hvis Beliggenhed er saa
uheldig, at det ved hoitliggende oftesteneheAflobsrender standsede
Band kun med megen Bekostning kan afgraves, eller saadanne,
sorn ere opfpldte medMoser, der ligge adsplittede i Agerjo^den, og hvis
Band for endeel ikke, for endeel kun ved de kostbarere dcekkede Grofter kanskaffeS Aflob, da Agrene ved aabne Eroftervilde overstoeres
formeget: saatroerjeg, at det for der meste kun er Efterladenhed eller
Mangel paa Evne, ved et storre, Flere vedkommende Arbeide vel
ogsaa Mangel paa Enighed, at paa enkelte Steder endnu meget
stadeligt Wand antrceffes paa Jordlodder, som ellers lcenge nok have
vceret under Drift til i detmindste ikke mere betydeligen at burde
lide deraf.

For ovrigt sindes der ogsaa mange Jordlodder, og selv

hele S t r o g , som efter deres heldigere Beliggenhed deels aldeles
ikke, deels ubetydeligt lide af stadeligt B a n d , men ofte ere saa..
danne da ogsaa igjen meget blottede for Engbund.

Ligesom man

ikke kan noegte, at der i de seneste25 Aar er arbeidet overordentlig
meget til stadeligt'Dands Asiedning, ligesaalidet kan det modsiges,
at de vedholdende torre Aar have foranlediget Lunkenhed og selv
Efterladenhed i Bandledningernes behänge Dedligeholdclse,

til

stör Fortrced i de tvende sidste Aar, hvisPaamindelse derfor tsr
antages at ville have gavnlig Jndflydelse paa Fremtiden.
Efter bisse generelle Bemcerkninger, og den summariske An>stuclse, de indcholde, kommer jeg til at igjennemgaae Amtet efter
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mindre Afdellnger, for saaledeS at kunne give en speciellere
Oversigt over dets Jordbund. Jeg folger derved ikke Jnddelingen
efter Herrederne, rrden forsaavidt Hornsherred angaaer, men gaaer
frern efter den oeldre Amtsinddeling og de ncervcerende Amtstuedistriktec, Hirschholm, Kronborg og Frederiksborg, hvorncest Frederiksvcerk Gods,

og tilsidst Hornsherred tilfoies,

det Forste

fordundet med Frederiksborg og Kronborg Ämter i Nordvesten,
hvor begge tüstode det, det stdste som en, ved Roeskildefjord,
gavste fra det Dvrige adflilt Deel af Amtet.
1. Zirschholms Amtödistrikt,
den sydlige Deel af Lynge Kronborg Herred, og den sydsstlige af
Amtet, indeholde mange Forfljelligheder'med Hensyn til Jordbunden.

Birkerod og Blaustrod S o g n e ,

som stode til Kjo-

benhavns Amt, og det Frederiksborgste Amtsdistrikt, have for en
stör Deel en meget ujcevn Beliggenhed, og indeholde af AmtetS
hoiere Puncter.
En betydelig Mcengde smaae S o er og Damme,
lavtliggende, med fortrinlig Torv opfyldte Moser, Enge og Rendedrag foroge den ujcevneBeliggenhed ofte til den Grad, atDyrkningen hist og her bliver rt besvoerligt Arbeide,

uden at det der

ved dog feiler paa Marker af betydelig Udstrcekning, hvor Heldningerne ere Nden al Hinder for Agerbruget.
ker indeholde vel pletteviis mager,

De

hoiere Bak-

i storre Dybde dog mindre

sandblandet Leer, men Ploielaget, og det ncermeste Underlag under
samme, erlangt hyppigere Sand og G r u u s , ofte opfyldt med en
Mcengde Steen, og Lerets Andeel der! er saare ubetydelig, eller Mang
ler ncesten ganste.

De

mindre Hoider og Dalene derimellem

gaae derimod ofte over til et temmelig stcerkt leerblandetJordsmon,
som imkdlertid sjcelden vedbliver lcenge, men meget snart pleier
at vige for det lettece og skarpere, ' deets paa Sa n d og Steengruus,

men meget ofte ogsaa paa et leret Underlag; og derfor

behover man endog i de letteste Egne sjcelden at lebe lcenge efter godt
Bygningsteer. Flade Sandfletter afden Deskaffenhed, som Strandbredd'en undert.iden frembyder, findes her ikke af nogen Udstrcek-ning, ligesaa lidet som egentlig Flyvesand, hvorfor ei alene disse
Sogne,

som ikke berore Havet,

Sundet er fri.

Thi

men endog hele Kysten langS

nagtet man ved Sanders Betragtning

längs benne Strand ofte maa titstaae,^ at det er ganffe lügt det,
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som ved Kattegattet har fordrevet Beboerne,

saa sinder her dog

aldrig en trucnde Bevagelse S t e d ;
maaffee fordi Sundet
ikke opflyller saa störe Masser deraf, og fordi de sstlige Binde
sjoelden vedvare lange i den tsrre og Hede Aarstid,
derimod maatte fore Sänket tilbage i Havet.
,

de vestlige

Ester bette Billede af bisse Sognes Jorder maa feg endnu
tilfsie, at udi Birkerod S o g n , en liden Deel af kenne B p , saavelsom af Bidstrup, endeel af Jsterob, en betydelig Deel af
Usserod og af Sandberg; udi Blaustrod S o g n , lidet af B la u strsd, en storre Deel af Lussersd, Sandholm, Gummelyst, Agil«
legaard, Mortenstrup og flere her liggende Steder, endelig lidet
af Selsmark og Nebbegaard, rnaae henregnes til de bedre, ofte
til en meget frugtbar Leer, Sa n d og Muldblanding, paa enkelte
Steder ved en langvarig, paa fcrrre ved en ret god Drift til en betyde«
lig Grad af tzrugtbarhed stegne Jorder»

Derimod ere mange

Strcekninger her ogsaa temmelig raae endnu, og forst i de seneste
Aarsnese tagne under Ploven.

.Mindst opdyrket, og deels ganste

raa, deels fuldkommen uopbrudt endnu, er en betydelig Stroek«
ning i Norden for Landeveien fra Frederiksborg til Hirschholm,
hvoraf Srorstedelen er bekjendt under Navn af Jstcrod Storstov
eller Overdrcv; ligesaa endeel af Birkerod, men isoer Ravnsnasse
Overdrev.

Denn« B y ,

endeel af Hssterkjob, Bakkerne sonden

for Jsterod, Sandbjergs ved Nudcfkov liggende Ud, og Huuslod»
der, den storre Deel af Keierod, Hestkjobgaarden, de tilgrandsen
de Overdrevslodder af forommeldte Lusserod / nasten det hele af
Kjettin'ge, og de fleste derlil stodende enkelte Steder, saavclsom en
stör Deel af Selsmark, og flere enkelte Eaarde og Steder udi bisse
Strsg,

maae henregnes til de lettere Jorder,

hvor Sänket

langt overveier Leret, og hvor kun god Drift og kräftig Gjodning
kan bringe dem til en taalelig Frugtbarhedsgrad; men hvor man
i Aariuger, som ei ere for tsrre med Henfyn til bisse lette og
för det meste hoitligqcnde Marker, kan traffe ret gebe Afgrsder,
Byg cg selv Balgftugt ei undlagen, og ingensteds nasten anfeer
jeg de endnu ei under Ploven tagne Strakninger for ringe, til
atkunne könne Dyrkeren Hans med Omdomme derpaa anvendte Arb-ide, med mindre en altfor stör Mangde Steen, eller en alt for
brat Bkliggenhld, faafomRavnsnasse Dverdrevs for en stör Deel,
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fiulde forsge den fsrste Bekostning og besvterliggjsre den senere
Drift for meget.
I Hirschholms So gn, som i ringe Bredde, osten for de forrige, trcrkker stg längs Srranden, er Zordbestaffenheden mindre
forstjellig i det Hele, saavel med Henspn til Zordsmonnet som
til Beliggenhed, da det forste for en stör Deel man henregnes til
det lettere, og den sidste, stjsndt bakket,

dog ikke er det til den

Grad, som de forrige Sognes hsiere Egne.

Jmidlertid findeS

bette S o g n dog Heller ikke blöktet for Jorder, som deels forme
delst Leerblanding have og ere istand til at modtage en hsiere Frugt«
barheds G rad,

hvortil kan henregnes en stör Deel af Rungsted

lund, noget afFolehavegaarden, og selv lidet afSmidstrup ellerS
sandede, og af Dallerod og Kokkedals Marker; deels ved en lang
og god Dyrkning, samt ved Modtagelse af endeel Gjodning,
„den forAvlsbruget, ere stegne i Godhed, saasom den Hirschholms
Kjobstad tilliggende, eller de under dens Beboeres Drift Tid efter
anden komne Jorder, hvortil ogsaa Hörer endeel afBirkersd Sogn,
saasom det foranforte Usserod, af hvis 10 Gaarde ikke een er >
Bondestandens Hcender mere, og hvis Jorders Godhed vist nok for
en stör Deel maa soges heri.

'

Karlebo S o g n , som adstilles i Kirke- og Strand-Svgnet,
udgjorAmtsdistriktetsnordlige Deel, og indbefatterudenModsigelse
dets bedste,

og derhoS for en stor Deel jcevnest bcliggende Marker.

Del sindes mod Stranden, osten og sonden for Ullersd,

til Kir-

kelte B y og Donse, i den modsatke D e e l, paa Hcslerod og Auderod Marker i Sogncts Midte, og iscer paa Karlebo Overdrev, en
i Frederiksborg Amtsdistrict udlsbende Spidse, lette og selv. meget
fkarpe Jorder, hvori Leer ikke meget forekommer, og derhos, hvok
det trccffes, for Stsrstedelen Hörer til det magre ufrugtbare, hvok
Ploielaget kun Haren ringeAndeelMuld, oghvordenstarpeGru»s
eller steenblandede Sa n d öftere danner Underlaget, end Leer öS
leerblandet S a n d . Mentil Bi-erne Niverod, Veienbrod, Fredtofte,
Karlebo og Gundersd ligge Leerjorder, som for endeel kunne kaldes
svccre, hvoraf iscer de forstommeldte ved langvarig og tildeels ret
god Dyrkning have hcrvet sig til en ei ubetydelig Fcugtbarhedsgrad,
og af hvilke de sidste, for at komme til denne, ikke,'mangle andek end god
D rift, iscer B rak , som, efter deres deels endnu

raaeBestaffenhed-
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al-ne künde bevirke, hastig at soette adskillige svcere,
Marker i bette Strog istand.

seie, sure

Brsnsholm staaer i Midten, og

har rillige Noes for at vcere hcrvet ved. gode driftige Agerdyrkere z imidlertid fandt jeg bette ikke overalt stadfcrstet ved Scede»
afgroderne i detteAar, i Sammenligning meb andre Byers.
For at bestemme, hvormegen Andeel Kalken har i Jords-.
rnonnet, saavelsom i dets ncermeste Underlag, maatte uendelig
Mange Underssgelser vcere foretagne; thi om ftlv Kalken stiger op
iPloielaget, saa erkjendes detdog ikke ved den blotteAnskuelse. At
den fmdes i Underlaget, behsver man ei alene at flutte srg til;
det er Lekjendt af den Mergling, som paa mange Steder udi bette
Amts-District er foretagen, og hvortil Materialet vist nok, efter
sammenlignende Jagttagelser,
endog der,

vil fmdes paa langt flere.

At

hvor Mergelen trcrffes ei langt under Overlaget,

sjcelden kan bemcerkes, at Kalken har Andeel i bette, kommer vel
deraf, at dens Mcrngde er for ringe til,

ved scedvanlige Prover

at kunne erkjendes; men nagtet det ncesten altid er Tilfceldet, at
Jordlagenes Nigdom paa Kalk der, hvor Mergel antrceffes, aftager mob Overfladen, og tilstdstslet ikke mere erkjendes, saa er det
dog rimeligt, at Ploiekaget her sjcelden vil vcere ganske blottet
derfor, naar Lagenes Dannelse iM er fleet under rcvotutionaire
Omvceltninger, hvilketellersbyppigsees, og som den pludseligeOvergang fra betene Iordsmon til det anbet, og de kjendeligen horizon
talt afsatte Lags hvppig forstyrrede Retning tilfulde bevidner, og
hvoraf Hördens idelige Afvexling, med Hensyn til dens Bestanddele, ligeledes for en sior Deel lader sig forklare.
P aa Enge ere kun enkelte Steder af Hirschholms Amt rige,
og deriblandt iscrr de Byer, bvis Marker stode til de betydelige
Aalob, som komme fra Frederiksborg og iscrr fra Cronborg Amt,
hvis Ublob er ved Nivaae i Karlebo Strand- Sogn.

Men fattig

paa Enge er Heller ncesten ingen Egn i det Hirschholmske Amtsdistrict, da det mere eller mindre fmdes gjennemskaaret med
Moser og Rendedrag, som for endeel^vel indeholde T s r v , iscrr i
Amtets sydlige Deel, og saaledes scrdvanlig, i Scerdeleshed naar
Tsrven er god, afgive enten stet ingen ell<r mindre god Engbund;
men der fmdes ogsaa gode Engdrag her, og enkelte Torvemoser,
iscrr ved Aalobene, som have et Jordlag over flg, hvorpaa en god
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Orcesvoext antroeffes. Men Groesset man vige for Tarvespaden,
uden at i Aarhundrede Engbund atter vil kunne banne sig her,
saa reent og dybt optages Tarven, esterat man har leert at blive
Herre over Wandet. Naar jeg imidlertid anfsrer, ather i detHele
ikke er Mangel paa Engbund, og at enkelte Egne have Rigdom
derpaa, saa maa jeg engang for alle derved anmcerke, at man af
de Undtagelser, som overalt ville sindes i det Enkelte, ei maa
hige efter at udlede Modsigelse af det generelt Opgivne.
Om Jorderne lide af stadeligt Wand, om Wandingsenge
künde anlcegges? bisse Spargsmaat staae i naie Forbindelse med
dem under nceste Afdeling om Kilder, Saer, Damme og deres
Aflab. For imidlertid, ved Gjenstandenes Behaudling, ei at afvige fra den foreskrevne Orden, stal Besvarelsen indlemmes i dette
Afsnit. Det forste er allerede derart i den generelle Oversigt, og
stal ncrrmere blive betragtet ved hvert enkelt DistrictS Behandling. Men Besvarelsen af Spargsmaalet om WandingSenges Anlceg, udscrttes indtil Slutningen af denne Afdeling.
Hirschholms Amts hoie, bakkedeEgne lide i det Hele mere af
Torke, end af Werde; imidlertid findes dog ogsaa her mange Steder,
hvor Bandet i Dalene standses, og hvor meget betydelige Graftningermaae soretages, fsrend det tilborligen kan afledes fra de til
Moserne og Rendedragene stodende Agre. Men Heller ingensteds
seer man, at der er gjort saameget foc Vandets Afledning, som i
Hirschholms Amts sondre Egne, ikke for at staffe stadeligt Wand af
dyrkede Zorder, men for at kunne udtsmme Torvebeholdningerne.
Jorderne have imidlertid ligeledes Nytte deraf, og ville for be
ständig have det, naar man, efter at Tarven er opskaaren, kua
ikke ganste lader Bandafledningerne forfalde igjen. Foravrigt sindes paa de fleste Steder, at endog der, hvor det betydeligere Arbeide,
Masernes Udgravning, er gjort, detmindrebetydelige, smaae Groster udi Agerjordens lavere Deleselv, forsommes, netop fordi Hovedoiemedet er Torven; og saaledes seer man i vaade Aar, som
bisse sidste, endog der, hvor der er arbe'idet betydclig paa Danbö
Afledning, Jordernepletteviis lide deraf endnu. Skadelige i detstarre have, stden det sidste Aartiendes Torke alter er gaaen ovet
til Werde, iscer de forommeldte Aalab ad Nivaae vceret for Hlsbjergning og Larvestcer.

Fremdeles har Allerodsocs mcget f^
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hsie Stand , fortilborligenat kunne benytte den störe Masse Torv,
som Kattehakemose, hvori mange.afOmegnens Beboere have Lodder,
indeholder, tilfsiet disse betydelig Skade, og de ere derfor indgaaede med Anssgning om Tilladelse til endeel af dets Bands
Afledning i S e lss, mod hvis Bcvilgning ingen tcenkelig Grund
synes at existere, da hverken her, eller nogensteds paa HirschholmS
Amtsdistrict, nogenstnde^ Bandmangel kan befrygtes, ei ale'ne
fordi det er soerdeles rigt paa starre og mindre, fordeelagtigenfordeelte, Bandbeholdninger, men ogsaa fordi de mange udtomte
Torvemoser overalt kunne forspne Beboerne med Band, om det
endög, imod det Nysanfsrte, ellers feilede paaKilder, Aaer, Soev
og Damme. De lavereEgne af Hirschholms Amt, faasom endeel
afCarlebo S o g n , ere ei mereudsatte for stadeligtVand, enddehsiere, og Agerjorden kan, ved behäng og vel overlagt GroftegravNing, ncesten overalt fuldkommen tsrlcegges, hvilket imidlertid for
endeel

sindes at vcere forssmt.

Men

tildeels ligge selv her

Jorderne saa fordeelagtigen, at ncesten uden al Gravning kun
faae Steder fandtes at lide i denne Henseende, naar de forommeldte ved Aalobene beliggende Enge undtages, som imidlertid
have lidt langt mindre i Aar,

end ifjor, da betydelige Aa-

rensninger siden ere foretagne, og som, uden uforholdsmcrsstg Be-^
kostning^ künde blive langt virksommere endnu, naar Nivaae Aa,
Norden for Nivaaemolle, fordybedes een Alen omtrent paa en
Strcekning af neppe hundrede Favne, hvorved'Bandet paa de
oven herfor liggende Enge vilde falde betydeligt. Ofte udfordres
kun liden Anstrcengelse, for at blive af med stadeligt B a n d ;
men oste falder rigtignok Aalobs forsvarlige Vedligeholdelse besvcerlig nok, naar störe Strcekninger deraf hvile paa en enkelt
Mand, som det f. Ex. netop her er Tilfceldet, og det forekommer
mig,. at, om det end er destemt, at Vedligeholdelsen ogOprensninger fiulle stee af Den, over hvis Jorder Aaen lober, hvilketAnordningen dog aldeles ikke fastsoetter som ufravigeligt, men kun som
et Lilhold i Mangel af anden Bestemmelse.- saa burde be/r-delige
Fordybninger, saasom de, her og paa mange flere Steder nodvendiLen udfordres, falde paa alle til Aaen stodende Lydseiere, forsaa«
vidt Jndstpdelsen paa Bandei ovenfor det paagjceldende Sted
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strcekker sig, hvilket ligeledes, i Analogie med flere Steder i Forordningen af 25 Ju li 1790, vil finde Medhold.
2. Lronborg ZLmtsdistrict,
som indbefatter detNordtige afLynge Cronborg og.heleHolbo Her
red, indtager Dens nordligste Deel, hvor Kattegattet omflyder det
paa en betydeligStrcekning, ligesom Dresundet i Osten, indtilGrcendsen afdetforomhandledeDistrict. Ved detteAmt kunne vi gaae frein
efter Herrederne, som paa de fleste Steder ere naturlig adstilte, i Mid
ien vedEsromso, i Norden ved betydelige Engdrag, ved störe Skove
i Sonden.
Lynge Cronborg Herred indeholder i dets under dette Amtsdistrict liggende Deel, foruden Kjobstaden Helsingor, kun tre
Sogne, Gronholt ogAsminderod i Sonden, og Tikjob i Norden
Det forste indeholder Byerne Lonholt, Gronholt og Sorup,
hvoraf Lonholt vel har. temmelig frugtbare jcevnt liggenbe Strcekninger, men i det Hele en let Jordbund, der ikke hyppig gaaet
over Lil de federe Leerblandinger, uden focsaavidt Underlaget angaaer, som baade fi'ndes at voere Leer og Sand .

Gronholt ligger

hoiere og mere bakket, har meget skarpe Strcekninger, afvexlende
med lerede paa mange Steder.
Med Undtagelse af Hegnsholts
Jorder, som i de senere Aar ere godt opdyrkede, har hele denne
B y endnu et meget raat Udseende, er besät med endeel Krat, maadelig
rensetfor Steen, og ncrsten uden Afgroftning, hvortil mange Steder, uagtetMarkernes temmelig hoie Beliggenhed i det Hele, trcenge
meget, da Moser og Rendedrag gjennemstcere dem.

Overdrcvs-

strcrkningerne ere ffarpest, og det Leer, som af og til forekommcrher,
Hörer meest til det meget magre. D e ligge samlede med Carleboes,
under Hirschholm ommeldteOverdrev, og have samme CharacteerJordbestaffenheden paa Ssrupß Mark synes noget bedre, fordi her-^
paa enkelte Lodder i det mindste— er arbeidet mere, menOverdrev»'t
isoer, som ogsaa, i Forening med Jorder under Noddebo i Hosto
Herred, flutter sig til de nysommeldte af Gronholt og Carlel'0,
er overordentlig skarpt,

magert,

raat, og for endeel uopdr-r^

endnu, besät med Krat, Enebcerbuste og en Mcengde Steen
en betydelig Deel deraf; hvortil ogsaa endeel af de ommeldtt'
Noddeboe S o g n hermed i Forening liggende Jorder kunne
fsres.

Jmidlertid er netop i den senere Tid arbeidet betydelig ^

de heromhandledeOverdrevsjordersOpdyrkning, og meget deraf be.
gynder at faae et forandret Udseende, iscrr paa Hillersd Overdrev, som henfsres under Gronholt S o g n , oprindeligaf det
Maadeligste den , og hvoraf derfor ogsaa mange raae og n«sten
uopdyrkede Steder ere tilbage.
Asminderod So g n indtager hele Bredden fra Esromso til
Sundet, og frembyderbetydeligJordbundsforskjellighed. I Vesten
findes paa Asminderod og Endrup, ligesom paa enkelte Lodder af
Wexebo, og iscrr paa Danstrup Marker, ret gode, muldede, leerhländede Jorderz men i det Hele maa dette Strog henfsres til
Sandjorden, vel af den bedre Beflaffenhed for Storstedeel, men
oste nedsynkende til den lettere. Meget lette, skarpe Strcekninger
af betydelig Udstroekning, og for endeet i hoi Beliggenhed, sindes i
Sognets Midte, sonden for Danstrup Hegn og den over Danstrup
og Wexebo Marker

lobende Helstngors Landevei,

hvorimod

Sognets sondre og ostre Marker hcrve ftg tilen betydeligGodhedsgrad, og gaae paa mange Steder over til temmelig svcert Leer,
som f. Er. antrceffes paa Daugsykke og begge Torps Marker.
Bakkerne mod Stranden indeholde for en stör Deel Leer og
Mergel. Krogerups Hovedgaardsmarker ere ligeledes for en Deel
leerblandede, dog ec Lerets Andeel i Jordsmonet ikke overalt ligestor, og i det Hele sr-ncs bisseJorder at staae nogettilbage i Grundbestaffenhedmod de sonden for samme liggende. Men daMergling her i
endeelAarer brugt, have nogle afMarkernedervedhcrvet stg betyde.lig. Her, saavelsom paa hele denneKyst, endcg et godt Stykke ind
i Tikjob So gn, udgiorMergelen upaatvivlelig Underlaget paa störe
Strcekninger. I Krogerups Skov vifer en mere, end scrdvanlia, frodig
Vegetation paa mange Steder, endog ved de oedlere vilde Trceer, at
Underlaget i det mindste maa vcere leret, og Mergelgruberne paa
dette Gods og paa Dauglykkcs Marker, Mergelens Fremtrceden i
Bakkerne ved Stranden, dens Tilvcerelse paa det tilstodendeHirfä)holms Amts ostligeDeel, taler for den fremsatte Mening.
Med Undtagelse af de hoie S tro g i Sognets Midte, som
paa forskjellige Strcekninger udlobe indtil dens vestlige Grcrndse,
er det ikke bakket til Ubeqvemmelighed. A f Engbund har det betydeligt, men meget ulige fordeelt i Mcengde og Godhed.

Lang-

strupByhardetmesreogbedsted-raf. AfLorvemoser forekomme der

mange og gode i bette Sogn.som ogsaa driver en betydeligHandel mcd
det derafvundneMaterial.AfVand have, til en betpdeligGrad,kun i de
senesteAar Langstruvs og flere til det her forbigaaende Aalob stodende
Enge lidt, samt enkelte Stcder, hvor Afgroflningen varforsgmtTikjob S o g n , med sine 26 B y er, mange enkelte Steder og
Fisterleierne ei iberegnede , indtager Herredets hcle nordre Deel,
med Undtagelse af Helstngor og dets Tilliggende. Skjondt bette
So g n s Jocdbundsunderssgelser, Markernes Bonitct byviis sawmenfattet,

ikke er udfaldet meget forstjellig,

saa har jeg dog

truffet en mcrrkelig Forffjel medHensyn til Blanding og Underlag.
Sognets vestlige Deel forckommer mig i det Hele at vcere mere
fandet, ogsjcrldnere at haveLeer til Underlag, end den sstlige, og
stjondt her, iscer imellem Horserod og Teglstrup Jndhegning samt
paa en betydelig Strcrkning Norden for samme, fremdcles imcllein
Krogenberg ogNyrup Jndhegning, og ligeledes ostlig forsidstbemeldt«
S k o v , findes wegen Jo rd , som endnn viser stg i sin oprindclige
vilde og raae Skikkelse, bevoxen med hoi Lyng ogEneriis, mang»
foldig gjenemstaaren med Moser og Render, hvis Band forgjevcs
soger efter et fritAflob, derhos stenet i hoi Grad, iscer i det nord»
ligste Strog af de betegnede Udsorder: saa troeffes.hcr dog ogsaa
endeel gode Leerblandingcr, og nyligen forst under Plove»
tagne Jorder have, ved hensi'gtsmcrssig Beh anW n g,
snart
erstattet endeel af de til deres Rydning medgaaede,

rigtignok oft«

meget störe Anstrcengelser. Saaledes frembyder ogsaa Nyrup, hvis
oprindclige Bcstaffcnhed omtrent kan scettcs i Parallel med d«
betegnede, dertilstodende Jorder, nu meget gode Marker, forsaavidt
driftige Landmsnd have fremmet deres, ellers ogsaa her for ende«!
tilbagestaaende, Opdyrkning.
P a a Appcrup og Skibstrup, og
deels ogsaa paa Sandtes Marker, trcrffes ikke sjcrlden Leer,
vg undertiden selv i dominerende Mcengde, med Hensyn til Bla»»
ding. Det samine er Tilfceldet med Dorupgaard og H u u s , m«d
Skolterup, Dahlsborg og flere tilstodende Marker, hvor wegen Leer»
blanding forckommer; og, stjondt i mindre Grad,

forholder det

sig ligesaa paa Bondergodsets Marker til Krogerup, hvis Op«
dyrkning ellers paa mange Steder endnn staaer betydelig tilbag«Helsingors Kjobstedjorder, som indfluttes af Teilstrnp Jnd«
hegning, Rortang,

Dorupgaard og Sncdkerstcen, og som, hvad

Stsrffedelen afOverdrevet angaaer, enbnu for 25 Aarstden vare
vilde Lyngbakker, i hoi og udsat Beliggenhed, ere nu noesten alle
omskabtetil Agerjord, som for det nieste prydes med fortrinlige
Scedeasgroder, selv paa de skarpere Steder, og deres bedre^ ei
sjoelden leerblandede Strcekninger, kappes med de bedste og loengst
dyrkede Jorder, denne Deel afAmtet har at fremvise z til yderligere
Beviis paa, hvad- Cultur er istand ril at gjore af Cronborg
Amts Lyngbakker, hvormed andre Provindsers stade Sandheder
ei kunne maale stg.

Cronborg Ladegaards Jorder, som ere ind-

fluttede afHelstngors, have samme Beskaffenhed, som disses bedre
Strcekningerz men deres Cultur er meget celdre.
Ligesaa have
Cronborg Teglvcerk og Meulenborg ret gode Jorder, men ogsaa
endeel flarpe, sandede Bakker, liig Overdrevets hertil vendende
maadeligere Deel. Den forhen ommeldte, hertil stodende Borupgaard, runde blive en fortrinlig Eiendom,

naar der anvendtes

Endeel paa dens Opdyrkning, og naar de mange S t e e n , hvor
med denne gode Jordbund, i saa fordeelagtig Beliggenhed,

og

stedse i Hcenderne af den mere oplyste Classe, ubegribeligen, endnu
er besät,

bortskaffedes,

tilligemed den Mcengde Strotrceer og

Skovstrinrler, som gjennemskcere selv dens mere opdyrkedr Marker»
Hellebek Gaard og Gevcerfabrik, det Schimmelmanske Fideis
commis tilhorende, tilligger en ei ubetydelig Deel Jorder, hvoraf,
meest i hoi Beliggenhed, den lette sandede overveier den leerblan
dede,
hvilken sidste imidlertid ogsaa forekommer.
Hellebeks Marker höre i det Hele, om ikke til de raae, dog Heller
ikke til dem, som tilsammen have vceret ret lcenge under
Cultur.

De ere rillige besatte med endeel Skov endnu, for Hans

Majestcet tilhorende, nu overladt til Fideicommisset;

en Pryd i

Dvrigt, med hvis Fald eet af dette Amts skjonneste Puncter vilde
forsvinde, ligesom saa mange andre af samme Aarsag ere forsvundne.
Tikiob Sogn.er i det Hele hoit, bakker og to.rt, og lider Mangel paa
Engbund, men alt dett^ i hoiere Grad idenvestlige,end i denostlige
Deel, hvor solv stade, jcevne Slrcekninger trceffcs, og hvor adffillige Eugdrag give endeel Ho, og vilde give mere endnu, naar
ikke mange deraf endnu fandtes besatte med Ellekrat, meest i Sydost.
Dog forsvinder detioinefaldende hastig i disseEgne, hvor, da deKongl.
Skove kunne afgive langt mere af deslige Material, end Beboerne

'
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for Tiden begjcere, betydelige Underffovstroekningcr ikke have flöget
Voerd for dem, men hvor man alligevel ved Afrydningen burde
voere gaaen frem med mere Omdomme, og have conserveret R ang
le^ ei allene til Benyttelse som Skov i Fremtiden, hvor, naar
Faae kun have noget selv,

vist

nok Prisen vil stige,

men

isoer for at vedligeholde den fornodne, ved magre Enge saa hoist
onskelige Lce, isoerdeleshed for dem, som stedse have voeret vante dertil.
Foruden de betydelige Sko ve, som isoer Tikjob Sogn indeholder, ligger ogsaa den, ncesten ganste i Naalestovbestand bragte
Hornbeks Flyvesand herudi, som imidlerlid ikke Hörer til den vcerste, med Hensyn til dens Jordbund, da et fast Underlag paa de
fleste Steder ei synes at voere ret langt borte.

Den forbigaaes her

imidlertid, ligesaavel som flere ved Nordkysten liggende mindre
Flyvesandsstrcekninger, for stden at komme under samlet Omhandling med det Ovrige deraf.
Cronborg Amts ovrige tolv Sogne ligge tilsammen i Holbo
Herred,

otz deriblandt Noddebo, med kun en eneste B y og en-

deel udi Skovstroekningerne liggende Huse, hvorafde sondre alle
rede ere ommeldte i det forrige under Gronholt S o g n ,

isolert i

Herredets sydligste Hjorne, som jeg derfor her vil omtale scerstilt.
Byens Marker, indfluttede af Skovene og Esromso, over hvis
Band de hoeve stg til temmelig Hoide, ere forStorstedelen sandede,
og svare med deres soedvaulige Afgroder neppe til dereS i Tabellen
staaende Bonitet. Kun sjoelden forekcmme Leerblandinger, mir.dst
i Ploeilaget, som dog paa enkelte Steder, ved Dyrkning allerede
fra gammel Lid a f ,

er forsynet med en betydelig Muldandeel,

hvilken derimod paa andre er desubetydeligere. I torre Aars
gange flaaer Sceden her let feil, hvortil for en Sneeß Aar stden
endnu kom, at Rügen, som ellers skulde voere det forste Korn
her, i hoieste Grad blev angreben af Rust, og gav hverken Kjcerne eller brugbar Halm.

B el har dette tabt sig; men disse Jor-

der lonne dog for endeel Agerdyrkerens Flid for lidet, og de Beboere, som en yndig Beliggenhed har lokket til dette Sted, maae
holde stg til denne venligere Gave, og ved en til Udmcerkelse stjon
Naturs Betragtning glemme Iordbundens Utaknemmelighed. For
Almuen, hvis indre Sands for Naturskjonhed mcrlteS lettere, end
det phpsiste Menneske, findes i Esromso et fortrinligt Land til
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Vlegdammes A n l a g ,

og bisse ere her omkring Beboernes forste

Wescjoefrigelse og rigeste Jngtcegtskilde, som,
26^' Sporgsmaal, kun forelobigen anfores.

indgribende i bet

De ovrige Dele af Noddebo Sogn ere, foruden Steenholtswolle, Hufe og Eaarde, som ligge vidtadsplittede udi eller op tit
de Skovstrcekninger, som henfores under den störe Gubffovz af
bisse banne alene Eadehuscne, i Forening med de ovrige her, som
höre ril Alsonderup So gn under Frederiksborg Amtsdistrict,
en samlet Jcrdstrcekning, meget fandet, skarp og bakket. Om
knd ei suldkommen til den E r a d ,

saa dog ikke meget mindre, er

det samme Tilfcelde med de steste andre, som for Storstedeet höre
til Skovgrunden. Steenholtsmolle har i std Beliggenhed taales
lige Jorder af liden Udstrakning,

og paa Tipperupmindes,, ad

Gronholt S o g n liggende, raae Jordlod forekomme leerblandede
Strceknivger mellem Sand og Gruus.
Noddebo Englodder ligge, i Forening med mere Privatejendom, midt imellem kongelige Skove og Stutterivange,

ikke til

Roes for Dem, som have foranlediget eller befordret, saaledes at
sonderrive de ellers her suldkommen samlede Skovstrcekninger.
For Tiden udgjore disse Enge, efter et ivcerksat Mageskifte, een af
Noddebo Gaarde, og ere en samlet Eiendom med de ovrige dertilgrcendsende private Jorder, henliggende til varigt Grasland al
lerede i mange Aar, og benyttede i Forening med en anden Eien
dom i Tiereby S o g n under Frederiksborg Amtsdistrict.
I Norden af Esromso stoder Esbonderup So gn, og deri og,
saa Klostermarken og de ovrige Hovedgaardsjorder,

til Tikiob

Sogn i det for omhandlede Herred z og ligesom temmelig lette
Jorder fandtes paa Grcendsen der,

ligesaa begynde ogsaa her paa

Willingerod, men iscerVillingebek, og for endeet ogsaa paa Hovedwarkerne, sandede Jorder, hvori Leret indtager en meget underordnet Plads paa de steste Steder,

undtagen i Norden henimod

Dronningmolle, og i Sonden ved Esrom, hvor JordburHen paa
mange Strakninger kan henregnes til de lerede.
paa bette stdste Sted have viist,

Agerdyrkerne

at disse Jorder, vel behand-

lede, kunne give de ffjonneste Afgroder af Sced og Foderplanter,
Hveden saa lidet undtagen, som Kloveren,
meget vanstelig i Skovegne,

der dog ellers oste er

hvortil Esroms hele Omegn maa

henfores. Adstillige af de Kongl. Skove og Bange indeholdeher
af den skjonneste Egebund, og Trceer afudmcerket Skjonhed og
Vcext pryde dem. Men ogsaa let og mager Sa n d afvexler ofte
med det fede Leer,
og naar vi trcenge noget lcengere frem til
det Jndre af Gribskov, see vi den i disse Udkanter saa yppige
Vegetation nedsynke tit under det middelmaadige, selv for det
tarveligere Bogetrcr,

og kun Bartrceerne, hvormed vi paa saa

mange Steder have fortroengt Lovssoven, kunne med HelddyrkeS;
men disse finde vi ogsaa at kappes med hverandre i at flutte sig
til ugjennemtrcengeljge Tykninger.
«.
Haregabägaard vg Huse tilligger en ei ubetydelig Jordstroekning, temmelig opdprket, vrl og ei uden Leerjord mod Skoven,
men meget fandet iscer i Sonden, ligesom Esbonderups herril
vendende Udlodder og Overdrevsstrcekninger. Den mellemste og
sydlige Deel af Esbonderup er bedre, og disse hoit og bakket beliggende Jorder mangle, ffjondt Sanden er dominerende, ei Heller
leerblandede Jorder, og som Underlag antrceffes oste Leer.

For-

troeffelige Afgroder ere frembragte her af gode Agerdyrkere.

Sal-

trups Jordbund giver ikke meget efter for EsbonderupS, men Vox
trupgaardens betydelige Marker falde meget lettere og ere mere
raae endnu, end de forommeldte Byers, hvis Jordbund, medHensyn til Dyrkniiigens ZElde, for en stör Deel maa henfores^til
Skovjorden, undtagen Willingerod og de Norden derfor liggende
Marker.

Om Underlaget paa bette Sted maa endnu bemcerkes,

at der endog her i Noerheden af Stranden, hvor den letteste Sand
bedcekker saa mange Steder, formodentlig er Leer i storre Dpbde.
Canalen ffal for det meste have Leer! Bunden, og lige ved S tran 
den findes under Flyvesanden det fedeste Blaaleer. Hele SognetS
ssndre Deel er stcerk bakket, den nordre mere jcevnt,
qvemmere Hcelder, endog det bakkede.

med be-

Soborgso, til hvis Navn knptte stg saamange Eriydringer
fra Fortiden, som vi maae söge at holde fast paa, for at overlevere dem til senere Slcegter, da Stedet selv, efter dets Forvandling fra speilklart, stovomkrandset B a n d , med fast Borg i dets
Midte, til S u m p , Eng og Norflette, hvor det hsie S lo ts til
Jorden sunkne Levninger ligge ligesom udstodte af dets Favn, ei
er istand

til

at

frcmtrplle vS

hiin Heltetids Begivenhedek/
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hvor afvcxlende den forfnlgte Dyd og trcebff Munkestnb, bet «die,
störe Heltemod og lcenkcbunden Herskesyge senkte Veemodstaarer,
fnyscnde Forbandelser, underlrykkede S u k efter Frihed og'et
Svcerd, ellcr efter Snigmorderens Dolk til Soens stille Bslger.
Denne kun efter Navn endnu bestaaende S s omflUttes nu trinkt
med B y c r , og deres tildeelö for Aarhundreder stden allerede opdyrkede Marker.
Del foromhandlede Esbonderup S o g n stoder kun paa en liben Strcekning til Soen ; Soborg og Groested omgive den i Dsten,
Sonden og Norden med Iorder, som for en stör Deel maae henfores til Amtets bedste. Thi Soborg, Nellerup, Fjellingstrup,
under hiint, Haugendrup, P aarup , Alume, og selv Holte,
samt nogle af de sondre Lodder af Groested, under bette, indeholde deels en temmelig stcerk leerblandet, muldrig S a n d ,

deels

svcere Leerj>rrder, som, ifcrr da man her paa de steste Steder sin
der Leerunderlag og en bctydelig Mcengde M u ld , ere isiand til
at frembringe All, hvad Agerdyrkerne forlange, og give dem, selv
vcd den ncesten overall, nctop her i bisse bcdre Egne stedfindende
feilfulde Behandling, . oste meget gode Afgrsder.
Mindre god,
og paa mange Steder ncdsynkende til den lettere S a n d , is«r mod
Stranden og mod Skoven, stjondt der, saavelsom her, dog li«
gcledes forekommer Leer, og det selv paa de hoiere Bakker, f. Ex.
paa Nakkehoved, umiddelbar ved Siden af Flyvesanden, ere
Dragstrup, Ferle, Firhoi, Rodkilde, Hetsbjerg, Gilleleie og
Strandbjsrstrup i Soborg S o g n , samt Strandesbsnderup i
Grasteds Sogns nordre, og Tuulstrup, ErkrstedByessydlige Deel,
Med dens Overdrev og Skovhuse, Donnevcelde og Frebogaacd i
dens sondre Sidc. Dogborikkeblive uanm«rket, at i deommeldte
Strogs sondre Deel, som er raa, uopdyrkct, for endeel bakket og
hoi ogsaa forekommer meget Leer, .men, skjondt bindende i Torke,
dog temmelig magert, lyst af Farve og sättigt paa Muld. Dette
Leer stal efter de Forsog, som Enkelte have gjort med at sommerbrakke det, —

ril Vinterbrakken er man endnu ikke kommen her,

hvor rige paa Iord bisse Egne endog ere,

og selve Sommerbrak-

kcn Hörer til der ganske Sjccldne, — have givet overordentlig göde
Jrugafgroder ved en blot taalclig Gjodning.
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I Blistrup Sogn treekke sig, ncermest Stranden, som Fort»
soettelse af de lcengere mod Asten allerede beg^ndte lettere Jorder,
meget sandede Marker til Smidstrup, Udsholt, Hesselbjerg, hvor»
paa mange störe Slene endnu sindes, uagtet en stör Deel deraf er
bortfort, hvilket de dermed satte betydelige Steengjerdestrcrkninger
bevidne, som ingensteds ellers blioe antrufne i den Mcrngde.

Sog

nets sydlige Byer have aller endeel leerblandede og selv stcrrklerede Jorder, hvilket S l a g s i de nordlige ikkt hyppig og ikke
vedholdende forekommer.
Sognene Waldby og Weiby bave fortrinlige Jorder paaLecrunderlag, og ere stcerkt leerblandede i Overlaget. Kun endeel af
Bakkebjerg og Slettelt til fsrste,

og Unnerup til sidste S o g n ,

samt desuden nogle Udlodder längs Stranden af Weil») og Hol
lsse, have letsandede Stroekninger.
Hele Weiby S o g n s Beliggenhed er hsi og bakket, fremfor de sydsstlig dertil grcendsende
Marker»

Arby og Hollose henfsres til de bedste Byer paa Cron«

borg Amt, og dercs Jorder forkjene det. Disse, saavelsom det hele
S t r s g , vi nu befinde os i, har hyppig, og jeg troer at kunne sige,
almindeligst Leer til Underlag,

og gode, leerblandede, muldcde

Jorder i Plsielaget paa dets betydeligere Deel; kun af og til
afvexler det med kette og sandede. Hertil, fljsndt lidet astagende,
henfsrer jeg ogsaa den stsrre Deel af Ramlose S o g n , hvor dog
i Skjcrrsd og Aagerup ogsaa falbe deels lettere Sandstrcrkninger,
deels magert Leer, fartigr paa Muld. Fremdeles höre dertil i Hel
singe So g n, fremfor de svrige, Storstedelen af Laugoog en ikkeubetydelig Deel af Neilinge, Helsinge og nogle af Amindrups Lodder;
hvorimod Hobjerg og de dertil stsdende Jorder af Pibemolle have
endeel S a n d , og^ i mindre Grad, ligesaa Kjederup. Annise har
i Ncerheden af, og iscer nordlig for Byen, fortrinlige muldsandede
Jorder, med saamegen Tilsaetnlng af Leer, at de tabe det lette, uden
at blive bindende. Stcerke Leerblandinger forekomme her sjceldnere, end i nogle af de forhen ommeldte S o g n e , og Byens störe
Overdrev har endeel S a n d , hvoraf mod Amindrup en Strcrkning
meget let og starp; men der sindes ogsaa Overdrevslodder, som
kunne scrttes lige med Jndjorderne, naar de ei manglede Cultur
og den «ldgamle Dyrkning, som disse have forud.

Husebyes Jor»

der ere omtrent af sammc Beffaffenhed, som Annises;

dog falbe

de noget mere sandede, og have ikke nydt den gode Dyrkning,
som isoer enkelte Lodder iAnnise have faaet i en RcekkeAar, hvorved de vise stg betydelig bedre, end endeel af de svrige.
A f stadeligt Band lide de stdstommeldte Sogne kun paa
enkelte Steder, og deriblandt isoer de til Arress stsdende Enge og
Tsrvemoser,

nagtet denne S s e s Vand ei noer endnu har naaet

sit i banalen ved Frederiksvcerk og Arressdal afsatte Flodemaal.
Skuldevedvarende vaadeAar lade det stige hsiere end hidtilz ffulde
det selv naae Flodemaalet paa de betegnede Puncter, som i desidste
30— 40 Aar ikke nogenstnde i Sommermaanederne ffal have vceret
Tilfceldet:

da ville mange Hundrede Tender Land Eng og Mose

soettes under Band, og tilstsdende sidere Agerjorder blive utjenlige
til Dyrkning, og dettes uudblivelige Felge vil voere, at mange Be»
boere her, saavelsom ved Seen s modsatte S i d e ,
gründe.

maae gaae Ur

Hshostning og Torveffcrr have paa de fleste Steder, i Aar

allerede, ei alene medfert megen Besvcerlighed; men det sidste kan
for Stersiedelen kun soretages tilMosernes Ddeloeggelse og til Spilde
af den stsrre Deel af Materialet, som senere, selv ved S s e n s
lavere Stand under Tsrke, ikke, eller kun tildeels, kan faaes. Een
vaad Sommer til, liig denne, og mange Hundrede LceS Ho maae
blive ubjergede, mange Tusinde Lces T e r v , som under stör Besvoerlighed, og til Torvemosernes Ddelceggelse,

ffceres i isolerede

Grave paa Mosernes hsiere Steder, maae forblive paa Mosen,
hvilket i dette Aar allerede vil blive Tilfceldet paa mange Steder.
Utcenkeligt er det forovrigt, at et Flodemaal oprindeligen
skulde have kunnet blive bestemt for en stör, med saa mange Beboere omgiven S o ,

hvorved Jordstrcekninger maatte oversvsm-

nies, som siaae for Ager og Engs Hartkorn; og ubegribeligt, at
det senere forefundne Flodemaals Lovlighed ei er bleven undersogt, da der ved tvende for omtrent30 Aar stden stedfundneLandvcesenS- Eommisstons Moder offentligen blev protesteret derimod, med
denPaastand, at Goldsluserne, som dengang existerede, ulovligen v a r
tilsat de 12 — 14 Tm rü 'Zoide, somfandtesmuredeovensor de
hugne Aampesteen. Ligesaa erklceredes under eetafdisse Msder
Flodemaalet ved Frederiksvcerk, uden Hensyn til dens Lovlighed
eller Ulovlighed, for S p ilfe g t e r i, naar, som Tilfceldet flulde
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vcere, Bandet ved Arresodal künde holdes ester Godtbefindende,
hvilket, saavidt vides, ei Heller har fort til nogen Undersogelse.
Enten altsaa har Ukyndighed om Virkningen af et Flodem a a l,. hvortil Arreso siden et Aarhundrede maastee aldrighar hcevet flg, foranlediget, paa Slum p i gamle Lider at scrtte
et Mcerke ved Fabriken, der skulde benytte Soens B a n d , som
man künde fljonne var hoit nok for denne, hvilken Antagelse forklarer det ellers Uforklarlige, at intetsteds ellers omkring Soen,
til Controlle, og saaledes tilBetryggelse forBeboerne, 'findes Flodemaalsmcerker,— eller Forandringer, som Sluserne og Broerne,
formedelst andre Jndretninger ved Wcerkerne, kunne vcere undergaaede, Reparationen som Tiden eller hoit Foraarsvand, der
öftere sial have viist flg odelceggende,

selv for de af hugne Kam

pesteen byggede Sidevcegge, hvorved nu Ftodemaals Moerker
findes ct-nbragte, kan have foranlediget, künde have forstyrret de opriudelkge Mcerker, og andre derfor istedet mueligen satte have nu , om
beend ei stemmede med de oprindelige fra crldre T id ,

ved hen-

rundne A a r, hvori de ei ere paatalte, maaflee vundet Retskraft.
J ethvert Tilfcelde synes det at have vceret hoist ubetcenksomt,at man har samtykket i at ombptte de forhenvcerende murede
Goldfluser — enten Kampestenenes Overkant vardet rigtigeFlodemaalsmcerke, eller de paamurede brcendte S teen ; thi Beffyldningen for 50 Aar fiden er hverken beviist, eller under Forretningen
bleven modsagt! — mod lose Stigborde, som uafhcengige af Flodemaalet kunne blive gjorte hoiere, end bette og den dermed corresponderende Hammer, hvorover Bandet stal lobe, naar det stiger hsiere.
Detteskal f. Ex. vcere Tilfoeldet med nogle afStigbordene ved Frederiksvcerk, og ved alle dem ved Arresodal, Hovedpunctet for at
bestemme Soens Band-Hoide. Thi vet ligger ogsaa bette Punct
ved Canalen, imidlertid dog ncrrmere Soen, altsaa mere overeensstemmende i si'dste Henseende.

Men aldrig burde FlodemaalS-

mcrrker anbringes ved Aflodsrender; thi. jo stcerkere Tillob og?lftrcek er, deslavere staaer deres Band mod Soens.

Deels altsaa

ere Flodemaalsmcerker ved en Aflobsrende urigtigen anbragre,
dcels er Bandcts Holde i Soen, bestemt efter bisse, va^lende.
Heldigt for Beboerne omkringArreso er dec,al Godsets og Amlcrnes allerhoiesteEier tillige er Fabrikens, at altsaa, om end Tiden
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stulde have begravet Beviserne for formeentlig Forurettelse ved
et for hoit Flodemaal, hvrs oprindelige Bestemmelse sandsynligviis
falber ncrsten et Äarhundrede tilbage, da de forste Forsog til Fa«
brikkers Anlceg her fandt Sted, Billighedens Fordringcr ei mindre
ville komme under Overveielse, dersom vedblivende, eller selv tiltagende Bandhside, tidligere eller sildigere stulde fore til lydeligere Klager og uundgaaelige noiere Undersogelser, end hidtil.*)
Ogsaa EsromsoesBand virker stadcligen paa ticstodende Beboeres Marker, men ei saameget Soens Flodemaal, som Dandetä
Stigen over samme, hvilket imidlertid kan forebygges, da Esrommolle, Slibemsllen ved Canalen, ogdennes Aflob ved Snevrod tilstrcekkeligen kunne affore Bandet.
Mere Skade gjor den nedre Canal paa vidtudstrakte Enge
längs den og det gamleAalob.
heder finde her Sted.

Adskilli'ge paafaldende Omstoendig-

For Canalen er sat et Flodemaal, nden

at derved synes at vcere taget Hensyn til de angrcendsendeBeboerez
formodentlig, fordi man ei har troet, at Bandet herved vilde
stige over Canalens, ved den opgravede Jord forhoiede Bredder,
hvortil imidlertid paa de fleste Stedec L de lave Engstrcekninger ei
smdes Spor mere.

Derncest har man — endmepe stolende paa

Canalens Bassin,

tilstaaet Forpagteren t f den KoNgl. Molle,

Dronningmsllcn, 6 Tmr Land over Canalens Flodemaal.

Jkke

blot i de seneste vaade Sommere, men allerede for, er herved
tilfsiet Iordbrugerne i Dragstrup, Ferle, Firhsi og Billmgerod
Skade, og hvis allerede Canalens Flodemaal — forsaavidt meget
lidet varige og selv uovereensstemmende Mcerker ved Dronningwollen, og ved den nedre Bro over Canalen, vise det — maa an
tages, ei ganske at lade Engene vcere frie for B a n d / saa syld^e
de for Molleforpagteren besiemte 6Tmr.derover, störe Strcrkninger
deraf. Men det meesi paafaldende af Alt herved er, at Beboerne
wed Lerhcd kunne saae Bandet afledet ad et gammelt Varidlob
Vesten for Canalen — men synes ät vcere i Uvished om deres
Netnghed derril, stjondt det sigcs,

at de ikke nogensinde st'ulle

* ) D e t , med He n s y n t i l D c v d e n , saa usivd^anNgc A a r l L D har f or t til
diösc Unders onc l ser, fern alierede r a r e indl ed cdc , mc dc n s L r u e cr
und er T r y l k c n .
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have indgaaet nogen indffroenkende Forbindtlighed i den Henseen»
de. Bedholdende Bade vil vistnok fore til Klager ogsaa over bette
Band, og bisse til Oplysninger, hvis upaatvivlelige Resultat
derncest maa voere onsteligt for Landmcrndene.

Opgrave bisse det

gamle Vandlob kun nogenledes,

blive Eanalens Flode-,

Molleforpagterens Overflodemaal,
tomme Bestemmelser.

»den andre Foranstaltninger,

som

Det foromhandlede S tro g Hörer til det langst under Dyrkning varende, hvor Skoven, paa enkelte Undtagelser n a r , for
l«nge siden har varet forsvundeu.
Maarum S o g n derimob
ligger indfluttet af S k o v ; Sa n d og raae, kolde Leerjorder afvexle
paa dets fireByers Marker. Kagerup staaer vel meest tilbage med
Hensyn til Agerjorden, uden paa enkelte Lodder at vcere blöktet
selv for starkleret J o rd , men har derimob rigelig og meget god
Engbund fremsor de andre. ^ I bette S o g n er Afgravningen af
Bandet meget forssmt, og dertibtrange isar mange kolde Leerstrakninger; ligesaa lide i vaade Aar Eugene ved Aaen, som, sorbi
Annise Mark, falber i Arreso.
I det Hele har bette Sogn^faae Bakker, paa mange Steder
derimob behagelig javnt liggende' Marker.
Tibirkes hoitliggende Marker, med sine for endeel med Flyvesand overdcrkkede, oprindelig mere eller mindre leerblandede Jorderi Districtetsnordvestlige Deel, ere de sidste, vi have at betrag«
under Eronborg Amt.

Kun Tidsvildes gaae til S tran den,

lette

og sandede der, gode og leeccde langer tilbage, strogviis ogsaa over«
dafkede med Flyvesand.^ Tibirkes ligge i Dsten og Sonden for
den nu indhegnede S a n d , som har overdakketForfadrenesBoligek
og forjaget dem sra deres, endnu over Sanken staaende, Kirke.
Denne Byes Marker ere ikke udstiftede mellem Mand og Mand,
da Dandmangel, Sandflugt, og Jorderncs, ved den sidste, til alt
for stör Forfkjellighed bragte Bonitet, ansaaes for at modscette sig
bette. Vel sindes her ogsaa Leer, og Underlaget indeholder det
vistnok paa mange Steder; men dybt begravet er det under S a n 
ken.
Frederiksvcerk Henker det bedste Leer til Brug for sine Fabrikker fra bette af Sand indhyllede Sted. Sognets Beliggenhed
er hoit, og bratte Skrenter Halde til dybe Mosedale. Flyvcsande»
ligger ved Acresoes, faae Alen over Havet staaende B and ; den har
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hvirvtet sig op paa TibirkesBakker, de hsieste. Puncter i Kronborg
Amt. Overdrevsstroekningen imellem den- indhegnede Flyvesand
rrnder Tibirke S o g n , og det saakaldte litte Sandarbeide ved
Frederiksvoerk, ec paa de fleste Steder. et lavt, sidfaldende
Sandlcie, bedoekket med en fast, vegetabilM Overstorpe, som paa
Tibirke og Namlese Sogns Andcel deri,
det Sideste selv benyttes til Hobjergning,
Steder maa stilles under Sandstugtstilsyn.

ncermestSoen, pam
medens det paa hsiere
Mere om Flyvesan^

den siden, paa hvis egentlige Hjem vi ellerL staae her i Tibirke
Sogn. Rigt paa Engbuttd er.Hvlbo Herred kkke, men egentlige
Mangel lide dog Heller kün faae af dets ÄMoere^ saasom Enkelte^
i Blidstrup Sogns hoiefandede, og faae andre ttigebeliggendeEgne,
meesti Ncerhedcn afStcandsn. Soborgso, saavelsom de Kgl. Sko->
des Mose- og Engstrcekninger,

afgive desuden endeel H o ,

som-

kommer ncerliggende Bebecres Agerbrng ligesaa meget til Nptte,
som det indbringer den Kgl. Kasse en betydelig Perigesum. Mox:
ferne og Nendedragene i Holbo Herred ere langt mindre fpldte
Med Torv, end det forrige Herreds z men dog l)ave Beboerne.
i der Hele ikke Mangel paa bette Material, som hist derirnad fore?.
kommer i overordentlig MLngde.
.
.
?
'

5.

Lrederrkübo^g Amtsdistrict,

indeholder hele Longe Frcderiksborg og Dlstr-kke, samt den storst.e
Deel af S t r o H e r r e d d e t flutter sig til Kjobenhavns og derun-:
derliggende gamle Noeskilde Arnt, hvornoest Zlocskildefjord adfliller det fra Hornsherred. For tilborligen at kunne overflue dette störe
Districts Jordbund', bor man betragte der efter mindre Afdelinger.
I

Lynge Frederiksborg Herred ligger Hillerod Kjebstad med

sine Jorder i Nordost af Herredet, saavelsom af Districtct, og>
stsder her baade til Holbo og Lynge Kronborg Herreds störe Overdrevsstrcekning underKarlebo ogGronholt Sogne, til hvilket sidste
ogsaa Hillersd Overdrev henregues.
Dette sidstes Bestaffenhed
ligner ganske det Dvrige, kun at enkclte Lodder deraf ikke alene
erefuldkommin cpdyrkede, men ogsaa ved Etsttur bragte til en Lestydelig Frugtbarhedsgrad; enkelte derimod henligge endnu ganske
uopdyrkede eller i meget raae Tilstand.
Ncerntere Byen ved-.
blive dens ovrige Jorder ad denne Side, at höre til de lette n
men for endeel have de modkaget en betydelig- Grad af Cul-
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turz tigesaa de underHillerod Kjobstad liggende Jorder af Sandviggaard, Tamsborg (forenetmedforommeldte), Karlsberg og flere
mindre Steden som ogsaa stode hertil, hvor, iscer paa de forste, man
ge raae Strcekninger endnu forekomme, dog meest tun paa Overdrevet, som ligeled'es henregnes til Gronholt Sogn. Derimod
falbe paa den sondre og vestre Side af Kjobstadcn meget gode mulde.de, for endeel leerblandede Jorder, som for Storstedelen ere
stegne til en hoi Culturgrad. Det samme er Ttlfoeldet med de ovrige smaae Jordstykker ad denanden'SideafFrederikSborg, somdyrkes af adskillige Beboere paa Hovedgaardens Grund, og med de til
Nyhusene liggende-JorLstrcekninger, som for det Meste alle benyttes
som Haver, og fljondt ikke fra reldgammel Tid under Dyrkning,
dog nu allerede have hoevet sig langt overderes oprindelige GodHedsgrad. .
^
.
Hovedgaardens, undenFrederiksborg Stutteri liggende Jorder
omflutte Hillerod og dens Marker, undtagen der, hvor Hillerod
ogKarleboesOverdrcve ligge j en samlet Stroekning osten for Byen..
Men alle nordost og sydlig hertil stsdende Bange höre tUSkoven,
og ere deels afgivne dertil, deels benyttes Grcesningen tun midlertidig.
T il de forste höre Steehholtsvang .og flere tilstodende,
Stove, saavelsom den sondre Deel aflLille Dyrehave, under Bencevnelse Lyvckrogen, en samlet Stroekning starpt sandede Lyngjorder i dens hele sondre Side, for.det Meste nu bedcekket med
Naalestove, i Norden og Dst^n derimod noget bedre, stjondt ogsaa
her afbrudt med ssarpe Jorder;

det Hele gjennemskaa.ret med

mange Moser ogRendedrag, endog den hoiere Deel.
T i l de
stdste Hörer den i Jndledningen emmeldte betydelige samlede
Skovstrcekning, Store-Dprchave og dertil liggende Bange, hvoraf
dog et Stykke allerede for er lukket forGroesningen og afleveret til
Forsivccsener. Den hertil stodende Bang Holmene horte ligeledes til Stukterimarkcrne, men er afhcrndet til Hillerod.. B»)
og benyttes som varigt Grcrsland z deels hoi og skarp, deels en
std Mosestroekning, i Forbindelse med flere heromkring. Bakkerne
og Holländer, for 25 til 50 Aar siden endnu bevoxne med en skjorr
ung Bogeffov, Frederiksborgs ffjsnnestePryd da, ere ode og bare
nu eftec Skovens, ved Afhcendelsen betingede, Borthugning- og
hvo som bcsoger Mariebakkerne, for her at opsoge et sorgmodigt
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Sa g n s venlige Hjem> og Eravhsiene, som dcekke tvende elffende
Hjerters udslukte J l d , bliver ubehageligen forstyrret i sine
Drommeriec ved at betrcede de nu indtil Nogenhed afklcrdte Bakker, hvor de hoithvcrlvede B o g e , der medlidende ffjulte Hjertets
Brode for Himmelens trüende Stjerneglands> forgjeves soges.
De undcrStutteriet liggende, og af det benyttede Marker, ere.
anforte i den derover meddeelte Fortegnelse, hvor - ligeledes deres celdre,

og lcenger hen deres npere Bonitering er. tilfoiet-;

jeg indffrcenker mig derfor til at give folgende generelle Anjküelse
af dem.

:«

Ladegaardsmarken med Fauerholmgaarden, for omtrent 20 Aar
stden bygget paa det S t e d , hvor ogsaa i crldre Lider har ligget
en Gaard af samme N a v n , har for endeel fra gammel Lid af
allerede vceret blottct for Skov, og kan nu henregnes til de meest opdyrkede afHovedgaardsmarkerne.

Gruus-og sandblandet Jordsmon,

som dog egenrlig ikke kan hensores til det lette, afvexler med leerblandcde Strcekninger, og Leer danner paa mange Steder Underlaget, paa mange derimod er det Sand.
Store Hestehave stsder herril med i det Hele mere leerblandede Jorder, hvorimod Lille
Hestehave for Storstedeel er.ffarp, fandet, holt beliggende- samt
lidet cultiveret endnu, imcd det, der sinder Sted paa LadegaardsMarken og i enkelte andre Bange.
Kiilffov, TiirsdagSskov^
Nonnevang og Lelvkartevang, ved Ladegaardsmarkens modfatte
Eide, have ikke mange lerede Strcrkninger, men meest ffar»
pe Jorder,

og Skoven er her for endeel forst i de senere Dccen-

nier borthuggen. Ei Heller ere de rige paa Muld, som i störe He
stehave og endeel af Ladegaardsmarken anttoeffeS langt hyppigere.
Blegmarkens Jordbund falber paa flere Steder leret, og denne
lcenge allerede for

Skov

blottede Stroekning

den forhen ommeldte Ladegaardsmark,

har,

ligesom

noesten ganske tabt det

Naae, som i hoi Grad endnu existerer i Strodam, Selskov, Tuekjob, i mindre derimod i Lille Dyrehave, hvilke Bange stode
til Blegmarken oq tillige med denne omflutte Ladegaarden mod
Sonden og Liren.
Jndclukket er ncrstcn ganske skovdevoxet,
og bestemt dertil ogsaa i Frcmtiden, som Lystffov for Frederiksborg S lo t.
Ligesaa indeholde ogsaa de forommeldt? sire Bange
betydelige Hoiskovstroekninger,

bestemte til Conservation,

og
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meget til Afry.dning kommende Krat og E l , bvormeget her endog
allerede er bortryddet. I disseVange afvexler den ffarpe med den.
leerblandede Jordbund, og ffjsndt unoegtelig betydelige Stroekninger af den stdste forekomme, hvorved Leer for det Meste sindes
at udgjore Underlaget, og saaledes at udstroekke sig strogviis ogsaa under den flarpere Jord, saa er dog det lettere, stcerkt sandblandede
Iordsmon overveiende, og som Underlag forekommer ligeledes S a n dey hyppigst. Mange Moser og Nendev giennemffoere alle disse
Stutterivange, og störe samlede Slrsekninger deraf findes i flere
af dem, meget forskjellige af Godhed. Dette er ogsaa Lilfoeldet
med den, isoleret fra det Dvrige, i S t r o Herred under Tjereby
Syg.y liggende Eberholts eller Klostervang,

hvor vi atter stode

paa et gammelt Munkescede.
Iordbunden her Hörer ligeledes
til den, hvori kun lidt Leer forekommer, og som i det Hele vel
maa henfsres til den lettere, men langtfra ikke til den maadelige.
P a a enkelte Steder gaaer den endog over til en sioerkere Leer, og den
har Leerunderlag paa mange. En betydelig Deel af Bangen ec sid
Eng, i Forbindelse med den tsrlagte Eberholts ellerovre Dam, hvis
Band ffal herigjennem.
D isseVange have alle lidt betydeligt
qf ffadeligt Band for, og hist ogh^rkandet vel ansees forendnu at
voereTilfoeldet; men ellers er ingensteds paa Amtet arbeidet mere
ti^ ffadeligt VandS Afledning, end paa adffillige af de betydcligere
af Stutteriets Marker;
Langt fra ikke endnu.
.

tilendebragt er dette Urbeide imidlertid

Jordernes Beliggenhed Osten for Frederiksborg er hoi og bakket,

meget efte til Besvcerlighed forDprkningen. Ogsaa Stutterivangene frembyde enkelte stcerLlbakkede Strog, men for det Meste ere de
ved al deres partielle Ujccvnhed dog i det Hele beqvemt beliggendt.
Ncrrmest de forommeldte Jorder under Hillerod Kjobstad og
Frederiksborg Slotssogn ligge i Sonden og Vesten: Herlov, Lillersd, Lynge, Uggelose og Gjsrlose Sogn imellem Frederiksborg eg Slangerup.
Naar man undtager isoer Overdrevene, saasom det ril Freerslov, som mod Norden lober ud i Stro Herred, og her i Forening med Haarlose, Ullerod og Tjereby Overdrev , danner c"
betydelig ffarp og fandet, men fuldkommen opdyrket Iordsirakning j middelmaadig hoi og bakket Beliggenhed; fremdeles
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Sonden Lillerod,

Lynge og WassingerodOverdrev, i Forbindelse

medHovetsvang, en tilHuuslodder udparcelleretStutterivang, af
hvilke Strcekninger iscer Lynge Ovecdrev indeholder mange maade- >
lige, og enkelte ganffe uopdyrkede flade, sandede Lyngstrcekninger,
hvorimod Hovelsvang falber bedre og har endog temmelig stcerkt
Leer paa nogle Steder; endelig adskillige andre mindre betydetige
starpe Strcekninger i bisse Sognes forskjellige Dele: saa maa
Jordbunden i der betegnede Strog, i detHele tagen- henfores til den
temmelig gode.
Men betydelig Forskjellighed sindes i dens Bestanddele. Enkelte Jordlodder af H^rlov, iscer de vestre, den storste
Deel af Freerslsv, der Meste afBorup, rigellg det Halve af Gjsrlose, iscer i Vesten, ere stcerkt leerblandede, for dct Meste med
Leer til Underlag, og Ploielaget er derhos ei sättigt for Muld.
Lettere Jorder afvexle, som scedvanlig, vel med de stcerkere,
men forekomme langtfra ikke saa hyppig, som paa de ovrige
Steder i bisse S o g n e , hvor Leecblandinger og undertiden stcerkt
Leer vel ogsaa sindes, men i mindre Udstrcekning, end hist.
Saa
har Kollerod svcere Leerjorder og Mergel til Underlag paa flere
Steder, og Lynge i Ncrrheden af Vyen fortrinlige, leerblandede
Muldjorder.
T il Uvelse og Herlov ligge endeet lette, oftest med
mange Snsaastene blandede, men derhos rigelig med Muld forsynede Jorder, som Bonderne holde meget af og langt foretrcekke
dem de sioerke Leerjorder; og uncegtelig sinder man her ofte,

iscer

hvor den sortmuldede Beffaffenhed vedbliver i betydelig Dybde,
hvilket ofte trceffes indtit 12 ü 18 Tommer, eller hvor Leer staaer
til Underlag, som, fljondt ikke soedvanlig, dog Heller ikke sjcelden
er Tilsceldet, de fortrinligste Asgroder,

og ncesten aldrig flaaer

Sceden feil paa denne Jordbund, uden i meget tone Aar paa de
Steder, hvor den lcengere ned gaaer over til let Sa n d eller Beigruus,

hvilket sidste iscer stundum antrceffes.

Men selv ved

mindre heldig Underlags-Beskaffenhed asgiver denne Jord i
Almin^elighed bedreAfgroder, end de stcerkere Leerblandinger ved
stjodeslos Behandling og kraftlos D rift,

hvisaarsag kun faae

Bonder lide bisse. Denne muldede Gruus er iovrigt ofte saa
fuld af Smaastene og saa fattig for Leer, at vinterploiede Agre,
naar Regn og Snee have ffyllet Jordpartiklerne fra Stenene, see
ud som b-lagte med Steengruus, hvorimod den, ttyploiet, ligner
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fort Havejord.

De ommeldte Segne

have en betydelig Deel

Engbund, men ulige fordeelt i Henseende tilMcrngde eg Godhed.
Rigeligst sorsynede ere Gjorlose Sogn eg Byerne Herlov eg Freerslov, som have Deel i den under Navn af Attemose bekjendte
Engstrcekning, foruden at mange Hovedlodder indeholde wegen,
oste selv alt formegen Engbund, naar den, som ostest, Hörer til
den magre.

De fleste Overdrevsbeboere mangle Engbund,

hvad de have deraf, pleier at vcrre maadelig.

og

Den bedste Eng-

strcrkning her findes, Attemosen, lider betydelig af ffadeligt Band,
saasnart kun lidt mere end scedvanlig Negn falder om Sommeren,
og ligeledes paa de Vesten for den beliggende Enge og lavere
Jorder har den herigjennemlobende Aa gjort megen Skade i
tidligere Aar, og nu atter i de stdste tvende.

Desuden er Af-

gravningen af Band fra Agrene, hvor derimellem liggende Moser
og Engdrag oste forvolde megen Suurhed, ikke overalt tilborligen foretagen, og i det Hele kan man derfor ffge om disse Sogne,
at betydelige Stroekninger, saavelsom mange enkelte Steder, lide
af ffadeligt Band endnu, medens andre Jordbrugere ere ncrsten
ganffe frie for det.

Dette S t r s g indeholder mange Marker, som

for et halvt Aarhundrede siden for en stör Deel endnu vare bevoxne med Skov 09 Krarz men der ere faae Steder, hvor dette nu
erkjendes ved Iordens ydre Udseende; dog gjore Bonderne i de
Skoven ncermest liggende Byer endnu stedse en Forskjel imelleM
Indjorden og Skovjorden, hvor lcenge Skoven endog, med Undtagelse af endeel Ellekrat i adffillige Moser, allerede har vceret
forsvunden, uden at mindste Spor deraf findes mere.
Beliggenheden af disse Sogne er vel ujcevn, men paa de
fleste Sieder neppe til den Grad, at man kan henfore den til det
bakkede, og hoie Puncter findes her ikke, naar undtages KongeHeien i Lystrup-Kobbel og enkelte flere Bakker der omkring. Jmidlertid feiler det paa enkelte Steder Heller ikke paa temmelig betydelige,
og oste felv steile, Skrenter mod Soer, Damme, Moser ogAalobene.
Resten afHerredet strcekker sig i vestlig Direction indtilNoeskildefjord, indbefattende Sognene:
Slangerup, Hjorlunde,
Oppesundby, Udesundby, Ercese og Sigerslovvester.

Dette Strog

indeholder af de bedste Jorder, Amtet har, og i det Enkelte betrag
tet, stige mange deraf til en mcget hoi Bonitet, men i det Hele
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nedscettes de betydelig ved de ogsaa her ofte forekommende mindre
gode, og undertiden endog maadelige Strcrkninger. Jmidlertid er
den leerblandede Jord paa de fleste ByersMarkecoverveiende, ogncesten overalt trceffer man Leer som Underlag paa meget störe
Strcrkninger, uden idclig at afbrydes ved Sanden.
Ploielagtt har, ved Dyrkning fra umindelige Tider, paa mange S t e 
der samlet en saadan Mcengde Muld, at Jorden alene derved alle
rede er stegen til en betydelig Godhedsgrad, endog der, hvor Sanden
er overveicnde.

Foran i Godhed, for en stör Deel frembragt ved

Dyrkning — thi Sognets ovrige Jorder ere, efter deres oprindelige Beskaffenhed, ei ringcre— staae Slangerup Byes Jndjorder,
som paa mange Steder i Fedme, Udseende og Skjorhed ligne gammel
Havejord. De prydes soedvanligst med fortrinlige Afgroder. Overdrevet, for faae Aar stden endnu en uopdyrket fcrlles Groesmark, maadeligt, skarpt fandet, stcnet, hoit og bakket, er pletteviis taget
under driftig Cultur, og stiger Aavfor A a r ,

men det kan aldrig

blive til Det, som Markjorderne ere; thi Grundbessaffenhedenstaaer
langt under disses, i Overlaget saavelsom i Underlaget.
Endeel af Hjorlunde S o g n , hvor ellers ogsaa mange lette
Stroekninger forekomme, ncesten hele Oppesundby, en betydelig
Deel af Udesundby S o g n , enkelte Stroekninger af Greese, og li
" gesaa afSigerSlovvester, haveJorder, som er staae tilbage for dem
i Slangerup S o g n , og hist og her kunne scettes foran. Strcekniugen längs Noeskildefjorden, for Storstedeel bakket, indehotder
vcl af og til lette Jorder, men meget oste temmelig stoerkt lerede.
Lette Jorder har, foruden Slangerup Overdrev, ogsaa Hjorlunde
Overdrev og nogle af denne Bycs og Skjenkclsoes Jnd-og Udlodder.
Engbund mangle de fleste Gaarde i disse Sogne ikke; men overflsdig Hoavl have kun faae.
Bure S o ,

A f stadeligt Wand lide nogle til

og iscer de til Hagerup S o stodende Torvemoser og

Enge, og deras frem for andre Oppesundbyes og Hagerups betydelige Torvemoser, ligesaavel som Engene paa enkekte Steder ved
Aalobet herfra til Udesundbymolle, hvorimod denne Aa i de Ad
ligere torre Aar ofte ncesten ikke havde Band til Kreaturene engang
") Csrerar bette ernebskre^et, er benne Aaes overfte Str^kinng sorbnbet
betnbclig, til Gaon baadc for Iordeierne og for Motten, der ellers oste
har savncr Wand.
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Grasemose har fsr lidt overordentlig af Band,

men er ved til-

borlig Opgravning, og Netning af Aalobet befriet dcrfor. Paa
Sigerslovvesters Mark ere enkelte af de mod Grase liggende Lodder
meget sidsaldende og forsomte med Hensyn til Afgroftningen.
Slangerup Mose er ogsaa en meget std, og underliden af Band
lidende Torveftar-ogEngstrakning, med kun maadeligt G ras. '
DisseSogne have vel i delHelemeget jcevnt og fordeelagtigt
liggende Marker, men der feiler, foruden de forcmmeldte ved Fjor
den beliggende, Heller ikke paa hsiere, sioerkt bakkede Strog, f. Ex.
paa Grcrsemark, iscer ved Grafemolle, vedHorrrp, paaHjorlunde,
Sperrestrup og flere Marker.
Dlstpkke Herred, i Sonden afdet forrige, er endnu tilbage atbetragte; ligesomdernastStrsHerreds, under FredcriksborgAmtsdistrict, nordl'g for LyngeKronborg Herred liggende storreDeel. J dct
forste indtage de Ire, for under KjobenhavnsAmt liggende, Sogne,
Farum, Gandlose ogSlagszunde den ostligeDeel, Vexo, Steen
lose, Olstykke og Snodstruv derimod den vestre indtil Fjorden.
De forste tre have betydelig Jordforscjellighed paa deres Macker,
de sidste ere meer af

een Eharacteer.

I

hine findes mange

Stroekninger, som forst i der forrige Aarhundredes sidste Deel ere
rensede for Skov og Krat, og som saaledes, om de end noesten
overalt have Labt deres raae Udseende, ,dog ikke endnu kunne sat
tes ved Siden
skaffenhed.

af Byernes Jndjorder af samme oprindelige Pe-

Knardrup Bp maa i denne Henseende sattes foran

de ovrige, og her findes gode,

muldede, leerblandede Jorder.

Gandlose og Slagslunde mangle heller ikke Leer, stjondt meget
derafer stärkt sandblandet, baade i Underlaget og i Ploielaget, oq oste
om ForaaretlidendeafVintervandet; men ogsaa mange letsandede
Strakninger forekommepaa disfeMarker, isar paa de hsie, ubegvewt
beliggende Bakker mod Skoven ad Uggelofe S o g n ,
Leer, Sand og Gruus hyppig vexle.

hvor magert

I Farüm Sogn findes ved

Byen og tilFarumgaard, i behagelig javn Beliggenhed, ret gode,
muldedel Agerjorder,

af en lettere Beskaffenhed i det Hele, end

Jndjorderne af de forommeldte Bper.

Ogsaa i Staunshotte og

Wregnerod er, der et letJordsmon overveiende, her raae, magre Leerstrakninger, afvexlende med meget starpe.Jorder, som ved god
og kräftig Drift af adskillige af Agerdyrkerne i de sidste Aar sces
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Kragte Lil en betydelig Frugtbarhedsgrad.

Udjorderne og Over-

drevene af hele Sognet ere langt tilbage endnu, og vige ligeledeS
i oprindelig Grundbynitet betydelig for Jndjorderne. Dersor vi
fer Gjennemsnitsboniteten her, ligesom ved alle de Byer, som have
störe og maadelige Overdreve, en langt mindre Godhedsgrad, end'
deres Hovedlodder fortjene.
Disse Sogne mangle i det Hele ikke Engbund, og af Hoets
betydelige S a l g hecfra, isoer fra Gandlose og Slagslunde So gn,
stulde man flutte til Overflsdighed, dersom bette ikke var stuffende.

Egnen er i det Hele temmelig hoit beliggende og tildeelS

bakketz

dog bemoerkede j e g ,

Sogn,

ved bette Foraars og den senere Sommertids Bcede,

isoer i Gandlose og Slagslunde

rnange Steder, hvor de til Moserne stsdendeAgre lebe af stadeligt
Band.

Ogsaa den torlagte, og til Hoflet benyttede Borups

SopaaKnardrupsMarkhavdeatter samleten betydelig Deel deraf.
A f de vestlige Sogne have Vexo og Steenlose de stcerkeste
Leerjorder i hoi og temmelig joevnBeliggenhed, dog ofte gjennemstaarne med dybe D a le, som banne ret steile Bakker og Skrenter. Sanden og lette Strcekninger forekomme vel ogsaa, men
Leret er i det Hele langt overveiende baade i Ploielaget og Underlaget, og det forste er paa mange Steder rigt paa Muld. Dette
er isoer ogsaa Tilfceldet i de andre to S o g n e, Dlstykke og Snodstrup; men her forekommer den stoerke Leerjord mindre almindelig, end der, uden at disse Jorder derfor i det Hele staae tilbage
for hine Sognes. Disse 4 S o g n e , tilligemed de i Norden
dertil stodende af Lynge Frederiksborg Herred,

höre til de crldst-

dyrkede Strcekninger paa Amtet.
Der haves betydelig Engbund til de under Omhandling vcerende So g n e,

iscer ved Aalobet, som adskiller Frederiksborg fra

det forrige Roeskilde Amt;

men Vandet har viist ssg meget skade

ligt paa den i disse stdsteAar*), ligesom ogsaa SkjoenkelsoeS Band
ei tillader Snodsirup Sogn tilborligen at benytte fit derttlstodende
Torveffcer.

Ellers fandtes Agrene i disse Sogne ikke stört at lide

*) Ligesom en 1740 ncdsat Commission tilendebragte mange Aars Klager
og Stridigheder over Vandets Opdcrmning ved ovre Vcirbromolle,
saa har Landvcrsenseommisstonen i Aaret 1830 tilfrcdsstillet Lodäeierens ligegrundede Klager over der Samme ved nedre Veirbromolle.
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afskadeligt B a n d , i Sammenligning med adskillige andte i dette
AmtsdistrictS nordre og vestre Deel.
Den deels jcevne, deels stccrkt bakkedeBeliggenhed i Farum,
Gandlose og Slagslunde S o g n ;
den hoitliggende, temmelig
jcevne,

men med

Steenlese S o g n ,

dybe Dale gjennemskaarne

af Vero og

er i det Forrige ommeldt, og naar dertil foies

en temmelig bakket og hoi Beliggenhed i Dlstykke og Snodstrup
S o g n , med störe, jcevne Marker, og for Storstedeel beqvemt
liggende Hcelder paa Bakkerncs S id er: saa vil dette give et Billede af dette Herreds Beliggenhed i det Hele, hvori jeg ei tor indgaae dybere, for ikke til Unytte at opfylde Mummet med alligevel
Atilfredsstillende Situationsbestrivelser.
I S t r o Herred betragte vi rigtigst, som Fortscettelse af de
to omhandlede Herreders Strandsogne, forst Dlsted, og forene
dermed i Beskrivelsen de tilstodende Sogne S t r o , Skjcevinge og
Lyngby, tilsammen Herredets vestlige Deel i dette Amtsdistrict.
T il Roeskildefjord i Vesten,

og Arreso i Norden,

imelleM

hvilke to Bande Frederiksvcerk Gods stoder til, flutte bisse Sogne
sig i Sonden til Sigerslovvestcr, Slangerup og Gjorlose i Lynge
Frederiksborg Herred, hvornccst blot Herredets ostligeDeel, bestaaende afTjereby og Alsonderup Sogn, hvormed vi atter vende os til det
Punkt, vi gik ud fra, Frederiksborg, er tilbage paa dette Amtsdistrict.
Store Hagelse B y har en Strcrkning längs Fjorden, soM
for 25 Aar endnu var ganffe stov- og kratbegroct, men siderl
den Lid ncesien er opdyrket. Skoven tilhsrte Frederiksvcerk, hvilket
endnu gjcelder om detHuus med Vcenge, hvor den forrige Skovfoged
boede. Hele Gründen afden forrige Hagelse Skov er kommen undek
Store Hagelse B y , som havde Grcesningsret der, da Skoven ei ansaaeSskikket til, efterForordningen af27 Septbr1805, atnogetderaf
künde indtages til Conservation og fremtidig Fredning.

Denne

Strcekning har skarpe Bakker i Afvexling med gode leerblandede Jorder. Ligesaa er den ovrige Strcrkning längs Stranden til denne By
og til Dlsted afvexlende fandet og let leret, det Hele i bakket
Beliggenhed. For ovrigt har dette S o g n jcevnt liggende, temme
lig leerblandede, gode muldede Marker, hvori ogsaa af og til
sandede forekomme, iscer ved Dlsted og Grimstrup,
genhed atter er mere bakket.

hvis Bclig-
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Längs den hele Kyst af Noeskildefjord findes mange Kcempehoie og andre Mindesmcrrker om Oldtidens krigerste og religi
öse Bedrifter, men ncrsten ingensteds flere, end paa bette Sted,
ogsydostlig herfra henad Slangerup, hvor man ved den bctydelige,
over Ercese og Slangerup Sogns Marker indtil Slangerup gaaende
Eng og Mesestrcekning, for seilbar Havbugt, som Forfcedrene
befarede med deres Snekker indtil Slangerup B y , oste har waattet kcempe om Eiendom, Frihed og Liv,
indtil Havbugten
blev til grccsbar E n g ,

hvorefter Fienden forsvandt,

men med

Ham ogsaa bisse Kystboeres Kcempefcerd og Kcempesind, hvoraf
i Aarhundrede Nordens Sletter og Fjelde gjeplode.
Betydelige Mosestrcekninger og en liden Fredffov
Dlsted fra Lyngby S o g n ,
og Lille Lyngby,

adskille

hvilket sidste med tvende Bver, Store

ligger längs Arreso;

hvorimod Skjcevinge og

S lr s Sogn stode til bette i Sonden, alle tre med en Jordbeskafsenhed, hvor gode Leerblandinger og overveiende S a n d hyppig
afvexle, og hvor det ervanskeligt at stge, om hine eller denne forekomMer meest.

De fleste sandede Marker har Lyngby S o g n ,

iscer

Store Lyngby; de bedste Muldjorder og mange gode lerede S trog
trcrffes i S t r o S o g n ,

hvor der gives Jordbund, som Hörer til

Amtets bedste; stcerkt Leer og Sand afvexle i Skjcevinge S o g n ,
og mere endnu forsvinde de stcrrkeJorder paa Mellose Mark, uden
ganffe at vcrre blöktet derfor.
Enkelte Bakker undtagne, og deriblandt iscer Strobjerg, hvoraf
de ved Grimstrüp og Dlsted ere en Fortsoettelsr, og som i mindre
Hside og sjcrlden afbrudt trcekke si'g over Ejorlose, Uvelse og Herlsv Mark,

hvorefter den ellers overalt kjendelige Kjede tabcr sig

imellem Brodeffov og Store-Dyrehave, have de ommeldte Sogne
temmelig jcevnt liggende Marker. Kun paa enkelte Sleder lide de
afskadeligt Dand, saasom Engene og de dertilstodende Agre ved den
igjennem Attemose, forbi Ejorlose,

Borup, Skjcevinge, S t r o ,

Strolille, Sigerslovvester og begge Hagelse Byers Marker lobende,
i regnfulde Aar meget vandrige Aa ; ligesom og betydelige Strcekninger ved Arreso, hvor Lille Lyngby og flere Byers Enge og
Moser sor 1 5 — 20 Aar siden i vaade Aar ncesten vare utilgcengelige, og atter nu have berydeligt Dand, som snart kan naae
ogmaaskee oversiige tidligere Aars Hside, til uberegneligt L ab
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for Beboernez flereSteder afwindreOmfang,og den saa oste forsomre
Afgravning af ffadeligt Band fra fldece Agre og hsiere Enge,
som künde blive befriede for det, ei at omtale.
Alsonderup og Tjereby Sogne flutte sig til Frederiksborgs
Hovedgaardsmarker og scovbevoxne Dange, selv meget rige pail
Skov for faae Decennier endnu, og saaledes langt mindre gjennemdrevne og opdyrkede, end de vestlige Sogne, og meget kratbegroede paa adskillige Steder.
I Alsonderup S o g n har Bendstruj)
de fleste le^rblandede Jorder og Neiede endeel gode muldede, men
ogsaa meget lette Sandjorder. Alsonderup og Tuulstrup have, med
Undtagelse af enkelte Steder, overordentlig lette ffarpe Jorder,
tildeels i bakket Deliggenhed, og Leret spiller en saare underordnet
Nolle her. Med Undtagelse af den sidstommeldte B y , har dettt
S o g n megct gode Enge.
Ganske adskilt og ind i Holbo Herred
liggeOrne, Tipperups ogKagerupshuse, saavelsom Gadevang Legb
vcerk og endeel afGadehusene. De forste have endeel leerblandede,
de stdste ncesten kun skarpe Sandjorder.
Tjereby Sogns trende Dyer have,

summariff betragtede,

omtrent samme Jordbund: mere S and , end Leer i Plsielaget,
begge Dele i Afvexling i Underlaget, enkelte Strcekninger ret gode,
muldede Jorder, andre meget sättige for M u ld , afvexlende raae
og vel opdyrkede Strcekninger, og Kvat endnu paa mange Steder.
Men i det Enkelte falber en meget betydelig Forskjel.

Overdtt-

Vene-, som omflutte det herudi udlobende Overdrev af Freerslo»
B y , ere vel ncesten ganske opdyrkede, men uden at Jorderne endnl>
have vundetmeget i Kraft, og de staae derfor kun lidetover det, stlll
disse skarpeStrcrkm'nger vilde bave voeret at anscrtte til i deres raaeTi^
stand. Enkelte Lodder gjore imidlertid en Undtagelse. De vise, at diss^
Jorder kunne hceves hoiere, end til det Trin, hvorpaa de fleste staae«
Den for over 50 Aar flden udtsrrede Eberholts Dam er vel st^
endeel omskabt til Agerland; men Jordens torvagtige OverlaS
vil aldrig tillade det at hceve sig til noget Udmcerket. Ogsaa gi^
Dandet i vaade Aar endnu megen Skade, da Broen paa Landcvei"'*
i Eberholtsvang ei ligger dybt nok, og Grofterue tilgroe. Engene ett
temmelig ulige fordeelte, og der ft'ndes baade gode og magre. I ^
Hele har Sognet langt fra ikkeMangel paa Engbund, n a a r O ^
drevsstroekningerne undtageä,

hvis Beboere imidlertid hidtil ha^
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havt Leilitzhed til at forffaffe sig det Manglende uden for deres
Avlsbrug»
.
Med Undtagelse af Stsrstedelen afUllerod Mark,Eberholtsvang,
som er omtalt blandt Scutterimarkerne, og Eberholtsdam, har det
Meste af Segnet en temmelig hoi og bakket Beliggenhed, med
derimrllem' salbende side, hyppig af Band lidende Steder. Tvende Iordloddcr i Ullerod B p , som for nogle Aar siden ere Eomne
under een Eier, og anvendes til et Schceferi og et Meieri af udmcerket fremmedt Q.voeg, give et.folgevcerdigt Erempet paa kräft
ig mdsigtsfuld Iordsorbedring; og de ville, naar saaledes vedblives endnu i nogle A a r, kunne bevidne, hvad der i kort Tid
fanb1ive.afJord.er,

hvis oprindelige Grundbeffaffenhed,

i det

Hele tagen, ikfe naaec Middelboniteten^ men rigtignok under Anvendelfe af Mere, end Det, hvortil en Avlings egen Kraft er istand.
-Fornden det paa mange Steder i det Enkelte i bisse Sogne
forekommende,. og for allerede berorte ffadelige Band , lider det
sondre Strog paa betpdelige Strcekninger af Attemose Aalobs
meget forsomte Opgravning, og i Worden stiger An-eso's B a n d ,
uden endnu at ha.ve naaet sit i det Forrige allerede betragtede FlodeMaal, paa Moser, Enge og Agre.
Jndsiydelsen af denne S o
skal selv strcrkke sig igjennem Stutterivangeu.Strodam indtil dertilstodende Marker, over 20,000 Alen fra den, naarAalobetfolges,
hvilken Menings Nigtighed imidlertid vel kun kan afgjores ved
Nivellement, og i alt Falb kan Soen ei have umiddelbar Zndflydelse paa Steder, hvilke, som bette, ligge oven for en VandmoUe.
4. Frederiküvcrrkü G o d s .
Wi vende os her tilbage til S t r o Herred, hvori hele bette
Gvds er beliggende, i Westen, Sonden og Norden omfluttet af
Roeskildefjords,

Jssefjordens og Kattegattets Wände, og med

Arreso i Dsten, hvilken S o , stjondt den ligecedes.grcendser til
Kronborg og Frederiksborg Amtädistncte.r, dog rigtigst henfores
under FrederirSverrk, da dets Fahriger ene have Asbenpttelsen af
dens Wand.
.
FrederiksvLrk indehclder de 4 S o g n e, Kregome, -Vinderod,
Meelbl) og Thorup, med Hovedgaarden Gronneso r sidsie og
Arresodal i Winderod S o g n , hvori ogsaa Fabrikstedet og dets
8runde paa begge Sider af den 1 7 1 6 — 20 gravedeAsiobsrende fra
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Arreso ligger^ Thorup og Meelby, det forste ganffe, bet stdste
Med Storstedelen af sine Marker paa Halsnces, indrage Streekningen imellem Noeskildefjorden og Kattegattet, og have i deres
Midte ved Thorup og Svoerkildstrup overordentlig gode, samt til
Tboruplille, Thorupmagle ogTommerup, ncermest Byerne^ taalelig
gode Jorder; ligesaa Mclby Sogn imellem denne B y og Evetofte, til
henimodHaagendrup. Leer i betydelig Mcengde, saavel iPlsielaget
som iÜnderlaget, sindes paa de forstncevnte fem Byers Mar
ker^ men ret gode, muldede Lerrjorder i nogen Udstrcekning dog
kun paa de to forste. Eüinge har paa en Deel af sine Marker en
ret god, muldet S a n d , og paa enkette Sieder Leerblanding, ligesom Halb og Tollerup mod Sonden vel opdyrkede, af og til r
det Lerede faldende Jorder; men ellers er Helle den ssndre Side af
Halsnces, med Undtagelse af enkette af Gronnesögaards Markerhele den vestlige Deel, med fine mange Hufe og Överdrevslodder,
hvor'kun sjcelden lidt Leer er iblandet i Jordsmonnet, og isoer dets
helenordligeSide, fandet, og gakler her over til det lettesteSand,
endog udenfor de Strcrkninger,

som henfores til Flyvesanden.

Tollerup og Meelbyes nordlige Udlodder indeholde for en storDeet
Jorder, som detncesten ikke er voerdt at betroe Saaesceden, og bisse
Byers störe Andeel af Asferbo Overdrev,

hvor man endeel af

Sommeren holder Kreaturene i Toier, indtil de efter Jndhostningen kunne tages hjem for at sultfodes paa de ligeledes for
Storstedelen let sandede Jndmarker, lonner tieppe Umagen, soM
Flytniugen ved den lange Bei derhen forvolder.
Saaledes dyrkes her endeel Huuslodder til Liseleie, endeel
bedyggede Parceller paa Meelby Prcestelod, endeel haa Asferbo
Overdrev udlagte Huuslodder, hvor Scedeafgrsderne i torre, eller
kun ikke ualmindelig vaadeAar, neppe maae kunne erstatte Arbeidet og Saaes«den,

dersom de for sisrste Deel maadelige Afgro-

der selv i bette vandrige Aar skulde ansees for uatmindelige.
I M eelby'Sogn ligge, fvruden flere Flyvesandsstroekninger,
ogsaa det indhegnede saakaldte lille Sandarbeide.
De mange i Vesten udi Thorup Sogn sammenklyngedeHuse
fra Gronnesogaard af, forbi Lynces indtil Kikhavn, havde for
endeel vel bedre Afgroder, isoer ved Kikhavn, hvor enkette med
storre Lodder forsynede Huusmcend syntes ar have arbeidet slg
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temmelig frem; men i det Hele er Jordbunben ikke istand tkl at
erneere Dyrkeren, og Massen as de her Bosatte er for stör til,
at de som Arbeidsmcend kunne hjcelpe ffg frem, iscer da deres
Deeltagelse i Fifferiet ikke flal vcrre betydelig.
>Gronnefo Hovedgaard, hvoraf ä.58 Tdr. Land ere henlagte
til Skov, og 90 Tdr. atter i bette Aar besternte dertil/ har paa
ssneMarker enretgod, tildeels leerblandet Jordbund, vedSiden af
ganske lette Sandjorder;

ligesaa Skovstrcekningerne her,

hvori

der antrcesses fortrinlig Boge- og frugtbar Egebund, saavelsom
starpe, lette, kun til Naaletrceantcrg ffikkcde Steder.
I Ninderod Sogn har, paa Hcelderne imod Arreso, iscer Kasse
mose ret gode, tildeels i det Lerede salbende Jorder,' langt mere
sandede og skarpe derimod ere de i Nordvest.
Ligesaa ere B i n 
derod Byes faae Marker mod Arreso ret gode,

vel

ei stcerkt

lerede, dog ikke Heller sättige i den Henseende, og de fandtes prydede i bette Aar med meget gode Afgroder, ligesaavel som Arressdals dertil stodende Hovmarker ad denne Side.

Men Vinde-

rods ovrige Jorder, iscer Strcrkningen over Bakkerne ad Dvremolle, ere deels meget lette, deels usle , og paa sclve Bakkerne
ere Steder, som man künde fristes til at erklcrre for Flyvesand.
Arresodals vcstlig og sydlig for en ret god,

med flere S la g s

Anloeg blandet Bogestovstrcekning, beliggende Marker, som gaae
ad denne Side ned til Fjorden, ere lette og tildeels skarpt sandede,
i meget hoi og udsat Beliggenhed.
Kregome Sogn har senden for Kregome B y meget gode
Marker, hvorpaa jeg antraf fortrinlig Soed og Klover, men bette
aftager snart mod alle Sider af Byen, og den lette Jord er i det
Hele overveiende.

Mere endnu er bette Tilfcrldet paa Brederods

og Sonnerups Marker, men paa Auderods er Halvoens nordlige
Deel temmelig leerblandet, hvor ogsaa en Fredskov stndes med
overordentlig frodig Boge-Eftervcrxt, og derudi iblandede gamle
Trceer, som, fljondt stcerkt i Aftagende, endnu vidne om en ret
god Jordbund. Ogsaa Sonnerup Fredjkov viser paa flere Steder
en for Bsgetroeet god Jordbund, uagtet Jorden u d i, saavelsom
omkring Skoven, i det Hele Hörer til den lettere, og paa S o n 
nerup Mark tildeels til den meget lette.
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Frederiksvcerk Gods har i det Hele taget ikke mange Moseog Engstroekninger, og saaledes, om ikke Mangel, dog langtfra
ikke rigelig Enghoavl, og paa Haardbundsho kan paa de fcerreste
Steder gjores Negning üben Foderplanters Dyrkning,

som,

naar det Midterste af Halsnces undtages, forsommes meget af
de Meste. Wed Arreso ligge endeel Enge, isoer i Kregome Sogn,
men det gaaer Brugerne af.dem ei bedre, end Eierne paa Soens
ovrige Bredder. Dandets Stigen oversvommer dem leenge in
den Flodemaalet er naaet.
Godsets B-liagenhed gaaer fra det Hoieste i disse Egne til
det Laveste.

Bakkerne i Kregome og Mnderod Sogn rivalisere

med de hoieste paa Amtet.

Storstedeten af det Dvrige derimod

er fladt eller jcevnt bakkct, hvorfra kun den til Letydeligere Bakker stigende v'esilige Kyst af Halsnces gjor en Undtagelse.
AsserboOverdrev hoever sig kun faae Alen over Havets Middelftand,
ligesom Sandsiroekningerne norden for Meelby og flere andre Ste
der ei ligge meget hoiere.
Inden jeg forlader bette S t e d , Middelpunctet afFlvvesandets egentlige Hjem under Frederiksborg A m t, og gaaer over
Roeskildesjorden til Amtets sidste Herred, formener jeg det rigtigst forst at betragte denne Gjenstand.
VedLappen, nordvesten forKronborg, begynder en temmelig lang,
men smal Sandstroekning ved den nordostlige Strand, som nersten taber stgved Hellebck, og kun i meget ubetydelig Grad hist og hei vistr
sig igjen, indtil man naaer Hornbek Plantage, hvor Storstedeten af
Sanken er bedcekket med ung Fyrreffov, meget frodig fremvoxende
paa Sandens fastere Steder; men hvor, efter de derom modtagne
Underretninger, Leer eller leerblandet fast Undertag skal staae fall
ncer Sandoverlaget, at Fyrrenes dybtgaaende Rodder for loenge
siden maae have naaet det; hvilket endog Anlcrgets blotte Anstuelse synes at bekrcefte. Thi pcka enkelte Pletter, som i Orders
egentlige Betydning kunne kaldes Flyvesand, vel bundne og overdcekkede med et tyndt vegetabilifl Lag> for cndetl b,estaaende afNcnsdyrmos, som i disse Egne ret egentlig tilkjendegiver den lette usruglbare, i losnet og udtorret Tilstand let bevoegelige Sand , kcemper
man endnu med en vrangvillig Natur for at bedoekke disse Steder
med S k o v ; og hvor enkelte Planter, eller smaae Holme deraf, cndog
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have seiret, crkjendes deresforestaaendetidligeUndergang dogtydeligen afdetOpvoxendes hele Udseende. MindrebetydeligtafUdstrcekning i Bredden fra Strynden, men af meget let Characteer er den
Vesten herfra, forbi Hornbek og Hornby sig trcekkende Flyvesandssteimmel, som ncesten ophorer ved Holbo Herred, og her, paa et
betydeligt Stykke längs

Stranden,

tcrt

eller

ved

Havbredden,

paa

tildeels tun forekommer
den

egentlige Forstrand z»

dog sindes Spor dertil oste selv paa Bakkerne, og dehoiestePuncter her, saasom Nakkehoved, ere ei blevne frie for den; ved T i 
den af faste Leerlag sindes den, snart i sin fuldkomne Nogenhed,
snart sparsommeligen overdcekket med et fastere Jordsmon og et
tyndt og magert Grces. Hele Gilleleie Strand har wegen S a n d ,
men kun i Ncerheden af Bolgeslaget egentlig Flyvesand, og Markerne indenfor denne og hele den ommeldte S t r a n d , skjondt let
sandede hist og her, have ikke Udseendet af i tidligere Perioder at
voere blevne hjemsogte af Sandflugt.
Jgjennem hele Blistrup S o g n trcekker sig en bred, lavtliggende Forstrand, som efter dens Characteer vel maa henfsres til
Flyvesandens Afkom, og hvor unoegtelig Sandstridter hist og her
vise sig, som med Nette have ladet denne Strcekning, tilligemed de
forommeldte, komme underFlyvesandvcesentts Tilsyn, og hvor der
ei kan tillades Beboerne ubetinget Brugsretz men farlige ere disse
Steder ikke, og kunne, under Tilsynets ncrrvcerende Sta n d , aldrig
blive det z thi Strcekningerne selv ere for den storste Deel bundne,
ikke ved det lose, let tilintetgjorte hvide Mos, men messt ved en fastere vegetabilisk Overskorpe, hvori kort Lyng og derimellem frempippende Groes og andre Dcexter ere dominerende, og hvor bette
er Tilfceldet, bryder Binden,
Tod, ei saa let Skorpen.

og selv de grcessende KreaturerS

Fra de forommeldte Strcekninger indtil Tibirke S o g n har
ncesten kun den ncermeste Strandbred Sand , som for en Deel under
Havets hoiere S ta n d periodisk bliver overskyllet, og saaledes sjcelden gjennembroendes og udtorres til den Grad af S o l og Bind,
at de derved liggende Marker have Noget at Kefrygte deraf. M en
paa enkelte Steder paa disse Marker selv sindes Stroekninger, saa
lette, at de ei staae mange Lrin over Flyvesanden.
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Betrcede vi derimod Tibirke S o g n , hvdr hole, med dybe
Dale gjennemflaarne Bakker allerede langtfra standse vortBlik,
og betragte den her begyndende, over 2500 Tdr. Land störe, indhegnede Flyvesandsstrcrkning, fsr almindeligen betegnet ved Bencevnelsen af det störe Sandarbeide, nu scedvanlig TidsvildeFlyvesands Jndhegning kalbet: saa troeffe vi ncermest Havet, paa
Sandens halve Udstrcekning längs Stranden,
af omtrent 450 Tdr. Land,

fsrst en lav Plan

ester dets senere Bestemmelse til

Skovdyrkning, fsrst for 1 5 — 20 Äar stden forenet med den celdre
Jndhegning, og for Tiden endnu ucultiveret. Her viser sig,
med kun enkelte Undtagelser, aldeles ingen blottet Flyvesand, og
Jordsmonnet er overtrukket med hoi og tcet Lyng og andre Sandplanter. At Skov her kan frembringes, er vel ingen Tvivl underkastet; menhvad den kan blive til under denne udsatte Betiggenhed, derom vil de evrige Anlcegs, hernoest under Omtale kom
mende, Beskaffenhed fore til lidet opmuntrende Slutninger.
Ncermest Strandens Belgcflag begynder Sanden her at hceve sig
hoiere,

og danner lcrnger hen,

hvor nogle Hundrede Alen bag

Forstranden en Kjede af steile Bakker trce^ker sig indtil Asscrbo
Overdrev, betydelige Sanddyner, bag hvilke den lcenger tilbageliggende Sa n d deels er bortfsrt af Binden, hvor da ptetteviis
den forrige steenlagte Havbund lader sig tilshne, deels Kunden
ved Sandvcrxter,

som Naturen og Sandvcesenets virksomme

Haand have frembragt.

Ei behsve vi at gaae tilbage til

den

prceadamitiske Periode, ikke engang til den noachiske Tidsalder,
for at see, hvor Bslgerne dave flaaet mod de nys betegnede Bak
ker, d^r, ligesom saa mange andre ved Strandbredderne og de
lavere Dalstrcekninger i disse nordlige Lande, bcere dybe N^nker
deraf endnu, for at see Bandet rulle stg over endeel af den ftt
ommeldte stade Flyvesandsstrcrkning, for at folge Snekkerne, solU
vi for ledsagede igjennem Noeskildefjorden til Slangerup,
deres Tilbagevei sorbi Asserbo S lo t, vesten for FlyvesandeN/
til Arrefjorden, senere fsrst forvandlet til en Jndss.
Inden jeg imidlertid gaaer videre i mine Gisninger om-dct
Steds fortidige Udseende, hvor vi her befinde os, maa jeg op- !
holde mig nogle Dieblikke endnu ved Flyvesandsindhegninge"/
som vi npligen betraadte.

Blot det forommeldte nordsstlige
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Stykke eren jcevn, lavt liggende P la n ; alt bei Dvrige bestaaer
af höre Bakker med smallere eller bredere Dale imellem, deels
sidfaldende og fugtige, deelS torre, de fleste overtrukne med S a n d ,
men i meget forstjellig Grad. Dog sindes ogsaa mange Strcekninger her, som aldeles ikke bcere Flyvesandens Characteer, og
hvor, iscer paa de fugtige Steder, en ret god Voext trceffes ved
de her! Mcengde, ög tildeels i Slutning staaende Birker; hvisaarsag lignende, ei endnu i Skovcultur bragte Steder, meget
rigtig ligeledes besaaes med Birkefro.
Men Sandet' har ikke alene lagt sig i Dalenez
og, noesten synes det,

det er —

her iscrr — sieget op mod Toppen af de

hoieste Bakker, hvor störe Strcekninger deraf frembyde et veder!!pggeligt S y n med deres hvidgraae Mosbedcekning.
Her
wener jeg — stottende mig til det for Dine Havende — burde
Skovdyrkeren afholde sig med sine unyttige Bcstrcrbelser fra, at
kloede disse nogne Bakker i Skovens Gront, hvis Hensigten ei
dlot ssulde vcere, ved at dyrke S k o v , ligemeget om den bliver til
Trceer eller til krybende, purrede Kratbuske, varigere at binde
Sanden.
Men herved maa dog ogsaa betcenkes, hvor meget
Man udscetter sig ved at rore i denne lose, neppe bundne S a n d ,
og hvor ufuldkommen og kortvarende den Bedcrkning er, som man,
efter mange mislykkcde Forsog, endelig fremtvingcr, naar man,
kfterat Trceerne neppe have begyndt holmeviis at hceve sig over
worden, allerede seer Dodens Spire udvikle sig i dem. Naar vi
fra gte alle de paa den egentlige Flyvesand gjorte Anlceg, saa
finde vi det Ubetydelige, som her — vistnok forst efter oste igjen^agne Forsog — endelig er fremkommet, af saa ussclt Udseende og
* saa ynkelig Tilstand, at det synes, man for lcenge siden maatte
have opgivetHaabet om, her at kunne opelske Skov. O m vi selv ville
henvende os til de bedstlykkede Anlceg, paa Jordbund, som Hörer
^l den bedre i denne Zndhegning, saa er deres Skjebne ganske
"afgjort endnu.
Fyranlceget längs den senere indtagne Strcek*^ng f. Ex. er meget vel lykket, har staaet og staaer endnu ret
3vdt paa mange Steder, saa at der ingen Tvivl kan vcere om, at
Hsddcrne staae i et fast Jordlag; thi noget lcenger sydlig, ved
begge Sider af en derigjennem lobende Vei

fra Strandsiden

W Lidsvilde, hvor snart den egentlige Flyvesand atter indsinder
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sig, have Trceplanterne det samme kummerfulde Udseende, som
paa alle andre Stroekninger af samme Zordbundsbeskasfenhcd.
Men nagtet bette Anloegs partielle, frodige Frcmvcrrt, er dcts
tidlige Undergang desvcerre at forudsee, hvis man ikke kan ajott
det mueligt, hastig at tilveiebringe Lcr längs den nordvesilige Udkant, hvor de skarpe Havvinde allerede have borttaget dets naturlige Lce, de bestyttende ydre, purrede, lavtstammede og grene^
sulde Troeer, som enhver Skov'danner mod ubeskyttede Udkantec,
og hvoraf mod den vestlige og nordlige Himmelegn, iscer i en M 'l
liggenhed som denne, og ved Naaleskov uden nogen Undtagelse>>
aldrig noget Trcr burde borttages, om end Planterne vare halvr
dode allerede; j a , de suldkommen udgaacde bor i saadan Belize
genhedstaae, saalcenge de i ringeste Maade knnne bidrage til el
bryde Binden. Hvor vanskelige Naaletrceecne her ere at opelsk^/
og hvor liden Forventning de give, om de end ere komne i Bcrxt,
selv paa en Jordbund, som ei Hörer til den maadeligste, ko»!
sremdeles erkjend'es af den flette Tilstand, hvori Fyrrene lcrngcc!
hen mod Tidsvilde Markeskjel befinde sig, endog paa Steder, hvo^
enkelte purrede Bogeplanter temmelig frodigen endnu vegetett, ^
nagtet Sanden har lagt flg i betydclig Hoide omkring og imellell'i
dem. Fyrretrceer af en Storrelse allerede, at man flulde formodc, ^
deres Rodder maatte have naaet det Jordsmon, hvori Bogens
staae og trives, ere deels uddode, deels gaae de deres Undergo»^
i denne mod Nordvesten hceldende Delkggenhed hastig imode, u ^
tet Fyrren netop e.s/ det haardfsreste af vore Naaletrceer
climatisk Jndv)rEn1ng.
Det stge/^ at 1200 Tdr. af Tidsvilde Flyvesands - Jndheg'!
ning ere satte i Skovbestand. Kunde man, efter overfladelig
fkuelse at' domme, voere saa heldig at see det Halve af diss''!
Anloeg naae deres modne Alder,

og en fluttet Bestand . bvorv^I

dog Birkene i de bedre Dalstroekninger vel maae bidrage det
ste, saa troer jeg, at enhver uoverspcrndt Forventning er Lilfred^!
stillet.
Af det Anforte vil allerede kunne udledes, at man aldcl^!
ikke maa forestille sig Trdsvilde Jndhegning som en uafbrud^
Stroekning af doempet Flyvesand.

Tildeels i lav, men nie^!

i hoi Belkggcnhcd findes den imellem fugtige Dalstrcrkning^!
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hvilkesidste aldrig kunne have vceret bevcegelig Sa n d , hvormeget de
her sandsynligviis Adligere sig befindende Sumpe endog kunne have
opslugt deraf.
Men desmere fordcervelig har, paa de hoiere
Steder, Sandet overstrommet de sydostlige Marker, og forvandlet omtrent
af dette Sogns Ploieland til Drkener, drevet Tibirkes Beboere fra deres Boliger, hvis Tilvoerelse den her indenfor
Jndhegnings-Linien cndnu staaende K-irke, og Levninger af Troeer
og Büste,

saavelsom mange i Sanden stjulte Tsmmermate-

rialier af de forladte Hufe og Gaarde bevidne, hvis brugbare
Dele man tog med sig og vovede 1000 Al. herfra, i nordlig
Retning, at boscette sig paa Ny.
En dyb D a l , med derudi liggende vandrlg Mose, adstiller
Nyvesanden ogTibirkes af kenne halv omfluttedeMarker fraRamlose
og Hollose, hvortil Sanden ikke har naaet.

Dette styldes det for-

NgeAarhundredes Anstrcrngelser, hvorved ogsaaResten af Tibirkes
Nieest truede Marker bleve reddede.

At Sandet,

uden den kräf

tige Modvirkning, som iscer skete indtil Aaret 17 3 8 , hvor en
Stotte blev opreist paa Tidsvilde Mark til Amindelse om en
fuldendt Dcempning, men som dog periodist senere, med stsrre
eller mindre Anstrcengelse,

maatte fortsoettes, og hvorom man

veed, at 1792 endnu holdtes 10 Materialheste her til Tangs
Paakjorsel m. v ., ikke alene vilde have tilintetgjort ncesten hele
^ibirke S o g n , men ogsaa oversteget den ommeldte dybe Dalstrqker mere end sandsynligt, og uberegneligt, hvorvidt det da
siemdeles künde have udbredt sig, da ingenFormuur derefter fandtes mere paa de, hiin Side Tibirke Mose liggende, hoie og meÄtt for nordvestlige Binde udsatte Marker.
Det Sand derimod,

som Havet i forlobne Aarhundreder

hllr fremvcrltet hiinfide det ncervcerende ASserbo Overdrev Vefor Tidsvilde Flyvesands - Jndhegning, har fundet sin Grav
^denne fordums Havbugt, og endog esterat den var bleven tilsan^t, og'efter Sandklitternes Dannelse derpaa, og iscer Vesten
^rfor, hvor en indhegnet 116 Tdr Land stör Flyvesandsstrcekning fin
det kille Sandarbeide, er her wegen Leilighed endnu r dens
^salbende Midte at opstuge endeel S a n d , og hvad der overstyver denne Plaine, nedscrnkes udi Arreso, hvor i forrige Tiber
bannet sig kjendelige Revler deraf.
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Distnok vilde det medfore störe Omvceltninger i denne Egn
og bevirke Forstyrrelse i de fleste Forhold, hvis Arreso engang
stulde blive tilsandct, ligesom for dens Forbindelse medHavet;
men i hvor störe Sandflugter tilkommende Aarhundreder endog
stulde kunne vcere istand lil at lade opstaae fra Meelby Sogns
nordligeStrandbred,synes, efterSoens Veliggenhed,densUndergang
kun Partie! at vcere muelig, da denssondreDeelmaa antages at vcere
fuldkommen sikkret derfor.
Men skulde en Sandflugt, lüg den
i Begyndelsen af det forrige Aarhundrede, i kommende Lider op
staae fra det betegnede Punct og overstige Vinderods og Kasse*
meses Bakker,

som hiin oversteeg Tibirkes,

da stod maaskee

Soens nordligste Deel og selv den nordvestlige B u g t Fare for at
blive tilsandet, og i sidstr Tilfcrlde var Arresoes Aflob anden Gang
stoppet; de Oversvommelser, som have fundet Sted for mere end
1 0 0 Aar siden, vilde da fornye stg, og Soens Bassin faae en
stör Tilvoext isoer paa de sydlig og sydsstlig dertilgroendsende
Markers B.kostning.

P aa hiin Side Soen derimod vil FlY-

vcsanden fra Fredrriksvcerk af aldrig umiddelbar komme lil at
have Virkning.
Ei Heller ere Flyvesandsstrcekniugerne paa Frederiksvoerk Gods
betpdelige for Tiden, og den Fare, de indeholde, v il, uden at
mere S a n d blottes fra Havet a f, kun strcekke stg til deres noerrr
meste Nabolaug, da de mistcenkeligere, efter det Nysforklarede, sende deres S and til Asserbo Overdrev, hvorover kun lidetftr
Tiden naaer Arreso.

Med Undtagelse af det lille Sandarbeide af

116 Tdr. Lands Storrelse, hvoraf dog det Meste er urokkelig bundet; af 2 0 0 Tdr. Land, som pletteviis sindes paa Asserbo O v 0 drev og focdre et vaagent D i e , for ikke paa enkelte Steder at
komme i Bevcegelse; af 44Z Tsnder Land paa Meelby og Tollerups Udlodder, som ligeledes krceve at staae under Sandflugtstilsyn, og I 6 j Tdr. Land paa Halds Udlodder i Thorup Sogn,
foruden enkelte Skridter hist og her paa Tommerup Byes Mar
ker — hvilket Areal er taget af en officiel Jndberetning af
August Maaned 18 2 9 , — sindes her intet, som ansees for FlYvesand. Thi paa det hele af Sand bestaaende AsserboOverdrev har
ved dets
2 0 0 Tdr.

sidfaldende Beliggenhed,

de faae

udi de opgivne

Land beliggendeKlitter undtagne, bannet stg en saa fast
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vegelabiliff Skorpe af Lyng og B o lle riis , det sidste isoer med
dybt og vidtomkring lobende Rodder,
at den meest oprorte
Natur forgjeves v il prove paa at rokke dets stoerke, og derved rillige paa de fleste Steder fugtige Overflade.
Dette
Overdrevs brede Forstrand herimod er af Binden ncesten overalt
feiet saa reent, at med Undtagelse afDynerne längs Havet, som
holde st'g fugtige og bindes oed Sandvcexter, den faste Bund af
i Fvrtiden her opffyllede Steen overalt ligger tilsyne.

S and-

laget, som paa de fleste andre Forstrande heromkring overdoekker
den, er bortfort og udbredt over Overdrevsfladen, hvorhen ogsaa den Ubetydelighed gaaer, som af og til i Sommerhede og ved
paafolgende Havvinde river sig los af Stranddynerne. Markjorderne
derimod, hvor lette de endog ere paa mange Steder, isoer i Melby
S ogn, ansees for ganffe faste, og Brugerne have, med Undta
gelse af de opgivne Stroekninger, suldkommen Naadighed over
deres Benyttelse.
Bed den vestligsteKysta^Halsncrs, hvor en flad og fandet, men
suldkommen bunden Forstrand trcekker sig sra Spodsbjerg til LyNces, og hvor oven for kenne Forstrand hist og her enkelte S kridter vife sig, taber Flyvesanden sig ganstez thi hvad der sindes af
Sand saavel ved Jsse-som ved Roeskildefjord, der hvor bisse Bande
bersre Frederiksborg A m t,

kan ei henfsres derunder.

Ester at have omhandlet Flyvesandens ncervoerende Stand
og dens tidligere Ldelceggelser, maa jeg endnu opholde mig et
Lieblik ved at undersoge ^ om Sandflugt af den Omfang, som
de tidligere Aarhundreders,

atter kan vcere at befrygte for Frenr-

tiden.
V
ligge

Ftyvesand ikke blot kommer fra H avet, men ogsaa kan
i det In d re af faste Landstroekninger,

deeom behsve v i

ikke forst at henvende vort B lik t il de i Africas In d re udbredte uhyre

Sandorkener;

det

trcrffes

selv

inden

for

dette

Niges Ercendser langt fra Havbredden;
men de Egne,
hvorom her handles, have det ikkun nocr ved den, og umiskjendeligen have de nordvestlige Storme opdynget Sandet og opdynge
det endnu i Revler udi Stranden, hvoraf lid t efter lidt EndeeL
opskyltes og danner sig til hoiere eller lavere Dyner längs hele
den nordlige S tra n d ,

betr-deligst udenfor Meelby og

Tibirke
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Sogne.
Kun faae, eller maastee ingen Steder längs hele den
nordlige, ere ganffe frie, hverken for opstyllet Flyvesand, eller sor
Sandrevler, som ligge i liden Asstand fta Kysten.
Men umueligen künde Sanddynerne längs Stranden, saaledes
som vi nu finde dem, have forvoldet Sandstrsmme som dem, vi
erkjende af deres Virkning ved Tibirke og Tisvilde.

Deels

overtrcekker Naturen selv bisse ny opskyllede Dyner for det
Meste med Sandvcrxter, som trives ypperlig netop her, hvorimod
endeel deraf efterhaanden bortgaae der,

hvor Havets Band ei

stundom kan vcede dem; deels udtsrres Sanden her sjcelden til
den Grad, at Binden faaer betydelig Magt med den, eller künde
bortfsre den indtil Bunden,
bag ved Dynerne liggende.

hvilket derimod tit fleer med den

Ei Heller er Havet istand til at op-

fkylle störe Sandmasser ad Gangen.
De tordnende Bolger fürs
endeel deraf mod Dynerne og lade det falbe, i det de broekke stg
Herz men mcegtigtilbagerullendeforededetMeste derafstedse tilbage
til noermeste Revle. DerafopstaaerDybet, som besinder sig overalt
imellem Strandbredden og den noermeste Sandrevle,

og som

modtager de glat rullede Stene som Bundfaldet af Sandet, hvilke
vi finde overalt paa den bag Sanddynerne liggende Forstrand,
hvör Binden har bortfsrt Sandetz

men ingensteds tydeligere,

end paa Asserbo Overdrev, hvor hele denne Nende, Havets forrige udhulede Fordybning imellem Stranden og Sandrevlen, paa
en Stroekning a f 5 til 6000 Alen, ligger tydelig for det betragtende Die. Umueligt er det, loenger at ville benoegte Havets lang
somme Tilbagetrceden fra de nordlige Kyster, naar man sammenholder deslige tcet ved Strandbredden 06 for Diet liggende, og
altsaa en umiddelbar Sammenligning af Havets tidligere og noervoerende Stand tilstedende Naturvirkninger, med de historiske
Underretninger, vi have om dets fortidige Hoide, og de Kjendsgjerninger, vi antrceffe derom paa andre Steder, hvor ligesaa tydeligen fees, at Havet har staaet over saadanne lave Strcekninger.
Denne Havets langsomme Tilbagetrceden, som ikke maa forvexles med dets Tilbagestrommen efter störe noachiffe Oversvommelser, hvorafvi kunne finde Sporet paa tusinde Stederi Fjeldegnenes
hoiere Regioner, har upaatvivlcligen i Scerdeleshed maattet bidrage
til de periodiske Sandstugter, hvoraf den seneste ei falber saa la n g t

trlbage i den nyere Tid. Sandrevlerne, som i lange Perioder uforanderligen i detHele beholde deres Leie, ere ikke desto mindre bevcegelige i det Enkelte, og flytte sig oste under Sto rm e; hvilket
iscer, ester de der farende Somcends Vidnesbyrd, bemcerkes ved
denjydffeNordvestkyst. Dennepartielle Bevoegelighed afbisse SandmasserunderHavspeilet selvgjor dettcenkeligt, at, efteratRevlernei
Aarhundreder have holdtffg temmelig i sammeFrastand fra S t r a n 
den, de tilsidstengang komme til et Punct, hvor Bslgeflag og B s tgernes Tilbagerullen ei mere kan flee og virke fri og ubunden,
fordi de foranliggende Revler, som have hcevetsig hsiere og hoiere
Mod Bandspeilet, saaledes afgive mere og mere S a n d iil at udfylde Dybet mellem dem og Strandbredden, hvor da uscedvanlige
Drkaner, af Mangel paa Bolgernes frie Tilbagerullen, kan tcenkes at tilsande Dybet paa stsrre eller mindre Strcekningcr, hvorester Masser af Sand efterdaanden maae opkastes ved ncestfslgende
Storme, indtil Bolgernes Bevcegelse atter, men lcenger tilbage,
har bannet sig Nevler og et nyt Dybvand imellem dem og de
forrige mod Kysien flyttede Sandmasser.
As saadanne deels
opkastede, deels blottede Sandmasser, tcenker jeg mig Flyvesandsstromningerne foranledigede,

som i Begyndelsen af det forrige

Aarhundrede havde overtrukket Tibirke Sogns Marker, efterat
de maaffee i mange Aar allerede havde henligget ved Stranden,
lidt efter lidt pletteviis flyttede lcengere mod Landet, og derncest ved
usoedvanlig Sommerhede og paafslgende heftige Binde paa eengang.
komne i den stedfundne almindelige Bevcegelse. Forst udbredte
over betydelige Strcekninger, og ubundne fordeelte paa Tibirke
Sogns Bakker, bleve de uimodstaaelige for scrdvanlig Anstroengelse, og uscedvanlige som de,

hvormed man i Aaret 1758

troede at vcere bleven Herre oder S a n k e n , udfordredes nu.
Men ere Sandstrsmme komne fra Havet, som have kunnet
bedcekke flere tusinde Tender Land; sindes Sanken i uformindsket
Mcengde endnu liggende i truende Nevler, faae hundrede Alen
fta Strandbredden; er detmueligt, at denengang kan komme Lan
det ncermere, eller at Bandet trcekker sig tilbage fra den, hvilken
af Delene man cnd vil antage: saa er det indlysende, at lignende
Sandmasser atter, ved Siden af dem, man allerede har, kunne
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fremkomme og foranledigenye og maaffee storre Ddelceggelser, end
de foregaaende.
Men da vi vel uden noiere Provelse, blot af
Det, vi daglig see, kunne antage, at saadanne Sandmasser, som
paa den ene eller den anden Maade opstige fra Havet, ikke strax
og paa engang vilde blive bevcegelige, men fsrst efter i lcrngere
Tid at have henligget ubedcrkkede og udsatte for Solhede, ikke
naaelige mere for Hoivandets Bolgeflag, saa vide vi ogsaa, at
under Bedblivelse af det Offentliges sieblikkelige Opmcerksomhed paadenne Gjenstand og de dermed forbundne forcbyggende
Forholdsregler, Sandmasser, opdyngede ved Stranden, vilde lade
sig binde letterr og sikkrere, end de have vceret at binde for ncesten et Aarhundrede siden , da de allerede vare fordeelte overDale og Bakker i betydelig Afstand fra Havbredden, hvor vi endnu
maae have etvaagent Die med dem; og trygge, formener jeg derfor, kunne vi med Hensyn til vore Cfterkommere see Fremtidens
Birken ved disse Strandbredder imsde, foruroligende kun, naar
det Offentliges Opmcerksomhed, efter Aarhundreders uforstyrrede
Gang, maastee lod sig inddysse, ligesom Beboernes, naar Erindringen om fjerne Forfcedres Skjebne har tabt sig.
5.

Sornsherred.

Hornsherred danner en Halvo imellem Jssefjorden og Noeskildefjord, og er saaledes paaAmtet selvganske uden landfast Forbindelse med det Dvrige deraf. To smaae Der, den ene Effildsoen i Roeskildefjord,

den anden O u r s , noget betydeligere, i

Jssefjorden, Osten for Lammefjorden, höre, foruden nogle ubetydelige Holme Sonden for denne D og paa flere Stederved K.ysten, ligeledes til dette Herred. Disse Holme, som ganffe eller for endeel
ved hoit Band höre til Havets Bund, og som, ligesom Herredcts
ovri^e lave Strandbredder for den storsteDeel benyttes til Grcrsning,
berores ei videre, men de beboede Der vil komme under scerskilt
Betragtning.
Herredetsrembyder stör Forfljellighed med Hensyn til Jordbund
og dens Beliggenhed. Dets overste Deel, Jcegerspriis Gods, begynder i Norden med meget lette Sandjorder, som ofte neppe ville give
Agerdyrkerenhans deri nedtagte Sced igjen. Den staaer for en stör
Deel kun lidet over Flyvesanden, uden dog, med Undtagelse af
ganffe faae Steder, som gjore Overgangen dertil, at kunne sotttes
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i denne Classe. So m Underlag, isoer i lavere Mosestrcekninger,
sorekommer Leret vel undertiden, ogsaa gives der Bakker, hvori
det udgjor Ploielaget, og Mergelen i forstjellig Skikkelse, under
tiden meget stcrrktkallholdn.de,

trcejfes ganste ncrr.Overfladen;

men bette er kun Undtagelser fra det Almindclige paa Halvsens
nordligste Spidse; thi Sanken ec detHerstende baade i Plsielaget
og j dets ncrrmeste Underlag,

og stjondt de sm aae,. for for det

Meste med El bevoxneMosehuller, ofteligge paa Leer, stjondt Levninger af kolossale Egetrceer udi Nordskoven hentyde paa et rigt
Leerunderlag paa de Steder, som have frembragt dem, saa indeholde
de stsrre lavt ogjoevnt beliggende Strcekninger, hvoraf der sindes
betydelige paa Bondermarkerne, Vesten for Nordskoven, ncrsien
aldrig Andet, end Sand Lil Underlag.
Disse lavtliggende StrcrkningersOverstorpe har— forend Cultur formedelst Forbrcending havde forvandlet den —

paa de fleste

Steder vceret en torvagtig Masse, afUdseende som de fleste TsrveMosers vegetabiliste Overlag,

en tcrtVcev afNsdder med bruun,

weget let, men dog ikke egentlig svampagtig Tsrv imellem.
Bonderne her kalbenden 'Zuuljord, og under kenne Bencevnelse
er den bekjendt i Omegnen.

Navnet

kommer af den hule

Lyd, den giver, isoer iTsrke og Varme, naar man gaaer, rider eller
kjsrer paa den.

I hvormeget denne tilfceldige Egenstab endog

har givet Anledning lil forstjellige Meeninger, saa forklarer S a .
gen sig meget let, naar man med Opmoerksomhed betragter. disse
Stroekningers forstjellige Jordlag.
D a Huuljorden spiller saa
stör en Nolle i Joegerspriis SkovboeresAgerbrug, saa vil det ikke
vcere paa urette Sted, ncermere at omhandle den her.
Overstorpen er, som omforklaret, en torvagtig M asse, som
1 sin naturlige Tilstand, foruden en Ubetydelighed af Grcesspirer,
kun frembringer meget kort, tynd Lyng og andre paa tsrvagtig
Bund scedvanlige Bcexter.

Den bcerer aldrig Sced efter uforbe-

redt Opploining, men lader de deraf imellem Furene opkomne
Spirer henvisne, medens Plovstrimmelen i uforraadnet Tilstand
henligger som dod Masse, i forraadnet som consistens- og vcegtlss
Muld. Tykkelsen af denne Skorpe, Det, man egentlig giver Bencrvirelsen Huuljord, er meest 5 — 7 T r ., dog aftager den indtit

2 — 3 og stiger indtil 10— 12 Tommer. Den er der, hvor den sindes.
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meget tynd, ncrsten kun enDcevafRodder, hvorimod dens nederste
Deel, hvor den staaertil betydelig Tykkelse, er mere los, smuldrende og uden tilstrcrkkel'ig Cohoeston til at

kunne

benyttes som

T o rv , hvortil derimod Gronsvcerlaget stundom anvendes. Under denne Skorpe kommer et Sandlag, scedvanligst 3 ä 5 Tr. tykt;
dernLstSand, som indeholder Jerndele, oste til den Grad sammenbundne dermed, at den kan opbrcekkes som fast Steenmasse-af610 Tr. Tykkelse, altsaaAl, oste kun stcerkt farvet, men blöd. Sjcelden staaer det jernholdende Sa n d lige under. Huuljorden, det
uheldigste Tilfcrlde for dens Opdyrkning.

Under

det kommer

atter Sand, meget forffjellig af Farve og Udseende fra Jernsanden.
Om end denne ikke er af den bindende, og uagtet ogsaa i hiin ofte
findes Tegn til at Jerndele have gjennemtroengt den, gjor dog det
egentlige jernholdendeSandlag meest ettydeligtogkjendeligtAfsnit.
Overfforpens forommeldte Lyd., Anledningen til Benoednelsen,
kommer deraf, at den lesner sig sormedelst Torke og Varme mere
eller mindre fra Sanken, i det den efter Torvejordens Natur, naar
Fugtigheden uddunster, indsvinder.

Vintervceden bevirker vel,

ar begge Dele nogenl.edes forbinde stg igjen, men dog aldrig fuldkommen, hvorimod Vandets Frysen mellem det loettere Jernsandlag og Overskorpen atter bevirker Adskillelse, som saaledes bliver
permanent; men den hule Lyd er stänkere i Torke, end naar Jocden om Foraaret er vanddrukken.
hvor Huuljorden —

Dog findes ogsaa Steder,

thi Bencevnelsen vedbliver ogsaa her — ikke

lyder huult; men ved Undersogclse vit man finde afvigende Jordbeskaffenhed i Underlaget, iscer at det torvagtige og Sandlaget ere
ncermere forbundne; oste mangler ogsaa detjernholdende Sandlag,
hvilkct imidlertid efter de Landmoends Forklaringer, som have arbeidet meest i den foranbeskrevne Jord, ikke har storJndflydelse paa
Jordens Frugtbarhed, efterat vcere omffabt til Agerjord, da de
paastaae at faae ligesaa god Sced paa jernsandigt Underlag, naar
det ncermeste Sandlag under den ved Brcendingen tilintetgjorte
Huuljord kun ikke er tyndere end 4 — 6 Tr. Opdyrkningen
sieer nu uden Undtagelse ved Brcendingen afOverskorpen, og forekommer saaledes under Besvarelsen til det 7^ Spo rgsm aal: her
altsaa kun saamcget endnu, at, stjondtadffillige Lodder afJoegerspriises Skovbsnders bestode indtil over een Fjerdedeel af den saakaldte
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Huuljord, derdog nu kun hist og her antrceffes Levninger deraf i denS
oprindelige Skikkelse, og at det saaledes forvandlede Jordsmon,
nagtet reen S a n d med Levningerne af den brcendte rorvagtige Overstorpe til Ploielag, og mere eller mindre jernholdende, undertiden
tit en steenagtigMasse Kunden Sa n d titUnderlag, er blevet deres
bedste Agerjord, hvor jeg har seet fortrinlig N u g , god rod og
isorr fortrinlig hvid Klover, den sidste ganste almindelig fremkomwende af sig selv eftLr Brcendingen, og hvergang den atter udlcegges ;
hvorimod Sanden i hoiere Beligqenhed, hvor dette tsrvagtige Over
lag ikke iforrige Tiber, da bisse lavere Strcekninger upaatvivlelig
have vcrret, forst Havets Bund — som Muslingflaller og selv
smaae Ravstykker i Sanden over det jernagtige Lag bevidne— og
derncest en flad Su m p (TorvformatiL^ns Periode), har kunnet
banne sig, for det Meste staaer tilbage for hine, og sjoelden giver
saa gode Afgroder, som bette nu med den kroendteHuuljordsskorpe
blandede og derafstoerkt farvede, tilMuldsand forvandlede Jordsmon.
Den her omhandlede Jordart, som forekommer overalt, men sjcelden i saadan Udstroekning, sompaaJcegerspriisGodses forommeldte
Strcekning, maa man ikke forvexle med den mere i det Sorte sal
bende, federe Mosejord, Elletrceets soedvanlige Hjem, hvor vel
ogsaa S a n d , men ligesaa ofte Leer sindes til Underlag. Ogsaa der
af antroeffes paa Joegerspriis Gods, og paa dens Hovmarker findes
störe saadanne Strcekninger, forvandlede tit den bedste Agerjord
og de skjonneste Klover- og Grcesmarker. Men ogsaa her forekom
mer af og til sanijne Jordstorpe, som den npsomhandlede, og da
Kruges ligeledeö dens Forbrcending ved Mosernes Opdprkning; men
tillige mergles og gjodes saadanne Strcekninger, hvorved de, iscer
naar Underlaget er Leer, have mezet ferud for Skovbonderues
Huuljordsstroekninger.
Med Undtagelse af, at Ioegerspriis Hovedgaardsjorder have
mindre af den forhen keskrevne saakaldte Huuljord, men ketpdeligt
af de stdst ommeldte Moser og lavtliggende raae, for Storstedeel nu
underDprkning vcerende og tildeels allerede ganste omffakte Strcek
ninger, hvor Sandunderlaget ofte falber mere eller mindre leerblandet, og hvor selv hpppig sindes Mergel i ikke betpdelig Dykde,
falbe de fleste Marker kun lidet bedre, end de nordlig og ostlig dertilgrccndsende Bonders;

ihi noesten overalt sinder man en meget

let Sandjord,

hvorpaa vel ved god Behandling kan fremiringes

god og selv sortrinligRug, men hvor de paafolgendeAfgroder ikke
altid lonne anvendt Flid og medgaaede Omkostninger.
Sonden for Hovedgaardens Marker ligge ferst Netzer- og
Overdraaby, hvis Jorders Bestaffenhed ligner Hovedmarkernes Z
thi ogsaa her si'ndes blandt letsandede Sletter og Bakker vel bedre
og temmelig stcerkt muldede,

men sjcelden leerblandede Jorder.

Mulden synes at tiltage i det Sonden herfoc liggende Gierlov
S o g n , men Leer sindes her ogsaa kun sjcelden. Gierlovs sydlige
Marker, mere endnu Torslov, og i mindre Grad ligeledes de
tvende vestlige Byer i dette S o g n ,

havde Afgrsder,

selv af

Dyg, ZErter og Klover. som uden Undersogelse vilöe have ladet
formode gode Leerjorder, iscer naar man veed, at Scedeskiftet her
langtfra ikke er godt, men derimod udtcerende.
Sandens rige
Muldlag paa störe Strcekninger i dette S o g n , som er meddeelt
det af Naturen, — thi det staaer oste langt dybere,

end Plo-

ven nogenstnde har naaet, — maa ene tilskrives den Vedholdenhed,
hvormed den lonner Agerdyrkerens saa oste urigtig anvendte Flid.
Saaledestroerjeg, at uagtet Sanken paa hele Jcegerspriis Gods er
dominerende i Ploielaget saavel som i Underlaget, Jordens Bonitet i
detHele dog stigerbetydelig, og temmelig gradviis, fraNord modSyd.
Jcegersprkis Gods

har endeel Bakker fra Gierlov B y af

nordlig, hvorimellem dog den bctydeligece Deel af Jorderne henligge i jcevn Udstrcekning.

Med Undtagclse af ubetydelige Hoidec

kan hele den sydlige Deel ansees for et jcevnt og fladt Land,, som
endog strcekker sig langt over Godsets Grcrndse.
Side Jorder
forekomme ikke hyppig, uden de svrhen ommeldte Huuljordsstrcekninger, som dog for endeel ikke ere vanskelige at faae torlagte, og
de betydelige Moser paa Hovmarkerne, som Tid efter anden ved
Cultur forvandles til Agerjord og, engang istandsatte, og
Vandgrofterne vedligehotdte, maae henregneS til den bedste.
Den ovrige Deel af Hornsherred er mccrkelig forffjellig fra
Jcrgerspriis Gods; thi vel har ogsaa Sanden her i det Hele
Overvcrgten, men Leer forekommer langt hyppigere i Ploielaget
og som ncermeste Underlag.

Den ostre Deel af Herredet, hvoraf

Selso Gods indtager det Meste, har meget gode og ofte stcerkt lerede Jorder, dog ikke Heller her i den Moengde, at den kan gjore
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Sanken Herredommet stridigt uden i enkelte Strog.
Skullelov, Onsved, Ordrup,

Ped Byerne

Gaarden Pagterold, Bonderup,

Skiby, Manderup og paa Selso Hovedgaards Marker findes betydeligeLeerjordsstrcekninger og teerblandet, meget muldrig Sand;
men det feiler Heller ikke her paa denne lette. Ligesaa har Gaar
den Torp af Selso i Osten, og Svanholms Hovedgaardsjorder i
Besten, gode leerblandede, saavelsom gode muldede Sandjorderz
men flere af deres Marker maae henregnes til den lettere Sa n d ,
ved Torp iscer de nordlige Marker, ved Svanholm endeel af de
nordlige, vestlige og sydlige.
I
de vestlige falde Bakker,
som strcekke ffg til Ordrup B y og Krogstrup Kirke, men Bakkerne
lobe for endeel ud i Leer,

her saavel som loenger vestlig. — Ei

Heller er Ostby og Sonderby under Selso uden gode Leerjorder og
fortrinlig muldsandede Marker, men med mindre Jblanding af
Leer, og letsandede Strcrkninger falde baade imellem begge Byer,
som og ad den sydlige Strandbred.
I den her omhandlede Deel
af Hornsherred forekomme betydelige Bakker, f. E. de allerede
ommeldt-epaa Svanholms og Ordrups Marker, en lang, starp Nyg
imellem Torp og Skullelov B y , og enkelte Strog paa Selso Godses
sydvestlige Deel.
For ovrigt ligge Jorderne tennnelig jcevnt.
I den vestre Side af denne under Omhandting vcerende sydlige Deel af Hornsherred begynder Gaarden Overberg og dertilhorendeDalby, paa Groendsen afJcegerspriis Gods, med temmelig lavt
og jcrvntliggende Jorder, som saaledes strcekke stg et litte Stykke ind
i Kyndby Mark. Jorden erpaa de laveste, tildeels endog sidfaldende Strcrkninger, hvoraf iscer i Norden af Dalby sindes endeel,
ei uden en betydelig Andeel af Leer. Ligesaa falber en Deel af
Overbergs Marker noget leerblandet, men i det Hele er Sanken
overveiende, rigt paa Muld paa mange Steder.

Dog staae bisse

Jorder betydelig tilbage for Pagterolds, hvor der forekommer stcerkt
Leer. Dalbycs Mark er ncrrmest Bycn en meget muldrig, for
Storstedeel leerblandet Sand. Mod Stranden, hvor endeelHuuslodder ere afsatte, sindes lette og maadelige Jorder.
Kyndbyes Mark bliver bakket og fkarpere, og kun af og til afvexle leerblandede Strcrkninger med Sanden.
Udjorderne ere
endnu meget tilbage i Cultur, men ved Byen sindes for Stsrstedeel rigt mulde't Sandjord, hvorpaa fortrinlige Afgroder. Denne
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Jordbeffaffenhed vedbliver saaledes indtil over Benslov Marke»
skjel; dog synes denne Bymarks sondre Deel at have mere Leer,
og endeel deraf at vcere bcdre opdyrket paa Udtodherne. Jmidlertid sindes ogsaa her mange starpe Strcekninger. Veileby og
Vellerup under Egholm henregneS til de meget flette Sandjorder,
og unoegtelig sindes deraf endeel iscer paa den hoie Nyg imcllem
begge Byer.

Men disse Byers Marker kunne aldeles ikke alle

henfores til denne Grundbeskaffenhed. Ikke alene i Ncerheden af
Byerne, men endog paa Udlodderne mod Fjorden antrafjeg, imellem hoie og skarpö Bakker, gode leerblandede Strog med gode
Asgroder af B y g,

og selv af Erter.

Men desuagtet, og skjondt

den er heit ansat ved Boniteringen, kan jeg langt fra ikke henfore denne Vestkyst af Hornsherred til dets bedre Strog , men
holder det derimod for det maadeligere, ei alene hvad Opdyrkningen angaaer, men ogsaa med Hensyn til den oprindelige Grundbeffaffenhed, hvor hoi en Plads de endog indtage i den forudsendte tabel/ariske Oversigt.
Ferslov B y og meer endnu Noyerup have i det Hele flcre
Leerjorder, ffjondt ogsaa her Sanden forekommer hyppig og paa
enkelte Str-ekninger paa Ferslovmark er meget ffarp, iscer paa
det hoie Strog ved Blakkemolle ad Venslov i Norden og mod
Skiby Mark i Dsten.
Ei Heller kunne de imellem Egholms
Hovedgaardsmarker og Vellerup klagende Lodder kaldes gode med
Hensyn til Jordernes 6)rundbeffasfenhed.
A f Egholms Hovedgaardsmarker ligge kunnogle i Hornsher
red; hoie, ujcevne og lette den storsie Deel, og kun lidet deraf leret.
Eskildsoen i RoeökildefjorderaflidetOmfang, 231 Tdr. La nd
Hovedgaardstaxt under Selso. Den har faae leerblandede Jorder,
endeel muldet S a n d , men mere af letsandede Strcekninger; og
tvende ei ubetydelige, men meesttilgroede smaae Soer idensMidte.
De bedste Jorder findes ncermest Gaarden i Sens vestlige Deel.
D e ovrige Strandkanter ere for det Meste letsandede. Med
Undtagelse af enkelte ffarpe, men ikke hoie Bakker, som trcekke siö
igjennem Den, falber Jorden jcevnt.
Ouro i Sonden af Jssefjorden udgjsr et Sogn med tre
B yer:

Bybjerg og Eamlose i Sonden og N«6by paa Dens

nordre Pyrit.
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ker,

Denne Dens Beliggenhed er, med Undtagelse afenkelte Bakog deriblandt den tcmmelig hoie Stcendersbakke med Rui-

nerne af et S lo t, som falder i Oldtidens Merke, ligesaavel som
Sagnet om Kongevalg paa denne Bakke,

tcmmelig jcLvn.

Ded

den vcstlige Strandbred sindes strax Leer paa Gamlose Mark,
Men paa den anden Side af den forste Forhoining falder Jorden
fandet, bliver imidlertid bedre mod Byerne, hvorvel ikke egentlige Leerjorder antrceffes, men en muldet S a n d , hvori Leret har
Andeel.
Saaledes vedbliver dct, saavel i Vesten af Bybjerg
indtil Mollen, hvorncest let S and begynder, som ogsaa imellem
Gamlose B y og Ncrsby Markskjel omtrent, hvor denne Byes.fortrinlige Scedemarker ikke alene ere rige paa Muld, men ogsaa have en betydelig Mcrngde frugtbare Leerbtandinger.
Udlodderne Norden for Bybjerg falde ogsaa lerede, og enkette
'Slrcrkninger deraf stcrrkt lerede; men herfeiler det endnu meget paa
god Dyrkning og forsvarlig Gjodning, og der fandtes endeel maadelig Scrd paa gode leerblandede Marker,
der end Kraft.

som ikke mangle an

De lave Strandbredder paa Ouro og omkring hele Hornsherred frembyde, forsaavidt Landet ikke affalder brat mod Havet,
for detMeste Enge, som om Eftcraarct ofte ovcrstylles af Wandet.
Deres Jordbund er

meest Sand, undtagen dybcre under Ovcr-

storpen, hvor ogsaa Leer forekommer.
Grcesset, som disse
Strandenge frembringe, benyttes for det Meste til Grcesning for
Kreaturene, som iscer om Forsommeren holde meget deraf, og
hborefterKoerne give fed, om end ikke saa rigelig Melk, som paa andre
gode Grcrsgange;

hvilket dog vel tildeels ogsaa künde komme

deraf, at Grcesset her ofte kun staaer tyndt, altsaa tilbyder en sparsommeligere Fode,

hvorved fotgelig den almindclige Mening om

Strandgrcessets Trivelighed ikke svcekkes. Tildeels benyttes Engene
ogsaa til Ho, og enkelte Steder give en rig S let.
Hset er ligeledes meget triveligt,

iscer for Qvceget-

ving er deels kun meget ubetydelig,

Disse Enges Udstrerkmen deels gaae de et godt

Stykke op fra Stranden, og her sindes de ofte udlagte somEnglodder ogsaa til andre, end blot de med deres Hovedlodder hertil
grandsende Jordbrugere, saa at undertiden hele Byen har Andeel
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i bisse Strandenge z Beviis paa, at de ikke ere ansete for uvigtige,
iscer iEgne, som i det Hele ikke have overflodig Engbund.
I

hele Hornsherred ere de Steder, som lide af fladeligt

Dand, eller ikke let kunne torlcegges, vist meget ubetpdelige, og jeg
sinder her Intet, som künde vcere Gjenstcmd for scerdeleS Betragtning, isoer da de enkelte sidfaldende Strcekninger allerede under
det Foregaaende ere blevne berorte.

Betpdelige Soer og Aaer har

Hornsherred ikke, og Engene ere derfor, selv i Aargange som bisse
sidste, ei meget udsatte sor at scettes under Band, hvorover jeg Hel
ler ikke, under mit Ophold i bette Herred, har Hort fsre Klage.
S o m Folge af Mangel paa betydelige Aalob har Hornsherred da
ei Heller Rigdom paa En g;

dog forsyne adskillige mindre Eng-

drag, Mose-c og Strand-Engene mange af Beboerne tilstrcekkelig med Ho, og Joegerspriis Hovedgaard har meget betpdelig Hoa v l , iscer paa een af sine storste Marker, som imidlertid langt
fra ikke tilsammen kan betragtes som E n g,
er benpttet til Hsavl,

men hidindtil stedft

Vandingsenge.
' For
lceg,

at

besvare Sporgämaalet

maae de forfljellige S l a g s

om Vandingsenges Än-

künftige Vandinger,

anvendes ved dem, forst scerskilt betragtes.

so"'

De bestaae, for s"^

vidt mig bekjendt:
1 , 3 Dandets Opdcemning om Foraaret indtil den frugtbare^
Vaartid kommer, for at Engene da, efter dets pludselige
og Vaarens umiddelbare Dirkning paa deres baade voedede og
gjsdede Overflade, hastig kunne beklcede sig med et kräftig
Gront, sikkret for de stcerkere Nattefroste, af hvilke iscer
Enges meget tidlige Groeä saa ofte tilintetgjoces, og hvorefter ^
ere sene til at gronneä igjen.

Om denneOpdoemning af

atter anvendes om Sommeren efter forfte^Slet, for at fre"^
bringe en rigere Efterflet eller Estcrgrccsning, afhcenger af
lobets Rigdom.
2/ 3 Engencs Overrislen med Band ad Grofter,

og derved

lagte smaae Nendcr, fordeelte paa de under Vanding ko""
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wende Strcekninger.
Dette er bet virksomste S t a g s B a n 
dingsenge, og kan benyttes ei alene om Foraaret og efter
forste Stet, men stedse naar ved indfaldende Torke Vanding
ansees nyttig.

Men tit

saadanne Bandingsenges Anloeg,

naar Bandet ikke paa anden Maade stal.hceves, end blot ved
Opdcemningen formedelst Aflobets Stopning, udfordres ikke
saavel stör Rigdom af Bandlobet, men forst, at det vedligeholder stg den storsteDeel afAaret, og derncest at Aaen eller Boekken,

saa at flge, beherfter den Engstroekning, som paa den

Maade skal overrisles deraf, hvilket findes hyppig i Fjeldegnene. Dette S la g s Bandingsenge antroeffes paa mange Steder
i det midterste Lydstland; ja i Guldbrandsdalen i Norge har jeg
seet denne Vanding anvendes selv paa Scedemarkerne. I Frederiksborg Amts fladbakkede Egne sindes Bcekkene og Aaernes
Vandrigdom ncrsten altid forst at begynde i de lavere Engstrcekninger, og selv her have de i regnfrie Sommere ofte ikke Band
nok til, paa Tider, hvor det troengte mcest dertil, at afgiveM a
terialer til en forsvarlig Banding,
om end ellers ingen
Hindringer stode i Veien. Men naar Aaen ikke behersker En
gen, 'og dens Band ei ligefrem vilkaarligen kan fordeles over
den, saa kcmmer
3, Der stdste mig bekjendte S l a g s Bandingsenge under Overveielse, hvor Bandet künftig hoeves til den Hoide, der udfordres
sor at lebe det i Grofterne, hvorfra Vandingen flal udggae.
Dette kan skee ved forstjellige SlagsMaskinvoerker, ogHestekraft
eller Binden kan benyttes til at scette dem i Gang.

P a a denne

Maade maa ethvert betydeligt Bandlob kunne benyttes til at
overrisle Enge,

naar B a n d ,

Maffinvcerk,

dets drivende

Kraft og den til Banding besternte Engstrcekning staae i et behorigt Forhold til hverandre; heldigst naar Engen Haider lidt.
Dette

S lagS

Bandingscnge,

rimeligviis det kostbareste,

fordiforudenDandledningerneendnu tilkommerMaskineriettilat
hceve Bandet, er derhos ogsaa det meest og ncesten ene anveudelige i vor Egn, uden at fornarmeNaboerne eller trcede Mollernes Rettigheder for ncrr ; thi det Band, her tages fra dem, komwer rimeligviis i Almindelighed blot ad en liden Omvei tilbage
til Aaen igjen. Alene ved Engenes Jndsuening og ved Fordunst-
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Hingen tabes lidtz bisse Vandingsenges Anlceg vll derfoc ogsaa kunne gjore Regning paa Hjcmmet i Lovgivningen.
A f denne Betragtning over Engvandingernes forffjellige Jndretning, hvorunder endnu künde anfores Wandinger formedelst
flyttelige Dsehjul, som jeg har truffet i Sachsen, men som ligeiedeä maa henfores under No. 5 , fremgaaer, at de under bette
sidste Nummer begrebne, med Undtagelse af de nysommeldte, kün
de anloegges paa mange Steder, men at de kun der vilde betale
deres Bekostning, hvor et betydeligt Engstrog ligger beqvemt til
at deeltage i Nytten, og hvor det paa ingen Lid af Sommeren
mangler Wand, til endog i Lorke at gjore Vandingcn virksomi
thi alene til Foraarsoverrisling vilde Udgist og Nytte maaskee ikke
altid staae i Forhold, hvor gavnlig Foraarsvandingen endog virker paa Engene, isoer paa de hoitliggende.
'
De under No. 2 anforte Overrislings-Vandinger, troer jeg/
noesten ingensteds i det Store at kunne ivcerksoettes, fordi Wan^
dets Opdcrmning til den fornodne Horde vilde blive skadelig paa
andre Steder, fore til mange ubehagslige Collistoner og pull
siere Steder stode mod Anordningernes Bud.
I det Smaa
er jeg afog til stsdt paa Engdrag, hvor intet uden Mangel paa
Jndstgt eller Driftighed stod dem i Weien.
Det forste S l a g s Wandingsenge, Foraarsopdoemningenie/
künde ofte, baade i det Storre og i det Mindre, og tildeels med
overordentlig ringe Umage, anvendes; skeer efter sneerige Wintere
fordetMeste affig selv ved alle lavtliggende Engstroekninger, hvorigjennem lobe betydeligere Bcrkke.
Men i Atmindelighed aflobcc
Wandet for tidlig og uden at bevirke den cgentlige Nytte afForaaröWandopdcemningerne, som bor staaeindtilEftervintrene og den stcerkere Nattekulde tsr antages at vcere forbi. For det Meste künde maa
med ubetydeligtArbeide stoppeAstobetuden Sluser, og holde W a n d e t
paa störe Strcekninger til meg-n Nytte, isoer for hoie c>S
magre Enge, og for saadanne, som, efter stedse at have vocret
vante til langt ud paa Aaret at beholde deres Band, og selv hele
Sommeren igjennem at vedligeholde cn stör Fugtighedsgrad,
Afgravning paa engang ere torlagte; hvilket, efter mange Erfand
ger, ikke altid strax virker fordeelagtig. Men her kan man
ter forudsee at en saadan Standsning og Opdcemning af Waist/
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dersom dens Birkning gik ud ovec Gramdsen af de egne Zorder,
nodvendigen maatte have grundede Klager til Folge.
Thi netop i den Tid, hvor Bandets Stand paa Engen flal gjore
meest Nytte, flal Agerjorderne torres, for at Plovcn kan scerteS i
Gang, og den lagte Vintersced flal befries fra Dinterfugtighederne, som, naar de ikke tidligen astobe og fordunste, her blive
drcebende. Men Agerjordens Beliggenhed er ncesten overalt saaledes
at en Deel deraf gaaer ind imellem Engdragene, ligesom af de hoitliggende Enge, i de Egne, som haveOverstodighed deraf, ofte Strcekninger ere opploiede, saa at Bandets Opdcemning paa de fleste En»
ge ei vilde vcere uden betydelig Stade paa den anden Side. Hverken altsaa kan et saadant Foretagende, til at gjore Engene rnere
frugtbringende, ansees,i detHele tagen,at vcere tilladeligt, eller, endog
uden Hensyn til bestaaende Anordninger, i disse'Egnes Locale at
vcere anvendeligt, uden i et enkelt Tilfcelde i det S m a a , eller hvor
Mange Beboere indbyrdes forene stg decom. Desvcerre beholde de
fleste betpdelige Engstrcrkninger i Almindelighed, endog uden Opdcrmning, Bandet kun alt sorlcrnge om Foraarer, med Henspn til
de dertilstodende Agerjorder, og i regnfnlde Aar fylde endeel der
af stg kun alt for meget,

og vife,

hvilkcn Stade en endnu hoie-

reVandstand, eller Opdcemning ogsaa om Sommeren, om end
kun paa faae Dage, vilde tilfoie Sceden paa de dertil stodende side
Agre.

Anordningens Bud om fladeligt Bands Afledning, som

efter dens 6^'
vcl tillader Opdcemning naar det kan flee uden
Nogens Forncermelfe, men derved dog henforer det til forelobig
Undersogclse, er dersorvistnok megetviis, men künde ikke destomindre
trcenge til yderligere Forklaring med Hensyn til Grcendsen for T i l 
ladeligheden af Vandopdoemninger, eller hvad der med Nimelighed
kan forsiaaes under fla'debringende for Andre;

thi denne Gjen-

stand, fljsndt endnu ncesten ganfle fremmed, künde blive vigtigere
i Tiden. Ligesom altsaa Dandingsenge, med Undtagelse af dem,
som ere anforte under No. 3 , vist ikke vil vcere at anvende paa
Mange Steder eller paa störe Strcekninger, uden ovcrveiende S k a de paa andre Sider, saa er da og denne Green af landoeconomifl
Industrie saa ubekjendt her^ at maaflce intet Foretagende af det
Stags eristerer, uagtet jeg dog, som forommeldt, af og til
er truffen paa Steder af mindre O m fan g,

hvor Foraars-Opdcems
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ning künde voere ivoerksat, uden at stode paa synderlige Hindringer.
Uncegtelig ere ellers Eugene den Deel af Agecdyrkningens
Erundstykker, som forsommes messt, ikke her alene, men maaskee
paa de fleste Steder i Danmark,

og man maa undre over at de,

stedse kun hsstfde, og aldrig gjengivne Noget, ei aftage mere i
Kraft.
Fandt ikke Efteraarsgrcesning Sted, da man hoist sjcelden
hoster dem to Gange, og hos mange maade!ige Agerdyrkere ogsaa
Foraarsgrcesningen, saa künde det ikke feile, at en Astagen, som
paa enkelte Steder tydeligen bemcerkes, maatte vcere almindeligere;
thi naar enkelte stdere Strog längs de betydeligere Aalsb undtageö, saa er Engenes Bonitet for en stör Deel kun ringe, og derres Product hyppig ei grovt kraftlos! Foder,

saalcenge de staae

under B a n d , og et seit magert Erces, naar de ere torlagte, isccr
der, hvor den tilstodendeJord er mager og fandet.

2.
FindeS der Kilder, Indsoer? Er Vandmassen i disse idesenereAar
betydeligcn äftagen? Hvad formenes Aarsagen dertil at vwre? har
man udrorret S-er eller Moser?

silb e r n e s Mcengde og^ordeling er meget forstjellig; den ene
Jordlod har dem i Overstsdighed, og selv til betydelig Hinder for
Jorddriften, den anden eier ikke een.

De fleste Kilder sindes i

Almindelighed i de steilere Skrenter mod betydelige Moser, Enge,
Aalob og Soer, de fcerreste paa hoie, men joevnt beliggende Jorder;

dog fremtrcede de ogsaa her undertiden,

som Folge af

det underliggende Leerlags ptudselige S tig e n , hvorved det fra
hoiere Steder nedglidende Band standses og tvinges til at stige.
Enkelte rigeKilder, fordeelte paa en Jordlod, ere een af dens storste
Herligheder, iscer der, hvor ikke Aaer eller stsrre Vandbeholdninger erstatte dem- men endog uden det er Enhver istand til at for
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staffe flg Band lil Kreaturen?, som i lav Beliggenhed har Leer;
og Mergelgrave paa ikke 100 Cubiksavnes Storrclse, har jeg i
sidsaldende Beliggenhed seet at holde Band til Kreaturene i meget
torre A a r, medens ncesten alle Moser, Bcekke og hoitliggende
smaae Bandbeholdninger vare udtorrede.
As S o er og Damme, saavelsom af mindre Dandbeholdninger, har Districtet, efter en temmelignoiagtigBeregning, folgende:

Kronborg Amtsdistrr'ct.
Esromso imcllem Lynge Kronborg og Holbo Herred . . . .
Lynge Kronborg Herred.
Gurreso ndi Tikjob S o g n .......................

3064 Tdr.

440

Hornbeks S o
....................................... .....
23^
Vrunedam ................................... .....
20
S k in d e rs o .................................................................
325.
Lille G u r r e s o ............................... .
. . . . 8
Nyrupso............................. ..... ....................................... 17
D a m m e n e p a a Hcllcbek G r u n d o m tren t . . . . . . 1 2 0
D a in m c n e i T e g l t r n p s J n d h c g n i n g , ligeledcä hören de

tilHellebck,

omtrent..

.. .....................................60

Munkeso . . . . . . . . . . . . . . . .
31
De vorige smaae Damme og mindre Vandsredcr paa
Kronborg Amtsdisiricr ndi Lunge Kronborg Herred, de
under Helsingor og Kraagerups Gods ibcregnede, 86

836^
Holbo Herred.
Soerne og de smaae Vandsredcr i dctte Hcrred indtage
ei nlere, end omtrent ......................................... . 6 3
Eoborg Soes ncrrvcrrende Vandspeil, efter Marriculeringskortet beregnet, omtrent. . . . . . . .
91
164

Hirschholms Amtsdistrict.
Efter en offieiel Jndberctning af 3^ Juli 1822 , med nogle
Berigtigelser efter senere Opinaalinger. Hcrocd niaa
bema'rkeö, at den ligelcdes indeholdcr de ndi deKongl.
Stooe liggcnde Soer og Damme, som for de andre Districter erc tilfoiede 'oed Slutningen.

Hirschholms Sogn.
4
Speingdammen .....................................
Slotsgraoene . . . . . ...................................... 16
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.

D ro n n in g d a m .................................................................
Folehavedam ................................................... ....
Mindre Vandsteder cilsammen . , .........................^

6 Tdr.
14I
ilE

.

Karlebo Sogn.
En Dam paa Bronsholms Mark

. . . .

Score D u n ze d a n r................................ .
Lille Dunzedam . .....................................
Stolemagcrdam................................. .... .
Clanssesdam
..........................................
Carlebo M o l l e d a m ...................................
Havedam . . .
. . .........................
Mindre V a n d s te d e r...................................

Blaustrod

.
.
.
.
.
.
.
.

Sogn.

D c rm p e d a m .................................................
Selso
............................................
Allerod S o .................................................
Mindre V a n d s te d e r..................................
Vandbeholdninger i Tokkekjobs Jndhegning

. 8
557I
so;
. 2)
. 5Z
____ 657.

,
Birkerod Sogn.
En S o ved Birkerod
.......................................................
Langemose D a m .................................... . . . . . .
Dammene i Nuderst'ov.........................................................
Adffillige smaaeSoer i Femsolyngsmosen, privat Grund
udi bemeldte In d h e g n in g .......................... . . . . .
Toftemoscdam
. ............................................................ .
Ubberodam . . .
. . . . . . . . . . .
. .
Lille S o ved Navnsnws.................................................. .... .
Seierod Dam paa Isterod O v e r d r e v ............................... .
Mindre Vandsteder
.......................................................
'

.

Frederiksborg

4
57
-10
4
10
4
6
12

24
28
65!
9
15
12
4
16
65

Amtsdlstrict.

Dlstykke Herred.
H a g c r u p s s s ......................................................................... ......
S k i-rn k -Is s .................................................................. . 286
Begge imellem dette og Lynge Frederiksborg Herred.)

Damme ogKjcrr rS no d siru p S o g n .......................
13
Score So og en mindre Vandplan i Ä>lstykke Sogn, foruden enkelte Smaakjcrr
...............................................26

-F
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Smaae Vandsteder i Steenlose Sogn
................................. 5 Tdr.
Vexo Sogn, den Vandplan , som Aaen danner inrcllcm
Gnnsomagle og Depo Marker, iberegnet
. . . . .
60
Vorupö So i Gandlose Sogn er n d g rav et............................ Kirkeso paa Knardrnpmark udi samme Sogn
16
Adstillige Soer in. 2. i Farnm Sogn, Farumso paa
<
>
Grandsen af Kjobenhavns Amt ei iberegnet................... 21
'
.
.___ ___________ . 596
(hvormeget af Farumso henregneS til Frederiksborg Amt
har jeg ei kunnel crfare, og derfor udeladt den).

Lynge Frederiksborg Herred.
Äotssoen omtrent .................................................................38
Store Badstue D am , torlagt ............................................................ De oorige Damme i lilleDyrehave og de andre ad denne
Eide liggende S tu tte riv an g e........................................... .....
Dammene i Stutterievangene Sonden for Frederiksborg
omtrent . . ..................................................................... 54
Basscdam og adstillige Vandsteder til Hammersholte,
Vorstingcrod og Lillerod By, med Undtagelse af de
torlagte Damme paa forstbemeldte Mark . . . ^
. 11
Kollerod So er to rla g t........................................................
Adskillige andre Vandsteder i Lynge Sogn
. . . . . .
6
Langeso paa Morderupsmark . .............................................45
Badstrupso..................................... ................................ 115
Burcso
................................................................
.170
Adskillige andre Soer og Vandsteder i Uggelose Sogn,
Smaa-Soerne imellem Gandlose Eget og Krogclunds
Indhcgning ibercgnede...................................................... 40
Lystrup S o .......................................................................... ....
Endeel smaae Vandsteder i Lystrup S o g n .................................8
Hjorlundc S o .......................................................
69
Grase Dam og nogle nnndre der i N arhedcn...........................15
Hagelse Molledam, Udcsundby Mollcdam og adffillige
flere Kjar og Vandsteder .................................................... 6
- - ---------------------- 599
Stroherred.
Ebberholts Dam, udgravet
................................
Alle orrige Vandbeholdninger i Srroherreds, undcr Frcdb. Amtsdistrict liggende Deel, udgjorc neppe .
. . .
5
._______________ 5
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Freden'ksvirrks Gods udi bemeldte Herred.
Arrest, imellemdetteGodsogFrederlköborg samt Cronborg Amtsdistriecer . . . . . ...................7332
I Kregome,Sogn o m trc n t.................................................Z
I Meclby Sogn o m t r e n t ........................
1

Paa Asserbo O v e rd re v ......................
16
DiSse stade Vandbeholdninger ere om Sommeren, naar
" ikke stcrrk Va:de fylder dem, for Storstcdeel eorre.
__________ :--------- 7352

Hornsherred.

"

S e ls o ..........................................................................231
De vorige Damme ogDandstcder i Selso Sogn . . . 26
Skullclov.Sogn
............................................................7
Krogstrup S o g n ....................... ............................ 17
Kyndby Sogn, med Indbegreb af Dammene imellöm
Kyndby og Venslov Mark . ............................ . . 1 9
Ferslov Sogn ...............................................................45
Vetlerup S o g n .............................' ..................... .... 4
Skiby S o g n ............................ ........................... . 15
Gierloo Sogn ..................................................
2
Draaby Sogn. ............................................................ 12
378
Soerne og Dammene i de 3 Kronborgste og des Frederiksborgske Skoodistrice udgjore, efter det lamgerhen anfsrte.
Tilsammen

.

211Z

14191 Tdr.

Bed denne Beregning maa bemcerkes, at Fladeindholdet af
adstillige af de storre S o e r ,

som ikke fandtes i Matriculerings-

Protocollerne, er taget deels af de Jndberetninger, som for endeelAar siden vare indkomne til Landhuusholdningsselstabet, deels
af celdre Maalinger.
Hvor bemeldte Protocoller indeholdt Arealet af So er og Damme) er det extraheret deraf; men da min Tid
ei tillod, med bisse Extracter at gaae i det S m a a , saa ere be
mindre Vandsteder kun loslig beregnede efter Copierne af Matrlculeringskortene.

Det kan imidlertid ikke feile, at det som Band

plan paa Kortene angivne, og derefter beregnede Areal, siden den
Tid, Maalingerne stete, formedelst Tilgroening vil have fonnindstet sig Noget.
gravede,

Enkclte Vandsteder ere siden vel ogsaa ganste ud-

og hvor bette var mig bekjendt, har jeg udeladt demi

men Dam me,

som blot temporair ere astobne, ere rimeligviis
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vedbcholdte blandt Soplan.

Mindsi feilfri kan Beregningen af

de Soer voere, som faldt paa Grcendsen af tvende Herreder, hvor
Kortene altsaa maatte sammenscrttes,

for at kunne beregne dem,

og hvor, om man blot vilde tage Papirets forskjellige Jndkcympning i BetragtninL, de paagjoeldende Samlingspuncter ikke kunne
antages noiagtigen stedse at falbe sammen. Torke eller Vcede har
forovrigt "betydelig Jndflydelse paa de mindre dybe Vandsteder,
og paa den ene Tid kan flade Mosekjcer vcere Lor Engbund, som
til en anden ere Wandplan.
Det i foranstaaende Deregning opgivne Areal af Soplan
waa altsaa bedommes efter det derom her Anmcrrkede, hvortil
endnu foies den Forklaring, a t , fljondtjeg ei blot har optaget
Soer og Damme, men ethvert Vandsied af en Stprrelse, at kunne
angives paa Kortene: saa ere derimod alle de Vandsteder, Mosehuller, og opskaarne, med Wand fyldte Torvemoser, saa smaae, at
Kortenes Maalestok ikke tillod at betegne dem, ei komne under
Beregning.
Fra endeel af de anforte So er gaqe betydelige Aalob igsenNem en stör Deel af Amtet, og bidrage, med mange mindre
fra Moserne kommende Bcekke,

til at forsyne Beboerne med

Dand til Kreaturene; vigtig iscrr der, hvor det feiler paa Kilder
og dybe,

for Udtsrring sikkrede Vandingssteder.

ikke noegtes,

Men det kan

og er i det Forrige allerede anfsrt, at i torre Aar,

saasom de, hvoraf vi havde endeel forend1828, selv mange af bisse
Aalob, som under Wcede oversvomme Enge og Torvemoser, ei
stedse kunne afgive det fornodne Wand for tilgrcrndsende Jordbrus
geres Kreaturez dog blot fordi man ikke oeconomiserer med Wan
det.

Havde man ved Siden af saadanne ei stedse. rige Aalob gra

bet behorig dybe Vandsteder til deri at samle i Overflodighedens
2id,

vilde man have havt stedsevarende Beholdning,

om end

Sommertillsbet var blevet nok saa ringe.
Dore storste Soers Aflob bidrage ellers mindst til at forsyne
Amtet med Wand, saasom Lrreso, som efterAalobets Tilstopning
blot har den körte, forbi Frederiksvoerk gravede Canal; Esromso,
kil hvis stjonne klare Wand kun ved den ene Side grcendser en
detydelig Mcengde Beboere, og hvis dobbelte Aflob, igjennem
banalen og igjennem den gamle Molleaa, samt begges Forening
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paa flere Stedar, vel giver en Overflsdighcd af B a n d , men kun
paa en Strcekning af omtrent een M ii l , hvorimod denn« Socs
Bandrigdom, naar Aflsbet havde en modsat Direction, künde
forspn.e mange Beboere.
De udtsrrede S s e r og Dammes Areal har jeg i Jndlebningen anslaaet til omtrent 1500 Tdr. Land, hvoraf Soborg So,
Ebberholtsdam, Kollerod S s , Borups S o , og endeel Damme >
de Kongl. Skove og Stutterivange udgjsre det Meste. A f
scstrcrkninger, for tildeels utilgcengelige Moradser, er langt mett
udtorret^ men derimod banne sig ogsaa Aar for Aar flere Vandbeholdninger i de under Udskcrrning voerende, og tildeels allerede op»
fkaarne Moser.
Jfcrr der, hvor Tsrvcn i smaae Hüller ogRender ofte staaer til meget stör Dpbde, ville mange varige
holdninger fremkomme, siderr man i de sencre Aar har leert «l
fiaffe flg af med Vandet, for ganffe at kunne udtsmme dem. 3
Scerdeleshcd feer man paa Hirschholms Amt allerede mange dcraf, som, ccngang fpldte, aldrig spncs at kunne udtsrre igjen.
Ei Heller maa man foresiille si'g den udtsrrede S s , som tobt
med Hensyn til Bandet.

For Mollevoerkers Drift er den rimelig-

viis tabt, men ei for Bcboerne, som ville benptte Vandet til dercS
Kreaturer- Er Sv en dyb, ,vil der stedse blive et Bassin, hvori
Lillobet samler sig. Alle omkring S s e n , ofte i stör Mcrngbe,
liggende Kilder forblive^ ligesaa Tillobene, og begge Dele kun»»'
Beboerne fsre sig til Nptte, indcn de behovc at lade Bändel
bortlobe igjennem den udgravede S s e s Grofter og Aflsbsrende.
Athmosphcrren tilfores lige meget, enten Bassinet er tomteller fiM
De-ncdenfor S s e n ved dens Aflob liggende Beboere formenes is«k
at maatte lide, og jeg vil indrsmme bette, dersom S s e n s
sin er saa flad, at det ncrsien ganfke kan udtsmmes, og Tillobe»e
derhos svage.

Ander saadanne Omstoendigheder vil der, »cd

Tsrke og under fordunstende Hede,

ei komme meget af det till<n

bende Band igjennem Aflobsrenden. Men hvor lidet Band afs>'
der ikke ogsaa en uudgravet S s i tsrre Sommere, naar Tillobel
er svagt! her beroer det desuden paa Mollevcrrksbrugcrne, hvoc>
meget B a n d , og hvor ofte, de ville afgive deraf til de ncdcnftl
liggende Beboere, hvilken Betragtning, under Bandtrang, v'b
ikke er af ringe Bargt.

Enten altsaa S s e r og Damme ere udgr«'
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vede eller ikke, saa bsr de ved Astsbene liggende Deboere vcere
huusholderisce med det B a y d , de ved Foraarstid, og stundom
rmder Skylleregn om Sommeren, faae derigjennem.
grave Vandsteder,

De bsr

hvori de kunne samte en betydelig Mcengde

af det den udtsrrede S s tilstydende B a n d , hvilke Vandsteder,
naar de blot ere dybe nok, ei saa let ville udtsrre, om end T ills
bet om Sommeren kun er svagt,

da ogsaa Fordunstningen er

langt mindre, end fsr, isoer ved S s e r , der, uden betydelig Vandmasse, havde en stör Overflade. At det er beqvemmere, naar en
S s stedse tilbyder den Tilgroendsende et gokt og rigeligt Band
til Kreaturene, end ved Gravning fsrst at forskaffe sig det, begvemmere, at trcekke med Bescetningen til en stedse klart flydende
Aa eller Bcek,

end fsrst ved Siden deraf at banne stg en liden

Dam til at opfange Foraarets Overflodigheder,
ncegte.

bette kan Ingen

Men hvor det gjoeldcr eet eller andet nyttigt Foretagende L

det Stvrre, der kan ei vcere Tate om Beqvemmelighcden for den
Enkelte, men kun om virkeligt Afsavn af noget Uundvcrrligt.
Mange moradstge Moser ere i de stdste 20— 50 A a r, deels
^ed Udgravning, deels ved den Morad^et overdcekkende GrsnsvcerS
fastere Sammengroening, blevne tilgcengclige Enge, baade til
Hobjergning og til Eftergrcesningens Benyttelse.
sor ikke forsvundet, men det har aftaget.

Bandet er der-

Mange stade Moser og

windre Nendedrag imellem Agrene ere torlagte, og have i regnfrie Sommere selv givet taalelige Scedeafgrsder, ere i det Mindste
^ mere til Hinder for en fuldkomnere Behandling og Benyttelse
af den tilstsdende Agerjord.

Bandet forsvandt her til stör Gavn

forAgerbruget, men Landmanden künde ei mere, som fsr, trcekke
lil ethvert Hul paa sin Lod med Kreaturene, sikkec paa, der at finde
Band, hvorefter Han siden ofte maatte lebe lccnge.

Forssmmclse

af Dandafledningernes Vedligeholdelse under Tsrken har hos
Mangen i de sidste 2 Aar ladet Hans udgravede Moser sylde stg
lgjen, og Han sinder nu nok deraf overalt, thi det flyder selv over
dariö Agre. Men kan denne Tingens Stand ansees for snskeli8ere, end den, da Han maatte trcrkke fra Loddens ene Ende til
den anden, for at flukke Kreaturenes Torst, fordi Han i stn Jver
al afgrave ffadcligt B a n d , havde glemt at grave eller conservere
flg forsvarlige Bandingssteder? Ect kan kun vcere: forsvarlig Af-
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lednkng af stabeligt B a n d ,

og Danbmangel i uscedvanli'g torre

A a r , naar man har forsomt, lillige at sorge for Bandingssteder;
eller stadeligt Band indtil en hoi Grad under Voede, dersom Ban
det endog under Torke skal haves til Overflodighed. Faae Steder
ere saaledes beliggende, at begge Dele kunne forenes.
^
Sporgsmaalet,

om Bandmassen i Kilder og Jndsoer i de

senereAar betydeligen er aftagen, og hvad Aarsagen formenes dertil at vcere, havde megenVcegt dengang, da bisse Sporgsmaal, sor
7 ^ 6 Aar siden, forste Gang forelagtes til Besvarelse; og havde
Torken,

som

allerede var siegen til en hoi

G rad,

ei sn

den forandret sig til Vcede, vilde jeg ikke have noget at tilfsie
min dengang afgivne Jndberetning, som derimod nu vil voere at
foroge med de senere Aars Jagttagelser.
Naar man sammenligner Dandets Stand i Soerne, saavelsom i mindre. Vandsieder og lavtliggende Moser, og Aalsbene udi
det, de sidste 2 Aar forudgaaende Aartiende, med Bandmassen
derudi, 10 til 15 Aar tilbage, saa erkjendes en betydelig Aftagen overalt,

der,

foruden

ved

Soernes

lavere

Stand,

end efter tidligere Aars Gjennemsnit, iscer visie sig paa tilgrccndsende Moser og Enge.
Steder, hvor Hoet med Besvoerlighed
maatte bceres i Land, hvor aldrig Eftergrcesning künde finde Stcd,
bleve saa faste, at ei alene Kreaturene künde gaae der hele Sommeren og Efteraaret, mcn at de künde bcere endog de svoeresteHoog Torvelces. Denne paafaldende, ogtemme^'g hastig efter Torken
skete Tiltagen afside Enge og Mosers Eonsistens, maatte vistnok tilstrives de tilgrcendsende Soers og Aaers lavere Vandstand, ^
alene om Sommeren, men for endeel, efter mange torre Dinttt/
ogsaa om Foraaret, Atmospcerens Barme', som bevirkede eN
stcerk Fordunstning, endog af det Band iMoserpe, som ei künde
aflsbe, foroget Flid ved stadeligt Bands Afledning, efter at man
i endeel af de foregaaende Aar havde folt dets hele Ubehageligh.'d,
og endelig den, under en middelmaadrg Vcede, rast fremgaaende
TNgroening af de under idelige Oversvsmmelser og Opblodningcc
kun svagt med Gronsvcer overdcekkede moradsige Steder,
Jordsmonnet for ei künde scette sig, eller sammenspnke til en mctt
compact, pdre Tryk modstaaende Masse.

i
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At Soerne havde,

og tildeels endnu have mindre Band

end for, har, foruden i torre, varme Sommere og sneefrie Vintre, sin Grund ogsaa deri, at iscer under Torke og Varme Vandspeilet stedse formindffes ved de fra Siderne si'g udbredendeSumpvcexter, som undcr lav Vandstand synlig tiltage allevegne, hvor
Coernes Bund indeholder fed Mudder. Dette sidste foroger sig
ogsaa, chvor gode Agerjorder hcelde brat til Soen, eller hvor mange
Bcekke udgyde et oste muddret Band i dem, hvorvcd altsaa VandMassen, som astager fra Oven og fra Siderne, ogsaa mister fra
Neben,

idet Basstnet'bliver stadere.

Saaledes astager Vandet

stedse i alle S o e r , endog uden at Udgravning sinder Stedz

men

deraf folger ikke, at det engang ganske vilde forsvinde, ligesom
Wan feer mindre Vandsteder forsvinde ved Lilgroening. Evigvarende er den Kredslob, hvorefter Vandet stedse falder til Jorden
igjen, og her vil det aldrig mangle Beholdninger, hvori det samler sig, inden det aflober i Havet z thi Zordens Overflade Lilbhder
ingen Plan, ogingenVandafledningerkunneforetilen fuldkommen
Torlcegning af alle Fordybninger, som ei Heller ville joevne sig,
om vi end i vore Tanker udtroekke Tiden over det, Menneffet er
istand til at satte.
AtVandmassen i Soerne havde aftaget under Tsrken, maatte ^
imidlertid ei alene tilskrives denne«

D e , iscer for 8 til 10 Aar

stden, da det gjaldt for Landmanden ved Driftighed at redde si'g
af den, denne Classe almindelig truende Undergang, saa hyppig
Bretagne Torlcrgninger af Ager, Eng og M ose, havde den belydeiigste Jndilydelse paa Soerne z

de vilde Have havt den, om

end Tsrken ei stden var stegen til det Ualmindelige.
Den uudgravede Mose giver Vintervandet og SommerenS
Skylleregn langsomt fra stg igjen, og Soerne have Lillob af
saadanne Moser endnu lcenge efter at Sncen er smrltet,
atmosphceriste Dcede har ophort.

eller den

De udgravede Moser derimod

üfgive deres Vand ligcsaasnart nceffen, som de faae det, og S o krne modtage dette Tillob for det Meste, naar de allerede ere fyldle til deres Flaadcmaal eller deres naturlige Astobshside, hvorNoest det ovrige bortlobcr uden Nytte for den tilkommende Tid,
hvor Tillobet af de udgravede Moser ophorec ncesten ligesaasnart
som Regnen.

Ligesom altsaa uudgravede Moser banne ligesaa-
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mange Reservoirs for de storre,Vandbeholdninger,

saa afgive de

- forsvarlig udgravede ikke andet end en Vandledning, til hastig at
tilforc dem de af?ltmosphcrren nedfaldende Fugtigheder.
At endog Kilderne ikke, i det Hele tagen, kunne vcere saa
vandrige ester Udgravningen som for, hvor enhver Mose var en
ncesten stedsevarende Bandbeholdning, synes ioinefaldende; lhi
om end de fleste deraf ligge ovenfor de betydcligere Mose- og
Engstrcekninger, hvis Afgravning altsaa ikke kan have umiddelbar Jpdflydelse paa dem. saa faae de dog deres Vand fra hoiere,
oste langt bortliggende Eteder,

saa at Mosernes Udgravning

her, og overalt Jordens Torlcrgning maa have betydclig Jndflydelse paa de Kilder, som staae i Forbindelse med det Torlagte.
,
Har altsaa Agres og Enges Torlcrgning, Mosers Udgravning,
So ers og Dammes Afledning, forbunden med en temporair atmospbcrriff Torks og Barme, og den under begge befordrede Tilgroening af en betydelig Deel af de os forblevns Soers Overflade, medcns deres Bassin, sormedelst Bundfald af det Tillobcnde,
mere og mere har fyldt sig, i en betydelig Rcrkke Aar saavel formindffet Bandbeboldningernes Mcrngde og Jndhold, som og la
det Bandet i de Tilbagevcrrende synke betydelig: saa opstaacr det
ligesaa vigtige^Spsrgsmaal, om Tiltagen i atmosphcrrist Fuglighed er istand til at erstatte bette Tab. Enkelte vaade Somme
re og snecrige Linkere,

som salbt i den seneste torre Periode,

künde det ikke til Betydcligbed,

og saalcdes vilde bette SpsrgSt

maal cndnu have henstaaet ubesvaret, tilForuroligelse for mangeaf
Udgravningens Fiender, havde ikke bisse sidste to Aar uimodsigeligc»
afgjort Sagen til Fordeel for Torlcegningen.
Ncesten li AarS
>Torke og kun to Aars Dcrde, og vi staae Face for at drukne, fordi vi under hine bleve efterladende med Hensyn til Vandgrofternes Dedligeholdelse, og forsomte bette nyttige Arbeides Fortscrttelse. Bel have en stör Deel af de forhen utilgcengelige Enge og
Moser vundcn en saadan Fasthed, at de aldrig ville blive til Hccngedynd mere, hvoraf de for for endeel bestode; ei Heller er den faldne Snee og Regn istand til at skaffe det tilbage, som Seeriic
have tabt ved Tilgroening; men en nocsten ligesaa hoi Bandstand,
som nogensinde for, sindes i Soerne. og Dammene, og de torlag
te begpnde at sylde sig igjen med Bandmasser, som have odclagt
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en stör Deel af Afgroden. Wandet har overffylletEngene og omflyder den ffaarneTorv; det er sieget paa de stdeceAgreog har Puf
fet mangen en Forventning om en rig Host.
Langt.fra imidlertid, at ville anbefale enhver S s e s Udgravning, over hvis Wand vi fee os istand til at blive Herre, for derved at vinde nogle Hundrede Tondec Land, ofte kun maadelige
Jorder, som f. Ex. Ederholtsdam for Storstedeel har givet os^,
formenerjeg, at Sands for Skjonhed alene maatte voere tilstroekkelig
lil, ei at fremgaae medSoerne, saaledessom vi paa mange Steder
ere fremgaaede med Skovene.

Men hvor overveiende Nytte er

forbunden med et Vandsteds Torlcegning eller Formindstelse, der
burde en ugrundet Frygt for,

at Omegnen künde komme til at

savne dette B a n d , ei staae deslige landoeconomiske Forbedringer i
Veien.

Skadeligt -Bands Astedning fra Agerjord, Enge og M o 

ser derimod, er en S a g , som,

langtfra at betragtes med frygt-

somt D ie , burde fremmes langt mere,

end det hidindtil er ffe.et,

om end Soerne, efter det Forommeldte, skulde tabe nok saa meget derved, med Hensyn til et jcevnt og stadigt Tillob;

thi uden

Jordens Torlcegning er ikke nogen varig Fremskriden i Agerdyrkningen tcenkelig,

og Vandmangel, jeg igjentagec det, kan i Al-

Mindelighed ei indtrcede, naar man sorger for behorig dybe Beholdninger, og naar man, isoer hvor Aaer og Lcckke haves, om
end deres Tillob er svagt, blot oeconomiserer med B a n d et— ei
ved Forbruget deraf, men ved at forebygge unodvcndig Spilde.
Vigtjgt ved Torlcegningen af Jorderne, og iscer ved stadeljge Kilders og sure Steders Astedning,

som nccsten ene ved dcekkede

Tröster fuldkommen kan tilveiebringes, erdet, atpaasee Dandets
Sammenledning paa passende Steder, med Hensyn til Kreaturenes Vanding om Sommeren, da det,

uden Opmcerksomhed

herpaa, ved dcekkede Grsfter var mueligt at bcrove sig alt Band
og scette stg i den Nodvendighed, at aabne den Pjulte BandledNirig igjen, hvorved dct nedenfor liggende Stykke let vilde komme
i Norden.
'
T il dcekkede Grofters Anlcrg haves adskillige AnviiSninger,
som, for endeel, enten ere feilfulde, eller kun betinget rigtige. D a jeg
ei er uden Erfaring i bisse GroftersAnlceg, forsaavidt Niis bruges til
at banne Bandledningen, vil den derved vundne Dverbeviisning,
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at, uden practist Deiledning, de Fleste ofte kunne komme til at belale mange og ubehageligeLcerepenge, indeholde Undskyldning for,
at jeg, uden for Grcendsen af bette Arbeides Forwaal, nedffriver nogle af de vigtigste, af mine Erfaringer udlcdte, Grundreg
ler for denne hsist vigtige Gjenstand af landoeconomiske Forde
dringet.
1. Grsftens Dpbde burde aldrig vcere under 5 j Qvarteer i det
Mindste; thi ikke alene ffal der vcere et Ploielag oder Niset,
der stal ogsaa vcere saa megen Jord tilbage i Furen, at Hestene, om end Ploiningen foretages tidlig etter sildig omAaret,
om det er faste eller lose Jorder,

ei trcede igjennem den og

forstyrre hele Vandledningen, som da kun meget vanskelig lader
sig soette istand igjen.
2. Vel behove Grofterne ikke at vcere meget brede i Bunden; mcn
at gjore sig Umage for at faae dem saa smalle, som mueligt,
' eller, efter Prosilet, selv ganste i Form af en Triangel, om
dette end lod sig udfore,

er meget urigtigt; thi en saadan

smal Rende fyldes allerede til en ei ubetydelig Hoide med los
J o rd ,

medens man nedlcegger og doekker Niset, og ligeledcs

vilde det Mudder, som Vandet forer med sig, om faae Aar have
stoppet Rendens nederste Deel.
Jeg har fundet mig vel tjent
med de Grofter, som jeg gjorde saa brede i Bunden, at en Skovl
paa 9— 10 Tommers Bredde beqvemt künde optage den nederste
Jord;

mcn ei ved de forste jeg anlagde,

var 4 T r . ,
teer.

og Groftens Dybde ei

hvor Skovlen kun

meget over 4^ Qvar-

3. Saafremt mueligt, vcelge man stört Riis til at lcegge i Graf
ten. Svcere, lidt krogede Ellestoenger af Lpkkelse indtil 5 — 7
Tr. ved Roden,

have gjort ypperlig Tjeneste hos mig,

som

nederste Lag. De give Vandledningen en saadan Fasthed, at
jeg troer/de kunne der, hvor stedse Vandlob findes, ansees fcc
evigvarende; thi inden saadant El forgaaer, har Nenden vundet en Eonsistents, lig Kildernes underjordiffe Lob. Har man
uheldigviis ikke andet end smaat Niis, bor der ikke spares paa
det; thi om end Groften tilsyneladende er fpldt indtil Randen,
naar det, efter at voere sammentraadt, har reist sig igjen, bliver det dog siden saaledeS sammenpreöset af Jordenä succes-
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sive Tryk, at Render, tagte af saadant Riis, hvor jeg, for ind*
trufne Omstcendigheders Skyld, nogle Aar derefter er kommen
lil at eftersee dem, ei viste mere end et, faae Tommer hoit,
compact Fastinlag.
Vandledningcn bor anlcegges, fra overste Fald a f, under Eet
indtil et vist Punct, og strax modtage alle dertilstodende Sidevande.

Fortscetre Vandlsbet efter Nedfald kan man stedse.

Men sra oven af tilsoette eller tillede noget til den foerdige Rende
er misligt og flere Gange faldet uheldigt ud for migz uden at jegdermed vilerklcere det for umueligt, naar man, isoer ved Anvendelse af störe Grene til Underlaget, noie betegner det Sted,
hvor fri Jndgang for tilledet Sidevand künde faaes.
5« Man felge omtrent dct Lavere afde side Slroekninger og Rendedrag i Agerjorden, som man agter at torloegge. med en Hovedgroft,
ei starre end efter den almindelige Bestemmelse, ,og dertil ledes med tillobende Sidegrofter, hvis Netning og Loengde Loca
ler bcstemmcr, men hvorved stedse maa gaaes noget hoiere op,
end Suurhed i Zorden vifer stg, alt det Band, som gjsr Ager
jorden Skade.
Hvor Grofterne forene stg, afrundes den
starpeJordkant, som ellers kun kommer til at nedskylles imellem
Riset.
0 Anviisningen at grave Graften saaledes, at den halve Dybl)e
kommer i Leeret, maa henfores til det sjoeldne Tilscelde, at
Jordsmonnets Over- og Underlag have et saadant Forhold til
Hinanden, at dette, ved Jagttagelse af Groftens ufravigelige
Dybde, kan finde Sted.
^ Til at doekke Niset bruges, som Underlag under Jorden, Alt,
hvad der afholder denne fra at falde imellem det: Gronsvoer,
hvor Graften er gravet igjennem Gronjord eller Enge, de mindste
Lovqviste af det Riis, som bruges til Fyldningen, inden B la dene ere visnede, dersom Grosternes Anlceg falder omSommeren; ellers Halm, Tang, smaat Granriis rc.

Ved Groftens

Tilhplling lcegges, i fa stJ o rd , den, som er mindst leret, nederst,
for ved Leret ei at stoppe for meget for.Vandetz i lo s Moses
jord Leerblanding, hvor mueligen Leer er opkastet af Groftens
Bund, for at den paa Riset og mod Groftens Si.devcegge hvilende
Masse desdedre kan holde stg, naar Halmen, Gronsvoer, og hvad
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man ellers har brugt til at lcrgge oder Riset, er opraadnetEr ingen Forffjel forhaanden tager man hvad man har, men trce<
der den lose Jord lidt sammen efterhaanden, og fylder al dcü
opkastede Jord paaGroften igjen, for at ingen Nende siden Dl
vise stg.
8. Aabne Dandledninger lade sig (uden ved sceregne Jndretni^
ger maaskee) ei forene med dcekkede, saaledes at de sidste stulde
modtage et Bandtillob igjennem en deri anbragt AabnimZDette tilmuddrer og stopper saaledes den dcekkede Vandledni«!j
for A l t , hvad der kommer oven sor Aabningen/ hvor der dcl
danner ffg et Dcrld.
.
.
9. Ledes den til Doekning besiemte Groft igjennem betydelig^
Huulninger, hvor den ikke, efter Bandfaldet, kan faae den ber
hsrigeDybde, maa der opfyldesved Groften, efteratden erdoekkel,
hvis en saadan Fordybning ffal tages med under Plovett«
FordetMtste kan dette imidlertid undgaaes derved, at man trcrkkerEroften igjennem een afHulningens hoiere Udkanter, hvilket
er detNigtigste, om derved end opstaaer en noget längere Lim»''
10. Kildevoeld, som falbe i Vandlobet, gaaeS rigtigst i nogcn
stand forbi, og tilledes dernoest soerstilt.

De igjenncmgrav^

med saa mange og saa dybe Grofter, at Vceldet soetter sig til
aldeles fast Bund, inden der obereres videre.
-

3.
Hoorledes er Mmatet? tort, fugtigt, koldt, luunt re. ?

^ a n m a rk s

lunefulde Clim at antages Lilstrcekkeligen at vccr'

bekjendt, og derfor ind^aaes ei i almindelige Betragtninger ovtl
det, til Sammenligning med det, der hersker paa den Plet, vi
finde os paa, og findes eiendommeligt kun for den.

Hveek^

de tvende stdste kolde, vandrige, eller de langer Lilbageliggt«^
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torre og for endeel varme Sommere
hverken Sneemasserne,
som i enkelte Dintre ere nedfaldne af Atmosphären, eller den
torre joevne Kulde, andre have udmcerket sig ved, betegne dort
Climat. Lore Foraar characteriseres ved Kulde og Torke, efter
kortvarende, oste meget tidlig allerede sig visende, blide D a g e ;
Efteraaret ved stadigt, oste indtil i November Maaned vedvarendestjont og blidt Veirligt. S e lv enOctober, som denne(1629)
i dens Midre, hvor en uhort Sneemasse under J is og Storm
lagde sig over gronne Marker og lovbekloedte Skove, sonderknusende de endnu i Baarens Farve klcedte vilde Trceer, de med
Pomonas Fpldhorn prpdede Frugthaver, indviende Floras spcedesteVsrn, som, uden at ane dereS Skjebne, paa vore Blomsterbede smilede Winteren imode, til tidlig Dod, har ikke kunnet
overvoelde vort Efteraars Unde, som, efter i fulde 5 Dage at
have vceret indhyllet i Winter,

blidtstraalende atter har lokket

Hjordene paa Marssen og Sangsuglen til Skoven, hvor et ei
forstyrret Gront endnu vedligeholdt Minder om en alt for kort
varende Vaar.
Sommerens Characteer er Torke og Warme
indtil den Tid, hvor Astronomen forst betegner dens Begyndelse,'
men hvor i det virkelige Liv Waaren lcenge allerede har afblomstret; Hede og Efteraarskulde, Negn

og tort Weir, lune

og siormfulde Dage afvexlende i dens ovrige Tid. Winteren er
sjcelden vedvarende streng.
S e lv de saakaldte strenge have
vistnok kun faae Uger at fremvise med en Kulde over 8 til 10
Grader N., og 18 har jeg i 26 Wintere kun oplevet een eneste Nat; men fsere Gange steeg Kulden indtil 15 og 16,
dog stedse kun kortvarende.

Winteren indfinder sig sjcelden hos

os ret loengr for Aarets S lu tn in g ,

og den efterladne Land-

mand, saavelsom den vindstibelige, har for det Meste Leilighed, den forstetil at indhente det Forsomte, den sidste til at udfore
mangt Nyttigt endnu.

Dog

tor man ei med Sikkerhed stole

derpaaz thi vi have ogsaa oplevet uafbrudt Winter fra Midten
af November til Midten af April.
Med Undtagelse af Waaren, hvor de ostlige Winde for det
Meste herje — og det ofte efter at tidligere, langt blidere Dage
allerede h a e klcrdtMark^ H aveogSkov i dcnneAarstids yndig,
ste Smykke— ere indtil den strcengere Winter de vestlige hpppigst,og

134
öftere ncesten pleie de atvende sig nordlig, end sydlig.

Inden

det sildlgere Foraars Torke, med stadig ostlige Binde,

gjoc

Plads for en blidere T i d , vender den sig hyppig til Sonden,
og naaer undertiden ncrsten derte Punkt; men Lüften vedblirer
at vcrre ajcnnemtroengende kold, og Linden gaaer jcevnlig tilbage til Dsten igjen, indtil en total Forandring foreg.vaer i
de atmosphccriste Forhold.
Endeel

af de soregaaende Sommere have havt megen

Torden, og da indtraf soedvanlig det, som vore Fcrdre fortcclli
os, stedse stete i dercs Ungdomstid, at fljont,
f.ulgte.

varmt Veir pa."

Men almindeligen har det nordostlige Sjoelland, ^

den T i d , jeg har kjendt det, havt liden Torden, og oste blc^
man fristet til at troe,

at et forsvarligt Tordenveir gik ovcl

vort nordlige Elimats Krcefter.

Sjcelden kom det til ordentli^

Udbrud, og Naturen laae, saa at sige, i syge Krampetrcek de"
efter; Bygeveir og Kulde paafulgte, og Uger hengik undert^
den, inden den künde komme sig af sin mislykkede Krafta^
stroengelse.
Sjcrlden kommer Ploven hos os i Marken, forend Noget
ind i April,

og stulde tidligt Foraarsveir efter en tor Bin"!

have lokket Landmanden ud med den forinden,
sten aldrig,
gjen.

feiler det nc"

at jo en Eftervinter driver Ptovmanden hjem

D a Iorderne, med Hensyn til deres Blanding og L"

liggenhed, ere saare meget forstjellige, kan man neppe sige, nal>k
Markfrugterne almindeligen nedloegges;

thi meget oste saae-

Havre endnu, efter at det forste Byg allerede er lagt i Io"
den, i enkelte Tilfcelde selv efter det sidste, og Kartofler loegge
Fleste inden de saae B y g , Andre for Havren allerede, oj
Enkelte efter Bygget. I almindelige Aar har Bonden titstatt
sine Jorder imellem de forste og de sidste otte Dage i Mai, o§
dersom Arbeidet blot künde overkommes, tillod Elimatet megrt
vel en endnu tidligere Tilsaaening; thi uden at ville sige,
man med Mai Maanedä Begyndelse künde vente at vcere si>
for Nattekulde, mener jeg blot at have bemoerket, at den sids"
Halvdeel deraf,

og oste selv de forste Dage i J u n i ,

soedvai"

lig ere lige saa udsatte for den, som den forste Halvdeel af M
Maaneb; og B y g ,

lagt tidlig i denne, aldeles forfrossen forsl
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i Juni, kom sig ganste af sin Bestadigelse, mcdens den sildig
saaede, da endnu spade S a d , ei künde forvinde den.
Hoffen varierer meget i Henseende til Tiden, og mebens
i Aar den fjortende Oktobers Snee bedakkede umeiede Sa d eniarker, har jeg oplevet, at Ubetydeligt var ude mere i Augustmaanedens forffe Uge.
Hverken den geographiste Breddes ringe Forstjellighed, ved
en Afstand fra Nord til S y d 'a f i det Hsieste 6 Mile, eller Forstjelligheden af Elevationen oder Havet,

hvis Maximum ikke

udgjor over 200 §od omkrent, kan have synderlig Jndflydelse
paa Climatet. Men uimodffgelig bevirker Beliggenhed, med
Hensyn til Exposition, en Forskjel.

Omgivet af Havet paa de

tre Sider, er Amtet i dets nordvestlige Udkant iscer langt ublidere,
end i detZndre og ved den ostlige Kyff mod Sundet, uagtet Foraarets strcenge Dstenvind falber umiddelbart herpaa.

Ei Heller

taale Havvindene fra Kattegattet, og de, som komme over S u n 
det, nogen Sammenligning, og ligesom Nordvesten, selv i vort
sydlige Nabolands langt mere bestyttede Sletter, vifer sig noesten
ved hvert enkelt staaende T r a som den barste Himmelegn, ligesaa er ogsaa i det nordostlige Sjalland kenne Sid e unagtelig den meeff udsatte,

og paafaldende frodig trives mange B a x 

ter under Lce fra den, isoer Skovanlceg af Trceer, so n ei hö
re til de haardfsre.

P a a den tidlige Grasvaxt har derimod Lce

fra Offen en umiskjendelig veldcrdig Jndflydelse udi saadanne
A a r, hvor de torre Dstenvinde herje. Soed, hvor frodig den
endog i dens spoedere Ungdom fremvoxer i bestyttet Beliggenhed,
gavnlig iscer under Foraarets Torke og B l a s t , trives—
marist efter dens Livs hele Periode,

sum,

og efter et Gjennemsnit

af de forstjtllige Beirligsforholde fra dens Nedlagning til dens
Jndhostning — upaatvivlelig bebst i fri S ta n d ; thi den indelukkede, i omplantede smaae Banger f. E x . , stader Kjarnesatningen og Jndhostning.

M en langtfra er det, jeg derved

bilde erkläre det La for stadeligt, som et med Skove eller betydelige
Skovstrimler, i storre Afstand gjennemstaaret Land yder Markfrugterne. Ded,for etAarhundrede siden, athave lagt en Plan til Udstiftningen i Nordsjallands Skovegne, med Hensyn til La efter en
storre Maalestok, künde man ei alene have bannet en storDeel af
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bette Amt langt mere endnu, end bet allerede er Tilfceldet, til
een af Europas yndigste Pletter;
virket betydeligt paa Climatetz
maaffee mindet om,

man vilde derved ogsaa have
og ikke saa oste bleve vi nu

at man med Skovkrandsen omkring vore

Boliger havde berovet Landstederne deres ffjonneste P ryd , saavel
som deres eneste Skjerm mod en nordlig Himmel; ligesom NordEystens bedste Vcern mod Havvindene forsvandt ved Nedfceldningen
af Skovene paa Kattegattets Bredder.
Skjondt Frederiksborg Amt, mod Nordvesten nu ncesten
ganffe ubeffyttet ved Skove, er udsat sor Havvindenes fulde
Jndflydelse,

kan denne Himmelegns Birkning hos os dog ei

sammenlignes med den i de, Nordsoen ncermere liggende Provindser.
Selv paa Frederiksvcrrks Eods og i Hornsherred feer man, at Soeben
i Ncerhedensaf Stranden ei alene ikke lider betydeligt af Climatet,
man sinder selv Frugttrceer frodigen fremvoxe, hvor man blot har givet dem saameget Lce, at Binden ei umiddelbart broekker sig paa
dem. At der ved Joegerspriis, paa en mager Sandhoide, som Beviis paa et strengt nordvestligt Climats fordcervclige Jndflydelse,
fremvises et Par Lindetrcrer, der med deres Erene ligesom stygte
fraNordvesten og söge S k ju li modsatNetning, beviser intetAndet,
end hvad man veed i Forveien: at Nordvesten ei er uden Wirkning hos os, at Linden hsrer til de kjelne Trceer og desuden
snffer en god muldet Jordbund istedet sor den klare S a n d , hvorpaa man har sat dem her.

P aa Jyllands Destkyst vilde disse

Trceer under lignende Stand maaffee ei have levet ti A a r ! — I
Bogeffovene, selv i det Jndre af denne Provinds, drcebes ncesten
al Vegetation i de nordvestlige Udkanter z og hvo som vilde nedfoelde de her, oste paa en Bredde af 50 og flere Alen, i halvfortsrret Tilstand, udvendig fra betragtct, neppe noget.Liv visende,
forknyttede Trceplanter i en ung tilvoxende Bogeffov, vilde lebe
Dod og Ddelceggelse frem til dens Hjerte,

og,

hvor ffjon og

Lraftfuld Skovens Jndre endog künde voere, efterhaanden see
den forsvinde.
Jeg henviser til Dronninglund, til Villestrup og
flere Steder, hvor jeg under mine Forretninger der, er bleven
lilftrcekkelig nok bekjendt med hine Bestlandes Climat og dets Virkning, i det mindste paa Skovene, sor med fuld Overbeviisning
at kunne scrtte vort Climat langt foran hiint.

Ogsaa i vor Egn
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maa man omhyggeligen Vogte stg for, at blotte Skoven mod
Nordvesten, dog isoer kun den udvoxne og.tit Lce vante, for
ikke at give Stormvindene M agt over den. Deü unge kan, i
en passende Jordbund, opvoxe ret frodig, ogsaa mod Vesten,
selv hvor Havvinden umiddelbarr falber derpaa.
Den ydre
Rand vil vel holde stg lavere, men, under ellers ei ugunstige
Forhold, faaer den hverken den aldeles forknyttede Vcext, eller
det afsvedne Udseende, som det er Tilfceldet hist. Gilleleies lille
Bogestov paa Sjcellands nordligste Punct og mange andre
Steder afgive Bevisct, at vort Climat, i det Mindste mod den
nordvestlige Himmelegn, er langt mindre ublidt, end det nordligeIyllands.

Derimod staaer! det betydeligt tilbage mod det syd-

lige Sjcellands, hvor Nordens og Bestens Barsthed bliver brcrkket ved foreliggende

betydelige

Landstrcekninger z

og saaledes

troer jeg, for saavidt mit Ophold paa begge Steder har givet
rnig Leilighed til at iagttage det, at, med Hensyn til Vesterhavets
Virkning paa Hertugdommerne, der sydlige Sjcellands Climat
endda staaer foran disses, hvorefter man vistnok kommer til den
Slutning, at vor Egn ei staaer langt tilbage for Hertugdommerne,
hvis Climat, efter de Jagttagelser, jeg i tidligere Aar har gjort,
ncesten kun med Hensyn til Ercesset og Havevccxter syntes at udvikle en tidligere Vegetation. Skoven udspcinger ikke eller ubetydeligt tidligere, og ei Heller pleier man at voere lcenger frem med
Scedehosten, end hos os, naar Skovegnene undtages, som,
paa Grund af en sildigere Tilsaaening paa mange af de mindre
opdyrkede Jorder, ncesten altid staae 8 — 10 Dage tilbage.
Ligesaa giver Sjcellands Efteraar ei alene ikke efter for Danmarks
sydlige og Tydssla'nds dertilstodende nordlige Provindser,

jeg

troer ncesten, det staaer foran i et stadigt vedholdende godt Veir;
hvilket maa tilstrives Vesterhavets umiddelbare Paavirkning paa
de syddanske Provindser og det gamle Sachsens Vestlande.
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4.
Hvorlede» er lldstistinagea? §rc s)>order»c »leget udparcellercdc? Hville

har dene ha-.-t i Hcnscendc til Folkema-ngdc, Dprkning/ Lillrrg as Krcaturer o. s. v ?

fleste Udstiftninger paa Frede, iksborg Amt falbe fra 17S1
til 1790;

alle de nemlig, som foretoges paa de Kongl. Ämter,

efterat i forstommeldte Aar den Commission blev nedsat,

hvor>

vm i Jndledningen er given Underretning. Under denne Commis«
sions udstrakte Fuldmagt, og da ArvefoestestjodeS Meddelelft
heldigviis -i var forudgaaet, hvilket fandt Sted paa en Deel af
Kjsbenhavns Am t, og saaledes ogsaa i de nu under Frederiksborg Amt liggende 3 Sogne: Farum, Gandlose og Slagslunde,
hvor der allerede stete imellem 1760 og 70 ,

künde Udstiftningr»

paa bisse KongeligeAmler stee saa fuldkommen, som mueligt; og
er her feilet, saa er del ikke Negjeringens Skpld. Tidligere endnu,
og som eet af de forste Exempler paa Meddelelse af Selveie,
stete det allerede 1761 med Dronning Sophie Magdalenes Gods
Hirschholm, og derfor er ogsaa her Arvescestestjodes Meddelelsi
forudgaaet Bondergodscts Udstiftning.
udstiftet 1795 —
forstjellige Lider.

Frederiksvcerk Gods ec

97 g men Hornsherreds focstjellige Godser til

N aar man betragter Loddernes F ig u r, saa sindes kun faae
Byer, hvor de i det Hele ere maadeligen afsatte. Dette sidstetl
im idlerlid Tilfceldet med Keierod paa det Hirschholmste, og med
de fleste af Byerne i F arum ,

Gandlose og Slagslunde Sog»

paa det Frederiksborgste D istrict, hvor, som nysommetdt, Ar«
vefoestestjode var meddeclt, inden Udstiflningen stete, og hvor det
derfor endda e r a t undre over, at ikke flere maadelige Afscetni»«
ger have fundet Sted. Med faae Undtagelser udm-rcker Udstiflningen i hele Hornsherred sig ved regelmcessig afsatte Loddcr, saa«
velsom derved, at Lillcegslodder, hvorved man paa andre Ste«
der undertiden spnes at vcere gaaen for v id t,

efter Muelighcd er«
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undgaaede.

At Torve- og Englodder maatte- tillcegges Hovedtod-

derne der, hvor i fraskilt Beliggenhed betpdelige Strcrkninger
deraf tilhorte Bven, og hvor en Mand ei paa sin Hovedlod kün
de faae detFornodne, er rimeligt; men afhvad Grund lagdeman
langtfraliggende Engstykker, hvorved Eieren ncesten altid taberen
saarevigtig Nytte Efteraarsgroesningen — tilGaarde, hvisHovedlod^
for en meget stör Deel allerede bestod af Engbund? Et passende Tillcrg afAgerjord, iForbindelse med Hovedlodden,havde her vceret langt
onskeligere for Brugerne, og uden Vanskelighed künde det vist oste
voere skeet, hvorDycn i det Hele ei manglede Plovland. At fordele Torvemoserne mucligst lige imellem Beboerne var af pderst^Vigtighed, og paa de Steder, hvorTorvens betpdeligste Anvendelse er til Handelen, var der iscer Grund for, endog efter Mosernes Bonitet, at afscette scerffilte Lodder; thi et P ar Tonder
Land Torvemose, med afscetteli.g Vare for Kjodenhavns Torv, ere
paa Hirschholms Amtsdistrict f. Ex. en Skat, hvorimod en saadan Mose med maadelig, ei for Handelen tjenlig Jndhold,

om

den end künde ansees for taalelig godt Brcrndsel til Husbehov,
har en meget ringe Dcerdi, hvor der er Brcendsel i Overflodighed.
Men paa de S trog , som ligge ubeqvemmr for Handelen til Hoveds
staden,

synes det ikke, at Torvemosernes noget sorskjellige God-

hed künde have indeholdt gründet Anledning til at give Gaardene deres Lilliggende i flere Lodder deraf, hvilket troeffes selv der,
hvor ncesten ingen Forskjel i Boniteten kan erkjendes. Derimod
havde ved Torvemosernes Fordeling vel undertiden en noiere Underssgelse af Masse - Jndholdet voeret onffelig; thi stundom sin
der man, formedelst Torvens sorskjellige Dybde, den ene Lod nep
pe at indeholde det Halve mod den.ved Eiden liggende.
Beboernes soedvanlige Modbydelighed imod Udstytningen
har vel ogsaa undertiden foranlediget stere Tillccgslodder, end fornoden, hvis en Gaard desmere var kommen til at udflyttes ; ^thi
vel troeffes Ud- og Overdrevsstroekninger, alt for flette til at man
der künde have henlagt Gaarde; men der gives ogsaa ret gode
saadanne Steder, hvor dette meget vel künde voere skeet. Jrmdlertid kan m an,
Udstptninger.

i det Hele tagen, ei sige, at der ersparet paa
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Adffillige afdebetydeligere Overdrevs, saavelsomflere nedlagte
Gaardes Lodder, ere anvendte til at boscetteHuusmcrnd derpaa. Paa
enkelteSteder er vistnokvel mange derafsamledepaa een Plet. Karlebo Overdrev f. Ex. har 79 Huse, foruden endest paa det dertil
stodende Eronholts Overdrev. Disse Beboeres Subststents maa
ansees for, at vcere beregnet paa en temmelig usikker Grundvold,
som noksom tilkjendegiver sig nu, da deres smaae Torvemoserere
vdtomte, og de i Jorden staaende Trcestode folgte som Kul,
hvorefter de ei längere kunne holde Heste, medens deres Frastand
fra Bonderbyerne, saavelsom deres störe Antal udelukkec dem
ncesten fra Asststence derfra til deres Jorders Drift.
Wed saadanne störe, fraliggende Overdrevs Udstykning synes
m ig, Loddernes Afscetning efter forskjellig Storrelse havde vceret
henstgtsmcessfgere, og künde'have bsdet paa den betydeligste^Hindring til disse Colonisters Opkomst: Mangel paa Kraft til at dyrke Jorden.
Storrelse

af Huustodderne,

falber paa Overdrevene,

3 Tdr. Land Middeljord,

efter disse Jorders scedvanlige Bonitet,

messt imellem 4 ü 6 Tsnder Land, meget for lidet til derpaa at
kunne holde et P ar Heste, foruden den ovrige Bescetning, eller
selv een kun, om endog to Naboer vare, og lcenge künde blive
enige om, at holde Heste sammen til fcelles B r u g , hvilket Ecfaringen har viist, Hörer til det meget Sjceldne.

Landhuushold-

ningsselskabet har i de senereAar opmuntret og understottet adskillige Overdrevs Beboere til, med deres Koer at ploie og driveJor
den.
Saavel de, under hvis Tilsyn og Ledning bette blev stillet,
sem ogsaa adffillige af de Understottede selv, have gjort sig me>
gen Umage for at scrtte det igjennem, og det har saaledes ikke
feilet, hverken paa hensigtsmcrssi'ge Foranstaltninger eller god
Willis til at fremme Sagen.

Men ikke destomindre vil Tingen,

istedet for at udbrede sig, selv hos de Understottede gaae tilbage.
Jorderne, ffjondt lette nok til,at etPar taalelig gode Koer kunne trcrkke en passende P lo v , ere almindeligen langt fra ikke nok rensede
for Steen , til uden sicerke eller flidvante Trcekkedyr at kunne dri
ves.

Koerne, som troeffes hos de fleste Ovecdrevsbeboere- ere

for det Meste smaae,

og sultefo^es igjennem Winteren; de have

ved Foraarsploiningcns Begyndelse enten npligen koelvet eller.
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hvilket vcerre er, staae ncer derved. De tabe altsaa Melken under
Arbeidet, eller udscrttes for at käste Kalv.
Sjoelden have bisse
Beboere to Koer.
Een, foruden en O.vie, under Beistand;
og deraf scrlgcs efterhaanden det ene Hoved, medens attec enKatv
tiltcegges. De mindre Formuende derimod eie i det Hoieste een K o ;
kunne de grcesse flere, anffaffes en Leieko, som ei tsx bruges til
Ploining, og mangen en Huusmand sindcs, som stet ingen eier.
Hvor saadanne Forhold höre til det Almindelige,

tor man ikke

gjore stg Haab om, at Huusmanden med Hensyn til sine Zorders
Drift, ved at bruge Keerne dertil, vil blive uafhoengig af B o n 
den. Ei Heller beheves det, hvor ikke Masser deraf ere sammendyngede. AtHuusmandcn trcenger til Bonden, og at denne ved at
Yde Ham Hjcrlp til Hans Jorders D r ift , kan stkkre stg den oste
ulystne Arbeiders Kraft; at hiin derimod ved sine, Bonden, iscer
under Hesten, uundvccrlige Hcender, kan stkkre stg den Vrangvilliges Understettelse ved stn lille Jordlods D r i f t , ferec til et
gavnligt Bexclforhold i et Land, hvor, ved al den Tjcnstvillighed,
som i Almindelighed udmcerker vor Bonde ved e.rtraordiriaire
Leiligheder, Han i det daglige Liv dog oste viser det Modsatte,
iscer med Hensyn til Huusmanden, og hvor denne atter for det
Meste stndes saa utilboielig til stadigt Arbeide,

at kun en eller

anden Tvang kan binde Ham; og dertil er desvccrre middelmaadig S u l t og Nsgenhed ofte ei engang tilstrcekkelig.
Huusmanden, som, efter Bestemmelsen ved Udskiftningen af
Frederiksborg ogKronborgÄmter, er bosat paa Bondens Hovedlod/
Hörer i de Egne, hvor Jorden er god,

til Almuens lykkeligste

Claßse, dersom Arbeidsdygtighed og Arbeidslyst ei mangler Ham.
Han tjener Bonden som Sommerkarl og Tcersker den storste
Deel af Aaret, erhverver stg derved Fode, Klceder, Penge, Jtdebrcendsel og stn lille gode Jordlods D rift,

foruden alle de Kjor-

seler, Han behover, og ofte et Lces Ho desforuden. Derhos har
Han dog Tid nok lilovers til at kunne foretage Eet og Andet til stn
Jordlods Forbedring, Tid nok til Husers Wedligcholdelse, ja der,
hvor Han, som ofrest, forst trceder i Tjeneste S t . Hans D ag,
har Han netop i den T id , hvyr paa mange Steder gives den bedste Fortjeneste for Arbeidsmanden, Leilighed til at erhverve stg en
sarnlet Skilling allerede i Forveien.

B^l generer en Huuslod paa
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Hovedlodden Bonden rrndertiden lidt, og har meget Ubehageligt, naar man faaer en ufredelig eller begsingretKrabat til N a b o ;
men dette er Tilfcrldigheder, og vistnok var Destemmelsen, at b.oscette en Huusmand med et lille Jordstykke paa hver Bondes Lod,
een af de meest heldige ved Udskiftningen af de Kongl. Ämter.
Men ogsaa paa störe, fraliggende, til Huuslodder anvendte
Overdreve künde Beboernes Stilling vcere bleven taaleligere, dersom Jordlodderne havde modtaget forfljctlrg Storrelse; nogle saa
störe, at udenAfsavn afGrcrsning tkl et ParKoer, toHeste künde
vcere holdte dcrpacr, hvorved Brugeren af de mindre Lodder vilde
have fundet Assistence, da 9 Tdr. Middcljord, som jeg formener, bisse Lodder künde vcere afsatte paa, og hvoras i bet Mindste
bei Halve vilde have ligget til Grcrsning for Bescctningen, ei behovede bisse Hestes hele Arbeitskraft.
Tabet ved Hestehold for
bisse storre Parcellister havde de kunnet faae opreist ved den Dyrkni'ngshjcclp, de ydede de mindre Lodeiere med 3 Tdr. Middetjord,
hvoras jeg formcncr et tredobbelt Antal mod hine künde have vceret passende,

saa at omtrent IS Tdr. Middeljords Drift var

kommet paa hvert P ar Heste.

Desuden künde et lige stört, eller

storre Antal Smaalodder — alt efter Localet, med Hensyn tilArbeide og Leilighed til, i Fremtiden derved at bestaae, vcere blevet anviist for den egentlige Claöse af de arbeidsogende Huusmcrnd.
Disse Lodder synes ikke at skulle have vceret storre, end een Tsnde
Land, eller ubetydeligt mere, hvorpaa, efter fuldkommen, med
Spaden overkommelig, Opdprkning, dog ved Hjcelp af Staldforing künde vcere holdt en Ko, som Brugerne af disse smaae
Lodder enten künde have leiet blot for Sommeren, eller, naar
de saae stg jstand til at flaffe Vinterfoder, hvortil Kartoffeloptagningen hos Andre havde bidraget betydeligt,
beständig Bescetning;

anskafftt som

ligesom man sinder det af og til hos

Beboerne af saakaldte jordlose Huse i adstillige Egne,

hvor der

haves Leilighed til at leie Ercesning og kjobe eller fortjcne Lin^
terfoder. Jeg troer sikkert, at, hvor Leiligheden til Fortjeneste for
Arbeidsmanden ei havde manglet, en saadan Fordeling vilde have frembragt storre Delstand blandt Overdrevsbeboerne, ent- der
i Almindelighed nu sinbes, hvor en ho.i Grad af Dagdriveri des
virkes sormedelst Jordloddernes cnten sor ringe eller sor siore Jnd-
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hold.

Ester Deboernes Evne og Duelighed, vildeIordlodderne,

ved forstjellig Storrelse, efterhaanden vcere komne i passende
Dr-rkeres Hcender. Brugerne af de smaae vilde lettcligcn have
faciet Hjcelp ved deres Jordlods forste Opdyrkning,

uden dog at

vcere blevne afhcrngige af Andre, da Opdyrkningen ogsaa künde
overkommes med Spaden; og saaledes havde Heller ikk§ alle Deba
tte vcennet sig af med Haandarbeide og solt Ulyst dertil, efter i
endeel Aar at vcere blevne vante til ar holde Heste, kjore og ride
istedetfor at gaae, drive ubestjcrftiget om paa Lider,

hvor P lo-

Ven stod stille, og Intet havdes ar torve med, og til allersidst forst,
naar Alt Var fortceret, sogt efter Arbeide, naar intet mere var at
faae, eller naar Ingen skjottede om en Arbeidsmand, af hvem
Wan i Forveien vidste, ingen Lyst og Stadighed künde ventes.
Ved Sporgsmaalets Bcsvarelse: hvorledes er Udskiftningen?
kommer ogsaa Jordboniteringen i Betragtning.

A f Etatsraad

Hansens Underrelning om Udffiftningsarbeidet paa Fredenksborg og
Kronborgs fordums Ämter vide v i , at det var Grundscetning at
laxere Jorden efter dens oprindelige Eodhedsgrad, og ei at nedscette Boniteten paa Grund af S t e e n , S k o v , Krat, Stode og
stadeligt V a n d , hvormed den var besät, fordi der blev tilstaaet
Hjcelp til deslige raae Iorders Opdyrkning, foruden Skattefrihed
Paa kortere eller lcengere Lid. Principet var vistnok rigtigt, men
neppe er det, eller havde ganske kunnet blive fulgt, uden uhyre
Pengeopoffrelser til en forudgaaende, nogenledes til Bonitets-Anscrttelsen svarende Opdyrkning. Mine Tanker herom, mine Formodninger og de Data, hvorpaa de stotte sig, har jeg allerede i Jndledningen fremsat.
Hvilken Grad af Rigtighed de celdre Boniteringer have uden
for de Kongelige Ämter, kan rimeligviis kun Den bekomme, som
er bekjendt med det Specielle af Arbeiderne der, hvorom jeg altsaa ei kan give nogen Underretning; thi stjondt bekjendt med de
nyere Bonireringer, har jeg ikke paa noget Stcd truffet paa Esters
retninger om de celdre Iordtaxationer.
Ved det foreliggende Sporgsmqals Besvarelse tor jeg ikke
forbigaae de Kongelige Skove. Er Udskistningcn i det ^Aele tagen
god med Hensyn til Jordlodderncs Afscetning, Form og Fordeling, saa kan man ingenlunde overalt sige det med Hensyn til
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Skovene.

I bet Mindste ere paa bet Frederiksborgske Amtsdi-

sirict begaaede Feil, med Hensyn til Skovenes Afscrtning, som
vidne.om, hvorliden Overeensstemmelse der har fundet Sted
r'mellem de paagjceldende Autoriteter, og Forstvoesenets Stemme
spnes overalt at have vceret den svagere.

Med Forundring seer

man paa Hegn^linier, afsatte med ind- og udgaaende Vinkler,
ligesom det havde vceret Henftgt at fordoble den hegnende Linie;
paa Skove, som vcd enkelte Overdrevslodder, selv ncrsten ganffe
besattemed Skov dengang, og som saaledes altsaa med storRimelighed künde vcrre tagte til Skoven,

ere fuldkommen adffiltez paa

Hegnsstrcrkninger af flere Tuflnde Favnes Lcengde, fremkomne af
maadelige Huuslodders Afscetning midt imellem Skoven,

paa

,1ilffjodet Privatgrund, tagen af Hovedgaardstaxten midt imellem
Kongelige Skove og Vange, til for evige Tiber at sonderrive bisse!
paa ubetydelige Eng- eller Tsrvelodder midt i eller bag ved SkovJndhegninger, hvorved Skoven. gjennemskjceres i alle Netninger
med Veie og Foedrift. " Og alt bette paa Steder,

hvor ingen

Baand hvil/de paa Arbeidets Udforelse efter en fleersidig hensigts»
mcesflg P la n ; hvor det, for at arrondere Skoven, stet ikke kom
an paa een eller flere Eaardes Nedlceggelse.
Udparcelleringen og dens Folger er bette Sporgsmaals am
den, ei mindre vigtige Deel.
Kun der, hvor Eiendom sinder Sted, troeffes Udparcelleringer formedclst S a l g eller Afhcendelsez

paa Foestegods altsaa

künde, som fra Godseierens Side ere foretagneunder Udskiftningen,
og hvortil allevegne de afsatte Huslodder maae henfores. Disse
ere imidlertid ikke optagne i den forhen meddeelte tabellariske O v e r sigt over Amtet blandt Parcellerne, men have deres egen Rubrik.
Desto betydeligere derimod ere de paa Frederiksborg, KroM
borg og Hirschholms Amts Districter.

Den foranforte Tabel

indeholder, efter vedkommende Amtstners beredvillige Meddelelser,
Parcelleringernes S t a n d , saaledes som de befandtes 1629, og
deraf sees, at paa Frederiksborg Amtsdistrict i det Hele omtrent
490Tdr..Hartkorn ere fraskilte Gaatdene; paa Cronborg 2 6 2 Tdr.
og paa Hirschholm 160 Tdr.
Efter Areal bliver Forholdet af
Parcellernemod det summarisk Tilliggende storre, end efterHartkortt/
da almindeligen de sraskilte Iorders Bonitet er ringere, end
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vedparcellens. Forholdet i bet Enkelte er rneget afvkgeride, som
ricennere sees i Tabellen.
Det var at forudsee, at under Land»
rnand-ns med den gjcnvundne Fred 1814 indtrcrdende trange Tid
snart ingen Bondegaard vilde have beholdt mere, end de ä Tdr.
Hartkorn, som efter den oeldre Bestemmelse ei maatte fraskilles;
derfor lagde Forordningen af 5 Decbr 1619 et Baand paa Bondergaardenes alt for vidt gaaede Udstykning, hvorved isoer der,
hvor kun lidt Jord Hildes til Hartkornet, Prcrstationerne med
Heste og Dogn ved ordinaire og extraordinaire Leiligheder, men
r Scerdeleshed under Krig,

maatte blive odeloeggcnde for en

saadan indtil 5 Tdr. Hartkorn formindffet Gaard, fordi Brugeren deraf,

sor det offentlige Arbeides Skyld, var nodt til at

holde Heste indtil et Misforhold.

Om man end i Almindelighed

künde antage omtrcnt 9 LonderLand til en Tonde Hartkorn, altsaa indtil 27 Tdr. Land til den udstykkede Vondegaards Hovedparcel, saa er dog selv dette et meget for ringeAreal til derpaa
at holde 4 Heste, og maa, jo hoicre Agerdyrkningen hoever sig,
(jo bedre Heste altsaa haves) destomere bidrage til at ruinereBrugerne af en saadan lille Gaard,

og saaledes paa dobbelt Maade

Medfore Nationaltab: forst ved, for offentligt Arbeides Skyld at
vsde til

at

holde dobbelt saa

mange Heste,

som Jordens

Drift udsordrer, blot teerende i enhver Egn, hvor Leilighed til,
^ed Fragt at fortjene Noget med dem, ei haves; dernoest, ved
successtvt at fsre Dyrkeren til Armod, eller i det Mindste soette
^kranker for bans Beistand, formedelst et Misforhold i Gaardens
Beswtning og alle deraf flydende Folger.

Dette Misforhold bliver

desto stsrre, jomindre Jord der ligger til Hartkornet, og naar vi gaae
Ncd til det Mindste, 4 a 5 T r . , og tcenke os Bondergaarde paa
42 ä 15 Tr. Land, hvoraf, under Krig, som under Fred, mange
Naturalprcrstationer og al offentlig Kjorfel bliver fordret for
Gaardens oprindeligeHartkorn, naar vi derved tcenke osdenneMiniatur-Gaards Dycker hoverigjorende oven i Kjobet: saa maa Bondestandcn selv vclstgne Negjeringen,fordi den vedForordningen af^b'e
Debr.1819, der. semMinimum, bestcmmer2 0 Tdr.Land bedsteJord
tilHovcdparcellcn, har forebygget Efterflcrgtens, paa de fleste Steder
uudeblivclige Undergang ved Udstykningens uafbrudte Frunskriden.
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At der gives Egne, hvor Trugen kan have et andet Udseende,
noegtes ikke. Hvor der haves endnu mere Jord til Hartkornet/
end Herz hvor den ligger adsplittet, en Deel deraf langt fra Gaar
den, og ubeqvem til at drives herfra; overalt, hvor Omstoendigheder finde Sted,

som de, vi ere blevne bekjendte med i

og

4^ Stykke af disse B'rdrag: der künde det vist ofte voere gavnlrgt for Jndividuet, saavel som for Skaten, at een eller anden
Eiendom blev udstykket over Grcendsen af det i Almindelighed
Foreskrevnez men dertil kan erhverves sperretTilladelse, og Baandet er altsaa ikke trykkende.

Er Heller tor man see paa Tin-

genes sieblikkelige Stand alene.
N u staaer Agriculturen paa
mange Steder meget lavt.
Kun faae Ägerdyrkere af Bonde
standen ere maassee skikkede ril at forestaae störe, vidtlsftigeAvlsbrug. Sjoelden har man seet god Fremgang, hvor flere Bondergaarde ere komne i een Mands Hcender, og oste har Armod
og Ruin af forhen velhavende Bonder voeret Folgen af Eiendommens Forstorrelse.

Mangen Bondegaard kan vistnok an

sees for, at voere for stör med Hensyn til Eicrens Evne, Jndstgt og Driftighed,

og dens Udstykning vilde maaflee fore til

Iordernes bedre Opdyrkning.
Men Tiden skifter Eiere; og
Tiden, flulde man haabe, maatte ogsaa i Agriculturens Stand
bevirke Fremgang.
Derfor bsr den noervcerende Periode ikke
M ade, at alle Bsndergaarde udstykkes indtil d etSm aalige, og
saaledes berove stg selv Mitdelet, til at kunne danne godeAgerdyrkere, istand til endog at forestaae et storre Landbrug, Efterflcegten
derimod Landsteder, hvorpaa den kräftigen künde virke for stg
og for Staten.
Ikke Heller er det uvigtrgt for Agerdyrkningen, saavelsom forSamfundet, at der findes Bondergaarde af den Storrelse, at ogsaa Dyrkere uden for Bondestanden kunne finde
paa.

dercS Udkomme der-

E i , at jeg ffulde holde det for en Gevinst, at den ikke til

Landmand Opdragne etter til Arbeidet Baute i Nodens Time
griber ester en Bondegaard som stdste S t a v z men gavnligt foc
Agriculturens Fremme^oilde det voere, dexsom dygtige unge Landmoend udenfor Dondestanden bleve Eiere af Bondergaarde,
hvorpaa de kunne bestaae; lykkeligt for Statens Samfund, dersom
Mange da kastede stg j Agerdyrkningens

Arme, istedetfor,

af
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Mangel paa Noeringsvei, i Bidenskabernes, ligegyldigt om AnIcrg og Lyst dertil er forhaanden, eller ei, ikke altsaa for Didenffabernes Skyld og af den indre Drift dertil, men for ens
gang, efter mange i harmfuld Forventning henbragte Aar
af den dedste Ungdoms

Kraft

—

at finde B r o d !

Men

hvor künde i Fremtiden en Mand udenfor Bondestanden falde
Paa at

bestemme sine Born til Landvcesenets F a g ,

stm ingen Gaard

mere vac

forhaanden,

naar nce-

hvorpaa en duftig

Mand künde finde en passende Dirkekreds og Gjengjoeld for sin
Stroeben; naar

de alle vare omdannede til ubetydelige Par-

celsteder, hvilke det har mange Danskeligheder atter at samle
til et Heelt.
Jeg mener ikke,

at Agerdyrkerne udenfor Bondestanden

stulle fore med sig til Bondegaarden de mange Fordringer paa
Livet,

som gjores as hoiere Stcender,

ei Middelstandens — i

Noerheden af Hovedstaden — til Forfcerdelse stegne Artraa efter,
at ville folge den hoiere Stands Maade at leve paa, overalt
hvor fremmedt Oie kan flue det.

Disse indbildte Goder for-

waaer endog den sierste Bondegaard ei at rcekke.
den dannede

Landmand

fole sig lykkelig

Men ffal

under sit Arbeides

tunge Byrde, ffal Agerdyrkningens Opkomst have en Stotte
t Ham, da maa Han ikke vcere tvungen til, foruden at adlyde
^kristens B u d : under AnsigtetS Sved at cede sir Brod! strax
Aanste at give S l i p paa A lt, hvad iscer aandeligen har hcevet
Ham over Bonden; paa enhver sinere Folelse, paa den Styrk^ing, i arbeidsfrie Minuter,
^r, at vove et Aandcdrcet.
eimdom under

ene og fri for raae Omgivel-

Dette kan Han ikke paa en Jord-

en almindelig,

Men hvor vilde en saadan

god Bondegaards

Storrelse.

have vceret at finde i- Fremtiden,

^ersom Udparcelleringerne vare gaaede frem,

som de begyndte,

vA i rum Lid vedbleve hos os, saa kort allerede efter Eiendoms
Meddelelse!
Forordningens 2 ^t B u d , at der ei maa gives Parcellerne
tvindre, end 4^ Td. Land Normaljord, sinder almindeiig meget Bifald. Her istemmer jeg ikke ubetinget. Parceller, af Storrelse som vore Hüuslodder,
vveralt, hvor Jorden ikke er meget god,

fode Dovenskab
hvor altsaa ikke
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et ringe Areal kommer til at udloeggeS dertil.
En Pl-t
Jord derimod,
som en jordlss Huusmand künde tilkjol'i
sig i Ncerheden af sin Bopcel,
til derpaa at sommers^
en K o , er en ubetklelig Skat for en saadan' Familie, eS
Livet vinder forst Vcrrd for dm, under bette Huusdyrs velgj^
rende Jndflydelse paa dens hele indre Forfatning.

Hvor del'

for Eieren af et jordlostHuus künde finde Leilighed, at forskaffe slen mindre Jordlod, end efter Forordningms Bestemmelse ^
tilladt at udstykke, der vil et indstgtsfuldt Collegium sikkert
gesaalidet noegte Bevitgning dertil, som til Udstykning af ustl'
deelagtig bcliggende Jordlodder i Hedeegne, om end Gaatd^
ei beholdt den som Regel foreskrevne Storrelse.
Zeg er i det Forrige allerede indgaaet Noget i Sporgsm^
lets fidste Deel, om Udparcelleringens Folger.
Befolkningen, denne Focus, hvorfra Mangen formet
Statsbygningens Liv og Lykke ene udgaaer, har unoegtelig tillö'
get ester Udst.iftningm og de senere paafulgte Udparcellering^
Under Udstiftningen vandt Folkemcengden iscer ved de
da assatte Huuslodder, som rillige gave Leilighed til en
taaleligere Existents for saa mange Famlier, der laae samm^
pakkede i de for Storstedelen elendige Hytter, Vonderbperne ll"
deholdt, og hvoraf nogle af de maadeligste derncest bortfaldt, ^
dens andre bleve opbygte af nyt, hvortil frastyttede Gaardspladse^
undvcerlig Gadejord gav megen Leilighed.

Saaledes bleve ^

«ldre lettede for en Deel af deres to- og tredobbelte Bescetni^'
Zeg har i det Foregaamde allerede pttret mig om, at
holder den Huusmands Kaar og Srilling, som er bosat paa Gaar^'
lodderne paa Frederiksborg og Cronborg Districter, i det ^
for lpkkelig, og tillige hentydet til, hvad der har staaet i
for Opkomsten af dem,
Overdrcpe.

som henlagdes paa de bebyggede

A f bisse ere der imidlertid ikke mange,

og no.^'

som ikkehaveetsaa stört Antal Huse, ere med alt det i taaleligS^
fatning. Ei alene har altsaa Folkemcengden tiltaget ved Huusl^'
dernes Afscrttelse, men Zordens Opdprkning har for en stör
ogsaa vundet, forsaavidt raae Udjordsstrcekninger bleve tildec^
dem, som nu hastigere kom under Ploven, end det vilde vcere
na^lr de vare forblevne under Bonderne. Tillceget afKreature harli^
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ledesl tiltaget derved; thi en Huusmand paa Jndjorden med en
Lod paa 2 til 4 Tdr. Land hokder i Almindelighed een 09 undertiden toKoer, samt nogle Faar, hvilket overstiger Det, Bonden i
Ejennemsnit holder i Forhold til Arealer. Hestenes Antal foro9ede sig stcerkt i de forste Aar efter Frederiksborg og Kronborg
Districters Udstistning, formedelst Overdrevs Huusmcendene, som
^oesten alle anskaffede sammez men dette er nu ncrsten ganste bort^ldet, uden der, hvor Torvemoserne ei endnu ere ndtomte, eller
hvor scerdeles Leilighed til Fortjeneste ved Kjorsel haves. D e n ,
^od aftog Hestenes Antal betydelig hos Bonden, saasnart Sko^ne vare lukkede for det störe Antal U dgangs-Dg, som holdtes
for. Jmidlertid forogede de senere Parcelleringer Hestenes T a l
ütter betydelig og oversvommede Egnene med elendige Arbeidsöyr«— A fA r n d e r ere der vel mange flere blevne til ved Udstiftningen
^3

Udparcelleringen, men neppe mange flere arbeidende; thi med

^ndtagelse af de Huusmcend paa Bondernes Hovedlodder, som
ilerie bisse,

er Beboeren af det jordlose Huus

den egentlige

Arbeidsmand, hvorpaa der kan stoles. Den arbeidende Classe
^ilde derfor iscer vcere foroget ved Afscettelse af meget smaae Lodtil Dyrkning med Spaden, hvorom jeg for har yttret mig.
^ult, mere end Attraa til at erhverve Noget, driver vor Huus^and til Arbeide.

Derfor have f. Ex. Brcrnde-Opflaaningerne

Kongl. Skove ingen Fremgang, forend omtrent efter Nytnaar den med Jord forsynede Huusmand har tsmt flt
^toenge og flt Loft. Under Krigen, hvor Arbeiderne, uagtet den
Nominelle meget siore Lon,
^Skjepper Nug om Ugen,
^^gt snarere end senere,
Ldr.

dog ofte i bisse Egne neppe fortjente
künde Alting

faaes

tilendebragt

hvor Fortjenesten oste steeg,

indtil

De, efter fuldendt Udstistning og den derpaa folgende

Neddelelse af Arvefccste, stete Udparcelleringer af endeel a fB o n ^rgaardslodderne have havt meget forstjellig Virkning efter Lo
cker og Omstcendighederne. Felkemcrngdens Forogelse har imid^rtid overalt vceret en Folge deraf, hvor Parcellerne bleve bebyg3ede, og dette stete, iscer i Forstningen, for Storstedeel.
Med Hensyn til Dyrkning, Tilloeg af Kreature etc. have
^esultaterne ogsaa viist sig meget forstjellige.
Agerdyrkningen
^r vundet, i det Mindste oieblikkelig, hvor Parceller bleve afhoen-
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dede fra en Gaard, som var for stör til dens datidige DyrkerS
E vne, Jndstgt eller Driftighed; hvilke frastilte mindre Lodder
da oste modtoge en bedre Behandling, end fsr. Jscer vandt sa^
banne, som kom i Hcender paa Folk, der strax bebyggede dem»
thi da holdtes Bescrtning derpaa, og Jorder gjodedes, som under den
forrige Eier nok aldrig vilde vcere komne dertil. Men Oversiud
afProductionen künde her ikkeblive; thi setv ved de starre Parcel
ler opslugede Hestene Alt, og af den Grund ere Mange efter fallt
Aars Forlob atter nedsunkne til starre Afmagi ncesten, end for
under Bonden, hvor Udjorderne mindre bleve fordrevne, e^
forsomte, hvorimod ved den lilbagekomne Parcellist for det M
sie begge Dele stete.
Andre Parceller kom i tilgrcrndsend<
Jordbrugeres Hoender,

og her fandt scrdvanlig en stedmoderliS

Behandling S t e d , oste fordi man ikke havde i Sinde at beholbt
detKjabte ret lcenge, men blot attraaede en temporairNytte deraf,
og et fordeelagtigt S a l g ved Leilighed^ oste fordi den tilkjobte Zord
laae for assides til at medkagcs under regulair Driftog Gjodning^
falge. Den kom her altsaa til at prove Ud- og OverdrevsjorderN^
scedvanlige Skjebne,

stedse at benyttes uden Erstattung.

M

uncegtelig traf man, for endeel Aar tilbage, ogsaa mange Parcellist
i Beistand, som kjendeligen gik over paa Jordloddernes Drift ^
K r a ft, og Enkelte saadanne fees endnu. — Men for det
ere velhavende Parcellister nu kun i Egne, hvor Tarvehandelcll
blomstrer og er istand til at erstatte Tabet, somHestehvld paa sma^
Lodder nadvendigviis ellers maa medfare.
Ofte forstarrede
banne Parcellister deres Jordbrug med leiet Jord, eller blot ^
at leie Hestene paa Grcrs, og Vinterfoder flaffede de ligeled^
andenstcds fra, saa at O.vcrgholdet ikke led; og da kom Gi^'
ningsoverstuddet Jordloddcn tilgode. Alt dette künde Tarveha^
delen afholde.

Men Mosen udtamtes hos Mange, og desude"

sank Torveprisen saaledes , at kun stör Driftighed, under
vendelse af en Jordeiendoms indre Kraft, künde drage Fordeel"!
denne Industrie.

Hos de smaae Lodseiere, hvor Jordbrugets i^

dre Kraft ei formaaede at vedligeholde Fabrikation og Handel/
gik det tilbage, og uncegtelig sindes storFattigdomog elendig
brug stden en hcrlv SneesAar hos mange Parcellister^ hvilket endt'
vil tiltage,

naar i Lsrvehandelens Egne Moserne forst reent ^
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udtomte,

og de smaae Lodseiere da see sig tilbageforte til deres

Avlsbrug alene. Dog finde vi ogsaa Parcellister, som flaae ftg
taalelig godt igjennem i Egne,hvor Torvehandelen ikke betyder meget
og hvor ei Heller synderlig Leilighed gives til, ved Fragt at gjoreHestene indbringende.
Ester saadanne Exempler maa man imidlertid kun söge der,

hvor en god og ei for lille Jordlod er til-

falden Parcellistcn; thi en uforholdsmcessig Bekostning, med Hensyn til Hestehold, vil stedse voere den Klippe, hvorved de fleste
smaae Jordbrugs Opkomst strander, naar Hestene ei kan gjores
indbringende paa anden Maade.
For kort at sammenfatte Svaret paa detforeliggendeSporgsmaal, troer jeg ar kunne sige: Udparcelleringen har i det Hele
deels foroget Folkemoengden, deels givet Leilighed til dens jcevnere Fordeling og Beboernes taaleligere Existents, end for,
da de vare indskrcenkede til det langtfra ikke saa störe Antal Huse
i Bonderbyerne, hvor de tildeels altsaa forbleve sammendyngede,
Familie paa Familie, under eet Tag. Men den har tillige hos den
jorddrivende Huusmand i hoi Grad formindsket Arbeidslyst. —
Fremdeles har Udparcelleringen, i det Hele tagen, foroget Heste- og
Ovoeghold, men virket skadelig paa begge, med Hensyn til Q va litet; og, hvad det forste angaaer, uimodstgelig medfort Nalionaltab; ei at omtale dette Huusdycs umenneffelige Behandling
i vor E g n , som i Scerdeleshed udgaaer fra de smaae Zordbrugere,
der ville eller maae holde Heste og ei kunne fode dem. HvadDyrkNing angaaer,da har Udparcelleringen virketgavnligpaa den enePlet,
Medens den har havt stadelig Jndflydelse paa den anden. Om det
Ene eller det Andet er overveiende, er ei godt at svare afgsorende
paa; ihi mangen maadelig og tilbagekommen Bonde staaer ved
Eiden afferknyttede Parcellister, begge med lige stet dyrkedeJordlodder.— Men see vi hen paa Fremtiden, med det Haab, at
Agerdyrkningen ei stedse stulde blive staaende paa det lave Trin,
hvorpaa vi ikke kunne noegte, at d§n, summariff betragtet, endNu staaer hos Bondens betragte vi Byrderne, som hvile paa
Bondergaardene, og som, om end mod Godtgjorelse afParcellisten,
dog, j det Oieblik de fordres, for en stör Deel ene af Hovedparcellen stulle afholdes; toenke vi os Krig og fjendtlig Invasion, hvorimod celdre og npereHistorie viser, at intet Land kan gjore Negning
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paa, stedse at voere betrygget, og de da forogede Fordringer paa
Bonden: saa er det vist en Lykke, at Udstiftningen ei mere
kan gaae frem i ^en Grad, i hvilkcn den havde grebet om sig paa
enkelte Sled er, hvoreftcr en i Kraft sig udviklende og fcelleS
Byrder med sicerke Skuldre dorrende Bondestand ganske maatte
voere forsvunden.

5.
Hvilken er den almmde/igste eg meest gjcrngse Dyrkningsmaade? hnjlke
Afvigelser giees derfra? Bruger man Kodbeldrift med reen Brak,
eller Vereldrift med Brakfrugter? Hvad dommeö derom? Cr nogea
betydelig Deel af Jorden udlagt, til varigt Grasland?

«^>ed ingen af de forelagte Gjenstandes Undersogelse har jeg givet mig mere Umage for ät komme til et Resultat, end ved bette
Sporgsmaals forste og andet Punct, og ingensteds er det lykkedes mig mindre at udlede noget Fyldestgjorcnde af det moisommeligen Samledez

thi ingensteds veed man, bvad man ffal antage

forNegelen, hvad der henhorer til Undtagelserne, fordi, hosvorBonde,^ noesten ovcralt enhver Forandring i Markfrugternes Folge
sinder S t e d , ikke alene i eet og samme So gn, men selv i een og
samme Bi) — ja oste endog hos een og samme M an d, naar man
iagttager Hans Iordbrug i en Rcekke Aar.
Naar jeg gjennemgaaer de volumineuse Pakker af samlede
Noticer om Jordens forskjellige D rift, saa besinder jeg mig i en
brogetKreds, hvori man stedse kommer tilbage til Det, man for faae
Dieblikke siden har forladt, og erdolder allevegne kun det eenslydende S v a r , at der ikke haves nogen Regel, da Regel og Undtagelse overalt mode, krydse og hoeve Hinanden, paa det ene Sted soM
paa det andet, kun anderledesmodisiceret. Faste Grundtroek mang
le ncesten overalt, og neppe vilde jeg paatage mig, om min ncer-
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messe Omegn at ffge hvad der erdet Gjoengse, hvad Afvigelse. M a n 
ge Forskjelligheder maatte opregnes, og de fleste henstilles som R e
gel her, og lige ved S ld e n , alter som Undtagelsez thi Ustadighed er det Herffende. Derhos fortoeller Enhver, man indlader ssg
medi at tale om Jordernes Dprkning. Brudstykker af sin egen bro»
gebe D r i f t ; men Naboens kjender man ikke, kan ikke kjende d e n ;.
thl neppe kjender man sin egen, fordi man egentlig ingen har,
riden i det Hoieste den, at besaae Jocden efter dens Evne, iscer
hvad de sidste Halme angaaer.
Mange kyndige, erfarne og loenge i den ene eller den anden
Egn bosatte M «n d, som jeg har talt med om denne Gjenstand,
have, efter at opregne adskillige Scedeflifter, som brugtes, fluttet
deres Beretning med, at snart det Ene snart det Ander anvendtes,
üben atnogen fastRegel var forhaanden z men noesten overalt stemMedemanovereens deri, atman ikke gjerne horte op med at tage H al
me, saalcenge Jorden endnu künde formodes at ville give en taalelig
ülfgrode,dog med Omsorg sor, ei at svoekke den bedre sor meget,medens
den maadeligere eller mere askroeftede gaves desmere til Priis sor ,
Udsuening.
At bisse Grundscetninger, og den deraf flydende Driftsmaade,
er det meest Almindelige, har jeg seet mig nodt til at underssrive, og saaledes ogsaa, at sor Stsrssedeel ingen Plan og ncesten ganske almindelig ingen regulaic Omgang sinder S te d ; at
altsaa, om man end har foreffrevet sig et S la g s Regel, denne
kun fslges pletteviis paa Lodden, og selv her med mange Afvigelser i det Enkelte.
Frederiksborg Amt kan ellers, med Hensyn til DyrkningsMaaden, adskilles i tvende D e le : den ene, hvor Brak (meest Heeldrak) er ganske almindelig; den anden, hvor Heelbrak ncesten ikke
forekommer og Sommerdrakken fsrst i den senere Tid har gjort lidt
Fremgang, men hoor dog i Almindelighed beggeDele mangle. Hiint
sindes uden Undtagelse i hele Hornsherred; Afsavn af Brak, med
faae Undtagelser, i de andre sem Herreder. Disse Undtagelser
gjore, i Dlstykke Herred, Dlstykke, Steenlose og Bexo So g n/ og
for endeel ogsaa Gandlose og Slagslunde, som i de senere Aar
have sulgt hines Exempel med remmelig almindeligen at bruge
Sommerbrak.

FremdeleS sindes Sommerbrak,

men dog ikke
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som Reget endnu, i de Norden for disse, isoer längs Noeskildefjord
beliggende Byer, og i nogle af dem imellem Frederiksborg og S la m
gerup, i Lynge Frederiksborg Herred, og lidt ind i Stroe Herred.
Men Brakkens egentlige Hjem, isoer hvad Binterbrak angaaer, er kun Hornsherred; og saa tcrnge allerede Harden vcrret i
Brug her, at Jndforelsen deraf er tabt af Sigte.
S e lv paa
de Steder, hvor man nu for en stör Deel kun sommerbrakker, f»
Ex. i adstillige Byer paa Joegerspriis Gods, stal Vinterbrakken i
forrige Tider have voeret det Almindelige.
Vinterbrakmarkens Behandling er imidlertid for det Meste
kun maadelig hos Bonderne, og neppe tor man kalde den Xeem
brak. Jkke blot, at Faarene finde rigeligt Groes paa Brakmarken,
sclv Heste og Koer traf jeg endnu efter S t . Hansdag i Toiec
der, hvor meget faae Marker havde modtaget deres forste Sonimerploining, stjsndt Ukrudtet allerede modnedes.
Gjerne vilde
jeg indbilde mig, at kun en forstnket Tilsaaening og den llc e rk e
Foraarsvcede i dette Aar havde fremfort fligt Utilborligt; me»
efter inddragne Efterretninger stal Brakken scrdvanlig forsommes
hos Bonderne, og isoer henligge for loenge, forend den forsteSoMmerplsining gives den, hvilket vel isoer kommet deraf, atdeFleste
pleie at paakjore Gjodningen forinden.
P a a Hovedgaardene behandles Brakmarkerne bedre.
Din
almindeligste Drift her er Köbbelbrug, efter det mig Opgivne
saaledes: Selso: 1 . Heelbrak, gjodet til 2. Nug, og Noget deraf
til Hvede, 3. B y g , 4. R ü g ; Erter og Kartofler i en liden
Deel af denne Mark, 5. Havre, 6 til 10. Klover og'Eroesleie.
Torp, en fra Selsoe folgt Parcel, overflaaren Kobbeldrist
i 1 1 Marker saaledes: 1. Heelbrak, 2. N u g , 3. Kartofler og
Bcelgfrugt, 4. B y g , 5 og 6. Klover og Sommerbrak, 7. Rüg/
8 , Erter og Kartofler, 9, B y g og Havre, 10 og 1 1 . Klover og
Grces.
Svanholm , ligetedes overstaaren Kobbeldrift i 1 1 Marker!
1. Heelbrak, 2. N u g , 3. B y g , 4 og 5. Klover og Sommer*
brak,' 6. R ü g , 7. B y g ,
Grcesleie.

8. Havre,

9 , 1 0 , 1 1 . Klover og

En Bimark stulde drives ligesaa,
pagteren tilladt at gjore Forandringer.

men her er det For*
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Overberg ffol have Heelbrak med Kobbeldrift i 9 Markerz
Eegholm, hvis storste Deel liggeri Voldborg Herred, overffaaren
Kobbeldrift med Heel- og Halvbrak.
Jcegerspriis Hovedgaards betydelige Jorder, som drives
uden Hoveri, vare megct raae endnu ved den ncervoerende Forpagtnings Begyndelfe; derhos, som paa sit Sted er forekommet,
lette og sandede, eller sure og besatte med Krat og Tuer. De vare
ferst tilsammen i een D rift;

men senere byggedes en Schoe-

fergaard til det spanffe Schceferies Forstorrelse, og egne Marker
bleve henlagte dertil.

Omgangen har ei endnu naaet dem alle,

og een af de sterste Marker m aa, i Folge Forpagtningscontracten, stet ikke opbrydes.

Driften, som felges,

Markerne ere meget ulige,

og hvorved,

de sterste overftoeres,

til Rüg og tö Gange Sommerfrugt,

da

er Heelbrak

hvornoest bisse lette Jor

der atter maae udlocgges til betydelig Hvile, hvorved Klever og
forskjellige Grcesarter udsaaes, alt efter Grundbeskaffenheden.
A fR a p s dyrkes ei ubetydeligt, men paa soerskilte, dertil tjenlige
Steder i Hovmarkerne, som for deres storre Deel ei ere anvendelige dertil, uagtet Mergling bruges, saavelsom Gronsvcers
Broending paa mange afgreftede lavere, med et tyndt Torv-Overlag bedcekkede, deels Leer og Mergel holdende Moser, hvilke for
endeel, efter saaledes at voere istandsatte, Here til Gaar
dens bedste Jorder.
Lindegaarden paa Skiby Mark, hvortil ligge ncesten20 Tdr.
Hartkorn, og som Har samme Eier med Krabbesholm i Vold
borg Herred,
stden 1 8 1 5 ,

har Vexeldrift med Sommerstaldfodring allerede
hvilken Drift ellers synes at voere meget ubekjendt

i Hornsherred.

Forommeldte Gaard udmcerker stg altsaa,

ei

mindre med Hensyn til Avlsdriften, end ved dens smaae Skovog störe, smagfulde Have-Anloeg.
Bondernes Drift

i Hornsherred er mere eensformig og

stadig, end hos dem i de ovrige Herreder; dog gjor den nordligsteDeel
af Joegerspciis, Skoven kalbet, en betydelig Undtagelse fra det
Almindelige, om hvilket stden. — De brakke alle, Heelbrak for
Storstedeel,

og holde den alle meget stiden;

ikke alene de,

som künde have Undffyldning i strengt Hoveri, men ogsaa de,
som declS ubctydcligt, deels intet Hoveri forrette.

Ester Brak-

ken tages for det Meste 5 Halme, hvoraf den mellemste Erter
og lidtKartofler, hvilke Frugter beggetilsammen dog ikke altid,eller
maastee tun sjcelden, indtage en heel Mark; thi stjsudt der af
Bcrlgscrd saaes Betydeligt paa mange Steder, ec Kartoffeln
avlen, hvorvel almindelig udbredt, dog, med Hensyn til O.vantitet, for ubetydelig, (hos Pluraliteten: til Huusbehov, lidt til Svinene, sjcelden tilFodring og Fedning) til at blive en Gjenstand af
Jndflydelse paa Landbruget. — En Deel af Markerne maa altsaa beere 6 Gange langstraaet Sced, der nemtig, hvor Kartoflerne og Erterne ei rcekke hen, og her vcelges almindeligst Rüg
eller B yg i deres Sted, oste altsaa to Gange samme Korn i
Rad.

B yg folger ellers ganske almindelig Vrakrugen, og de to

sidste Halme pleie at voere Nug og Havre, undertiden Byg og
Havre.

Tages Nug i

Halm, folger altid Byg i 4^. Es

ter disse 5 AarS Drift folger scedvanlig 4 Aars Leie, og udlcegges Jorden paa Jndlodderne almindeligen med Klsver.
Og^
saa.Raigrcrs og Timotheigrces ere mere i Vrug i Hornsherred,
end i Amtets ovrige Dele,

iscer det sidste, som med

fandtes anvendt paa Udlodderne,

Fordeel

der endnu ikke vare meget

villige til at beere Klover. Overocdentlig wegen Jord udlcrgges imidlerlid, iseer i Desikanten af Herredet, uden at nedlcrgge Klsver
eller andet Grces deri. I Skiby So gn, og hist og her ligeledes paa andre Steder, traf jeg vel ogsaa, at tun 4 Halme toges;
men da ligger Jorden heller tun 3 Aar. I Gjerlov Sogn
skulle Enkelte tage 6 Halme med tun 5 Aars Hvile, hvilket
ucesten syneS utroligt paa en, ffjondt muldrig, dog fandet
Jordbund, uden at Jorden maatte nedsynke til Afmagt, hvilket
i der Hele taget ikke var Tilfceldet; tvertimod traf jeg fortrinlig Sced og god Klover paa en stör Deel af disse Marker.
Afvigelser fra den anforte Drift ere egentlig tun Modistcationer; thi Brakken er det bedste Stottepunct, hvor Omgangen stedse kommer tilbage til, og hvorved der gives den hele Drift
en Form, som paa de fleste andre Steder mangler. I Hornsherred antraf jeg sire Jordbrug, understottede af Landhuusholdningsselstabet, hvor i det ene var indfsrt overstaaren Kobbeln
Lrift, og i det andet, med Heel- og Halvbrak, et Scedstifte
efter VexeldriftenS Regler,

men uden betydelig Staldfodring.
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Det tredie, en Huuslod, har havt Brak i Forbindelfe med
Mergling til R ü g , B y g , Kartofler, Havre og 3 Aars Klover.
De to forste bestode saaledes endnu; i det Zdic erkjendtes kun
lidet mere deraf.

Det fjerde omtales ei, da Understottelsen, af

'Mangel paa Efterlevelse, for lcrnge siden havde ophort, endda
inden hele dens Belob var udbetalt.
,
Jcrgersprises, i den Strcrkning, man betegner ved Navn
Skoven, bosatre Bonder, paa Halvocns nordvestlige Kyst, have
for en stör Deel Betydeligt af den i forste Afdeling beskrevne,
kun ved Forbrcrnding af Overskorpen til brugbare Agre omskabte
saakaldte Huuljord.
Erfarirrgen leerte dem, at de maatte noieS
Med 2 Halme efter Brcrndingen, hvornoest Jorden, efter omtrent
4 Aars Leie med, af sig selv fremkommende, hvid Klover, forlangte Brak og Gjodning, dersom den atter ffulde beere i 3 Aar,
hvor dog,

hvis alle 3 Afgroder vare langstraaet Soed,

den

tredie allerede udfaldt temmelig maadelig; men toges Kartofler
i 2 dcn Halm, havdes meget godt Byg eller Havre i tredie, hvorefter atter Hvidklover fremkom og holdt sig 3 til 4 Aar.
klover,

Rod-

som man havde saaet efter Brcendingen, fandt jeg at

staae meget godr; men man paastaaer, at den ufeilbar gaaer
dort allerede i andet Aar.
Hvo^lcdes Jorden ved tilkommende
Rotationer vil vife sig, derom har man endnu ingen Erfaring.
So m Grund til, atKartoffelavlen i Hornsherred ikke ret vil
fremad, bleve paa flere Sreder Vanstelighederne med at faae
dem optagne noevnte.
Huusmcendene, som ogsaa her for en
stör Deel

ere blevne forsynede med smaae Lodder,

paastaaes

i Hornsherred, ligesaavel som paa den anden S id e'af Fjorden, at
vccre blevne mageligere, og at de fljotte lidet om at optage Kar
tofler for Bonderne.

Hvor der ellers ikke loegges flere deraf,

end her, stulde man.troe, Huusmanden, iscer Veboerne af de jordloseHuse og Jndfldderne, maatte kappes om at komme tilOptagningen,

hvilket for 16 —

20 Aar siden var Tilfoeldet ncrsten

overalt i Egnen af Frederiksborg og Slangerup, da Kartoffelavlens Stand der var omtrent saaledes, som nu i Hornsherred.
Huusmandens Uvillighcd til at optage Kartofler indeholder imidleuid ingen Grund for Bonden, ganske at st'ride trlbage r denne
Hans forste Markfrugts Avl; thi om end Kartoflerne L störe
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Masser ikke kunne blive optagne uden Huusmandens Hjoelp, saa
er dog Gaardens egen Menneffekraft istand til, uden Hinder
for det svrige Landbrug, at hoffe i det Mindste nogle hundrede
Tonder, dersom det er af de störe Mark-Kartofler, og Jorden
er holdt reen og ffjsr, saa at Opploining med Fordeel kan
anvendes. Kartoffelavl og Staldfodring, den Sidste endnu mere
forssmt i bisse Egne, end den Forste, vilde ellers voere det forste
Middel til at kunne soroge Qvcegbescetningen, som er ubegribelig ringe hos Bonden i Hornsherred.
Naar vi forlade Hornsherred, betrcrde vi fsrst Frederiksborg
Amtsdistricts bedst dyrkede Egne, hvor vi ofte, efter det Forom»Neldte, längs Fjorden og paa Groendsen af Kjsbenhavns Amt,
saavelsom paa adffillige andre Steder,

antroeffe Sommerbrak-

ken, og af og til vel ogsaa Vinterbrak, dog uden at Brakken end
nu er bleven'til en saa fast Regel, at den hos Mange künde
betragtes som Vendepunctet for Soedeffiftet; tvertimod troeffes
ofte snart her, snart der et sommerbrakket Stykke Jord, hvoraf
aldeles ingen Orden i Driften kan udledes.
Saaledes er jeg
truffen paa dem, som kun loegge omtrent det Halve af deres
Rugsoed i Brak, og hvad de da have tilovers af Gjodning, udkjores snart paa eet, snart paa et andet S t e d , ligesom man
troer at maatte ophjoelpe et mat blivende Stykke Jord i BygMarter.

D e tte S la g s uregulaire Jordbrug, med Brak efter Om-

stoendigheder, ofte ikke engang aarlig, troeffes i det Enkelte paa
mange Steder i Frederiksborg Amtsdistrictz

det har i mange

Aar allerede bestaaet og saaledes foranlediget Haabet om Brakkens storre Udbredclse, da Nugavlcn umiskjendelig vandt hos Dem?
som brugte den endog kun til Ufuldkommenhed; men sandsynlig paa
Grund af,

at en saadan uregulair Brakning endmr mere har

forstyrret Bonden i Hans Drift og gjort Ham endnu mere raadvild
paa Hans brogede M ark, er det ikke kommet synderlig videre dermed, naar enkelte Egne undlages. De Steder, hvor Brakken og
med den en mere regulair Drift har gjort meest Fcemgang, synes
mig. ncrst efter Dlstykke Herreds vestlige Deel, at vcere Gjorlose
So gn, hvor den siden endeel Aar allerede brugtes, men senere ei
har gjort Fremgang, for ei at sige at der ffeider tilbage dermed,
og derncrst iscrr Uvelse Sogn, tilligemed nogle af de normest
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ubmcerke sig i

dertilgrcendsende Steder. I sidstommeldte So g n
endest Aar allerede,

de Fleste ved et godt Landbrug,

hvorved

undertiden ogsaa Heelbrak antrcrffes, og ffjondt Sogncts Jorder
kun omtrent staae i Midten af Amtets forffjellige Bonitetsgrader, seer man dog ncrsten ingensteds Sced af saadan Godhed,
og oste selv Fortrinlighed, som her.
Uncegtelig have Landmcend udenfor Bondestanden nedlagt Spiren til Agerdyrkningens Fremffriden paa bette S t e d ,

men dobbelt heldig for Agri

kulturen, naar man blivervaer, at Pluraliteten af Bonderne
ei alene lidt ester lidt strceber efter, men tildeels endog soger at
gaae foran.
Saaledes har denne Egn stden nogle Aar virket
meget gavnlig ogsaa pga andre, og af mange Bonder selv paa
fraliggende Steder har jeg med Bersmmelse Hort omtate iscer
den her

antrufne fortrinlige,

tidlig tagte og

under Efter-

aarsfred holdte Nug, Jordbrugernes Orden iDriften, ffjondt meget
Afvigende imellem de enkelte, samt deres O.voeghold og Fedning med
Kartofler, som noget, man burde og vilde efterstrcebe, og hvorMed det hist og her ei er blevet ved Forsoette'r alene.
I de Egne, hvor Sommerbrakken er bleven til Regel, tages
almindeligst 1. Vmtersced, hvorimeltem kun hos Enkelte falber
Hvede, 2. Byg, 5. Bcelgfrugt ogKartofler, men langt fra ei altid i
hele Marken, hvor da Resten atter maa bcrre langstraaet Soed,
4. Byg, Nug, 5. Rüg, Byg, (detEne ligesaa ofte, som det An 
der) 6^ Havre, 7 , 8 , 9. Klover, Grcrsleie og Sommerbrak,
ken Halm mindre er Afvigelse; thi neppe tsr jeg antage bette
for Regel

og hiint for Afvigelse,

ffjondt der dog ogsaa ere

Mange,

isoer hvor der haves rigelig Jord,

Halme.

Fremderes erdet en,

som kun tage 5

L det Enkelte forekommende Af-

vigelse, at Kartoflerne tages strax efter Rügen, at Klovercn kun
ligger 2 Aar — men bette dog aldrig, hvor man besaaer Jorden
5 og 6 Gange-v-eller 4 Aar, hvilket sindcs hyppig paa kette Jorder.
I disse Egne trceffes ogsaa Iordbrugere udenfor Bondestanden,
som med Helh i endest Aar have brugt overffaarcn Kobbeldrift
saaledes: 1. Havre, 2. Heelbrak, 5- Rüg, 4. B y g , 5 og 6 Klo
ver, 7. Nug, efter tyndt gjodet Sommerbrak, 8. Erter, 9. B y g,
10 og 11 Klover; Andre, med endnu storre Virkning til dercs
Jorders Forbedring, folgende Frugtvexel: 1. Heelbrak,. gjodet til
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2. Rtrg, 3. Kartofler, 4. Byg, 5« Havre, med isaaet Klover, til
3 Aars Benyttelse.
,
NoestefterDem, som i bisse Egne have mdfortHalvbrak, med
den i det Forrige smmeldte Drift og dens Modisicationer, maa jeg
endvidere ommelde Slangerup B y s , i der Hele til en betydelig Hside
stegne Jordbrug, uden at her fi'nder en almindelig Regel Sted for
Soedeskiflet. Tildeels ved Brcrnderier, men i nyere Tiber iscrr ved
Fedning med Kartofler, have de Fleste bragt deres Jorder til en sa»
hoi Grad afKraft, at de ncrsten kunne drive og stifte, som de ville,
og dog vcrre visse paa at faae gode Afgroder.

Foruden de Bye"

t'illiggende Jorder have Adstillige ogsaa tilkjobt sig Bsndergaard«, og
ncrsten allevegne, hvor fra Slangerup af er indrettet Avlsbrug,
har man ikkekunnet miskjende Jndsigt ogDriftighed. Jkke hellck
er det mueligt andet,

end at Jorden paafaldendr maa stige i

Kraft, hvor man f. Ex. bruger 1. gjodede Kartofler, 2. B y g , aog 4. Klover, 5. Nug, 6. gjodede Kartofler, 7. B y g , — eller andct
Modisicationer af Vcxeldriften, med fuldkommen Staldfodring og
en Overflsdighed af Gjodning; fremdeles Halvbrak, til 1. gjodcl
Wintersced, 2. B y g , 3. gjodede Kartofler, 4. B yg, 5. Havre, 6og 7. Klover, og flere mere eller mindre herfra afvigende Drifter, me»
alle med Rigdom af Gjodning. Byens störe Overdrev, som for e»<
deelAarflden er udjkiftet, har ligeledes ved kraftfuld Drift af adstil'
lige af dets Eiere for en Deel allerede labt Noget af fit raa W
seende,

og nagtet dets meget kette Grundbejkaffcnhed fees der as

og til fortrinlige Afgroder.
Jkke Heller er Vexeldriften ubekjendt paa andre Steder i diSft
Egne. I Aaret 1815 indforte Forfalteren Pexeldrift, med Br^'
frugter og Staldfodring paa alle sine, dengang temmelig bely'
delige Jorder i tvende S o g n e , og indrettede den, nogle V
derefter, ligeledes paa en Nabogaard. Den paafaldende Virkning'
bette foranbredeJordbrug frembragte paa alle tre Steder, künde <>
undgaae at bemcerkes af Andre, og saaledes blev det bekjendt i O"<S'
nen,og skjsndt kun et P ar Moend, men netop af de dristigere Bo>"
der paa Amtet, siden have indfort Vexelbrug paa deres J o r d e r ,
upaatvivleligen rigtigere Jdecr cm Fruglvexcl, F o d e r u r t e r
Sommerstaldfodring komne i Omlsb.
bestaaer i Kollersd,

Del cne af bisse Agertrui

det andet i Freerslov»

Dcrimod er
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Vexelbrug i LyngeSogn indgaaet, fordi jeg har udlaKt alleJordet
der til Grcesleie, som altfor fraliggende til, under ugunstige Conjuncturer og Mange! paa Tid til at henvende egen Opmcerksomhed
derpaa,

med Fordecl at kunne drives.

Foruden de ommcldte

tvendr Avlsbrug, som have indfort Vexeldrift, haves adstillige i
Hjorlunde S o g n , deels med Jagttagelse af hver af Vcxeldriftens
Regler, deels ncermende stg dertil; saaledes bruge tvende Mcend
l Hjorlunde B y , ä.. Havre, 2. gjodet Gronfoder i det halve, Er
ter i Resten, 5. R ü g , 4. Kartofler, 5. B y g , 6. og 7. Klover.
Den Enes Overdrevslod desuden: 1. Havre, forsaavidt den raae
Iord kan faaestilberedt dertil, Resten Brak, 2. Boghvede, meest
til Modning, A. gjodet R ü g , 4. Kartofler, 5. R ü g , 6. og
7. Raigrces ti! Aftsiring. Begge stalfodreMeget, den ene for
uogleAar stden endogMalkekocrne, og jeg fandt da paa en Gaard,
wed 79 Tdr. Land i det Hele, omtrent50Qvceghoveder paa S t a l 
den, foruden 6 Heste og 20 Faar paa Marken. Malkekserne
sattes nu ud, efter at Eieren, tilligemed Flere, har gjort den Er
bring, at frild S ta ld fo d rin g med disse foranlediger Tab med
Hensyn til Melk og Flode. I Sperrestrup har senere een a fB o n derne ligeledes indfort Dexeldrift i 8 Marker, som bruges til 4.
Havre, 2. gjodet Gronfoder, Z. Rüg og Hvede, 4. Kartofler, 6.
^yg, 6 , 7 , 8 . Klover. Ogsaa Sognefogden sammesteds indketter stt Avlsbrug til Vexeldrift i 7 Marker, som dog forst efterhaanden kan komme i Gang, daLvdden, maadelig og focdreven,
sbrst nyligen er modtagen.
Foruden de Anforte ere der maaskee endnu flere, som have
begyndt med at indfore Vexeldrift,

uden at det er blevet mig

dekjendt. Et Skridt dertil er gjort paa mange Steder, men iscer i
det S t r o g , hvor vi nu staae, ved Kartoffelavlens Udbredelse og
Bcelgfrugts Almindelighed hos de fleste Landmcend.
Dog tor
leg ikke sortie, at man for 7 til 8 Aar stden, da jeg firev min
ssrste Jndberetning, disse landoeconomiste Sporgsmaal angaaende, var ncermere ved M aalet:

en bedre Frugtvexels successtve

3ndforelse; thi Kartoffelavlen, istedet for at tiltage saaledes, som
Wan havde Forventning derom dengang, har aftaget. Huusmandens, under lave Scedepriser, indtil en hoi Grad tiltagne
^lvillighed til at deeltage i dette Arbeide, er den eneste Grund
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hertil. Hans almmdeligePaastand for flg og hete det medfolgende
Opsankningspersonale, om det end for en stör Deel kun er Statister, er nu , at bevoertes med Mad og Vroendeviin to Gange
om Dagen, ei at omtale de Steder, man selv forlangerMiddagss
tnaden tilLige, foruden den 5^,. 6 eller7^Skjeppesom Lon. Ander
saadanne Omstcendigheder kan man ei vente Fremgang med Heilsyn til denn- nyttige Frugts mere i det Store gaaende Avl.

At

dens Nytte erkjendes, seeß deraf, at ikke allerede mange Flere ere
blevne kjede af at loegge Kartofler.
Med Undtagelse af det herforan anforte,

er Bondernes

almindelige Drift i denne sydlige Deel af Ämter 5 og ofte 6 Gan
ge Frugt, med 5 til 4 Aars Leie.

T il kun 3 etter 4 Gange Frugt

og flere Aars Leie, end anfort er,

tvinger undertiden en strog-

eller pletteviis forekommende meget let "Grundbestaffenhed.

Dt

anforte 5 tilOAfgroder tageS ncesten i alle tcenkelige Forandringer,
dog er det Scrdvanlige: 1. gjodet Gronjords B y g , 2. Rüg,
3. Bcelgfrugt, Kartofler, B yg eller Nug z derncrst 4. og 5. indtil
6. atter langstraaet Sced, efter som man tiltroer Jorden Evne lil
det ene etter det andet S l a g s , og efter de foregaaende AarsAfqr§der, hvorpaa Hvile folger, hvorunder deelä Klover bruges, deels
ikke z thi der giveS flere Bonder endnu, end man stulde troe, soM
saae lidt deraf etter flet ingen. I Gjorlose, Groese og flere Sogne deromkring. bruge Enkelte Hvede efter Erter i 3^'° eller 4^ Halm,
som ofte lykkes fortrinl-g paa stcerkt leerblandet Jord.

Notatio-

nens Begyndelse, som for endeel Aar siden ved de mere opdyrkedt
Iorder ncesten overalt var den anforte:
ktest N u g,

gjodet Byg og dec

har paa mange Steder gjort Plads for folgende:

1 . Havre, 2. gjodet R n g ,
rmod efter Omstcendighederne.

3. B y g ; Slutningen er derHvor Rügen gjor Begyndelse"

efter en med Klover fluttet Notation, der gaaer man gjerne over til
Halvbrak, hvorved dog ofte brcekkes for sildig, til at kunne kalbe
det Halvbrak, da Bonden nsdig vil stille stg ved Tsiregroesstt
saa tidlig; og sjcelden staaerKloveren saa fluttet og reen, at nia"
künde vente Nug efter kun een Ploining, hvilken Behandling,
istedetfor Sommerbrakken, desuden ei er anvendelig, hvor Ktsveren ncesten aldrig kun ligger 2 Aar.

Hist og her, f. Ex. i Da

rum S o g n , har jeg ogsaa fundet at Kartofler tages i Gronjordcn,
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hvilket vel egentlig er at henfore til Brakfrugt, isoer naar Gjodningen anvendes til dem.
Et meget velordnet Landbrug i
StaunSholt udi bemeldte Sogn har: 4. Kartofler uden Gjodning,
2. B yg, gl'odet, 3. N u g , 4. Erter og Vikker, samt Kaxtofler i de lettereDele af Marken, og da atter Gjodning, 5. B y g ,
6. Havre,

7 til 40. Klover og Groesleie med Halvbrak.

Det

Almindeligere i dette So g n er imidlertid at begynde med.Gronjordsbyg. Ogsaa i de tilstodende Sogne af Ly.nge Frederiksborg
Herred maa dette anseeö for det meest brugelige, stjondtGronjordßHavre foran gjodet N u g , og hos Enkelte Halvbrak, begynder at
fortr«nge Gronjordsbygget i mange Avlsbrug.
Trevangsbruget med B y g , Nug og Groesleie i evig Kredslob, hvorved ofte ei mere end en Trediedeel af Bygmarken kan
Sjsdes, skjondtdogUdjordenmeest kun bruges til Havre og Grcesleie
nden Gjodning, trceffes afeg til endnu hos gamle Bonderz men for
det Meste er det forsvundet, men ikke overalt den S kik, at bruge
lldjorden uden nogensinde at gjode! — O g vel er det, at
denneSkik, mod hvilkcn jeg selv for har ivret, bestaaerz thikunne
Jorddyrkerne ikke bringe det derhen, at producere mere Gjodning,
end man i Alwindelighed sinder hos Bonderne, saa vilde det
Hele gaae under, naar mere endnu skulde tages under et gjsdNingfordrende Scedskifte.

Ethvert Agerbrug,

som er beregnet

?aa en sorholdsmoesflg Gjodningsmcrngde,

maa gaae tilgrun.de,
Naar det Aar for Aar feiler derpaa. Desaarsag fees ncrsten over
alt saa liden Fremgang ved de afLandhuusholdningsselskabet til en
vpgiven Drists Udforelse underststtede Avlsbrug.

I Almindelig-

hed er hcle Lodden her tagen underJnddeling, uden at i Forveien
er overveiet,

om der er,

eller efter Sandsynlighed vil kunne til-

deiebringes Gjodning til det Hcle.
Dersom ved de anfsrte forstjellige Soedskifter, ligemeget, om
n»an begynder med B y g , Havre eller R ü g , om man bruger Brak
eller ikke, om lidt eller meget af Kartofler eller Bcelgsced lcegges,
vM Jorden bliver udlagt med Klover eller ei, kun en erdentlig
Hlarkinddcliirg fandt S t e d , saa at man efter Visse Aar kom
lilbage igjen med det Samme til samme P le t , saa var det dog
wueligt, at Landbruget vilde gaae frem endog der, hvor maadelige Jndretninger bestaaez thi Zordbrugeren vilde efterhaanden
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blive vaer, hvori Feilen laae, og hvad den egentlige Grund vor
til Hans Avlsbrugs Forfald; og hvor dctte erkjendeo, der erdet forste,
vigtigste Skridt til Forbedring gjort.
Men ydcrst sjcelden trceffer man Jordlodder, söm ere inddeelte i faste Marker, og saaledes
har Bonden vel stt Sadstifte i Hovedet —
den forste Deel deraf angaaer;
ommeldt,

i det mindste hvod

thi den anden modificeres, soni

scedvanlig efter Omstcendighederne,

—

paa Mar

ken er Han derimod vildfarendez maa vare det, da Han plsierog
saaer^ om end ikke stedse, dog megel hpppig uden Orden, overeensstemmende med Hans Vndlingsidee, som man saa ofte horcc
Ham yttre:

efter söm Jorden kan taale,

uden derved at an

beide hen paa Eenhed og Fasthed i Omgangen, og satte Jordeil
istand til, for Fremtiden efter en bestemt Plan at kunne bcere dr
Afgroder, Sadstiftet bestemmer, istedetfor at lade Jordens so"
stjellige Kraftgrad bestemme Besaaeningen. Er bette Sidste ofteeii
Nodvendighed ved nylig indrettedL Jordbrug, saa er det dog,
uden for visse Grcendser, gandffe utilladeligt red Driftens vide"
Fremgang.

Vexeldriften lader Dyrkerne beholde meest Frihed i

denne Henseende; derfor holder jeg ogsaa allerede af denne Grund,
Bondens Tilboielighed til at gjore Afvigelser fra Regelen, lig"
.saavelsom paa Grund af Jordens hyppige Forstjellighed i He>"
seende til dens oprindelige Godhedsgrad, ingen Drift for bedre stikket
for vor Bonde og vor E g n, end denne. — Undtagelser fra dct
Anforte gives der; men kun hoist fjalden fees fuldkommen Ol
den i Bondens Avlsbrug med Hensyn til Jordens Besaaenipg'
og.her antraffes dens farligste Klippe.
Gavnlig vilde det de"
for virke paa hver tankende Bonde, og af dem findes der ikke st"
faae, naar hans Lod, uden at derved for meget afveges fra ha^
egne Jdeer, vedMand, kyndige i Landvasenei og istand til at ve"
lebe Ham, blev inddeelt og kjendeligen afsat i Marken.
V e d , med Hcnspn til Jorddriften, at henvende os ^
Hirfchholms Amtsdistrict, finde vi endeel storre, deels af
dergaardsjorder sammcnlagte Avlsgaarde, deels med Tilliggen^'
af Hovedgaardstaxt, deels begge Dele forenede, hvor paa ^
siillige deraf den Holsteenste Drift med Heelbrak og Merglig
har fundet Sted.

Men endeel as bisse Gaarde have i de senk"'

Aar ofte stiftet Eiere;

paa andre have de sidste Lider vir^
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trykkcnde; ogsaaledes ere der ogsaa siere, hvor kun liden Kasthed
i Driften har hersket, etter endnu sindes.
Hos Bonderne trceffes ligesaa mange, som begynde No
tationen med gjsdet Byg i Eronjorden, som med Havre, og derncest gjodet Nug etter Byg.

Sommerbrakken Hörer langtfra ei

endnu til det Almindelige. Kartoffelavlen er derimod temmelig
udbrcdr, og da Bcelgfrugt ligeledes saaes i de fleste Egne, saa
haves herved Mellemfrugten mellem forste og sidste Halvdeel af
Scedstiftet, som almindelig har 5, mcn undertiden ogsaa 6 Hal
me, hvilket da maa blive udtcerende i hskeste Krad paa den
Deel af Marken, som ikke faaer Mellemfrugtz thi kun hos Faae
indtage Kartofler og Bcelgscrd en heel Mark.
Jorden udloegges
for endeel med Klsver, og denne ligger oftestL, undertiden 4 A a r,
dog trcrffer man ogsaa M ange,

som ncesten aldeles forsomme at

saae Klover, hvilket iscer bemcerkedes i adstillige afKarlebo Sogns
sondre Byer.
Sommerbrakken trceffes iscer i Lusserod D y, og her
ogsaa det Ualmindeligere, at Rügen lcegges deri efter Z Ploininger uden Gjodning, og at derncest gjodes til B y g , hvorpaa atter
Rüg, og til Slutning, ester Kartofler og Bcrlgsced som Mellemfrugt, Havre med isaaet Klover.

Fremdeles sommerbrakkes i

Karlebo Strandsogns nordligsie B y e r , saavelsom af og til ogsaa
Yaa andre Steder i detteAmtsdistrict, og det lader, som Brakkenvilde
udbrede sig mere. Winterbrak hos Bonden er hoist sjoelden; dog
bruges den paa Jetterodgaarden. I Karlebo Kirkesogn have i
de seneste Aar Mange taget Boghvede i Gronjordens lettere
!lgre, og Erter i den bedreJord, istederfor Gronjordshavre, hvornoest gjodet N u g , Kartofler, B y g , Havre og 5 Aars Grcesleie,
^er:

een Halm mindre i den lette Jord, og eet Aars Hvile

Mere.—
I Niverod B y udi Karlebd S o g n , saavelsom i nogle
tilgrcrndsende Byer paa Eronborg Am t, iscer i Dauglykke, frem- .
deleß paa Frederiksborg District i Sosum under Steenlose
Sogn, trceffes det hos os saa Sjceldne, at Bonder mergle —
dog forekommer det mig,

at 'vare i Aftagende.

Men hverken

har Merglingnogensmde udbredetsig betydelig, ettererhos dem, som
have brugt den, bleven ril en Regel, ligesaalidet som, saavidt jeg har
kunnet erfare, en fast Omgangsmaade derhos har fundet Sted. I
Niverod trceffes hos Endeel en god Frugtvexel: efter Sommer
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brak, 1. Rüg og Hvede, den sidste dog ei betydelig, 2. Kartofler,
dog sjcrlden i hcle Marken, 5. B y g , 4. ZErter, m. v-, 5. Byg'
6. Havre, 7, 8, 9 K lsver.— 18 til 24 Qvceghoveder, som jeg
antraf hos Enkelte, forskaffede betydelig Gjsdning — til Undpkyldning for Frugten No. 6.
Sandberg B y i Birkersd S o g n har meget driftige Bonder,
som for endeel have sat deres Jorder i fortrinlig S t a n d ,

saavel

ved god Dyrkning som vcd passende Soedstifte, f. Ex. 1. Havre, 2.
gjsdet Rüg, 5. Karrofler, 4. tyndt gjodet B y g , 5. Rüg, 6, 7,
og 8. Klover.
Men ogsaa kun ved fremmed Gjodningshjcelp
have de kunnet bringe det dertil,

formene imidlertid for Efterti-

den, ved deres ualmindelig störe Besoetning alene, at kunne fortscette det. AdffilligeAgerdyrkerei Birkerod, f.Ex.paaGaardene Eskemose og Ebberod, bruge: 4.Gronjordshavre,2. gjodede Fodervcexter,
3. R ü g , 4. Kartofler, 5. B y g , 6 og 7, og undertiden 8, Kloverz altsaa fuldkommen Dexeldrift, og derved mere eller mindre
Staldfodring.
PaaCronborg Amtsdistrict tages almindeligst5 Gange Sced,
sex Halme kun af og til paa den bedre, og fire paa den letsandedeJordbund. Derimellem dyrkes langtfra ikkeoveraltKartoflerog
Bcelgscrdi denMcengde, at samme kan komme i Betragtning so>n
Mellemfrugt. Grcesleiet varer 3 , undertiden 4 A a r , og Kloveren er ikke almindelig, ffjondt dens Avl i de sidste 45—20 Aar
ffal have udbredt ffg noget-

Om Gronjorden hyppigere op-

tages til gjodet B y g , eller om Havre forudgaaer dette eller Rügen,
der ofte ogsaa er noeste Halm efter Gronjordshavre, er ei godt nt
bestemme; men disse to Rotations-Begyndelser ere de almindeligste paa Cronborg A m t, naar man betragter det summariste
I

de loengst under Dyrkning vcerende Egne, og paa den bedre

J o rd ,

syntes mig Bygget hyppigere at tages i Gronjorden, paa

den mere raae Jord i Skovegnen Havren at benyttes til, forst at
stjorne Jorden.
En sjoelden Afvlgelse fra detAlmindelige er SommerbrakkeN,
og mere i Cronborg District, end nogensteds ellcrs paa Amtet,
taber man Heelbrak noesten ganste af S i g t e ; meget paafaldende
i en E g n / s o m har saa megen Jord til Hartkornet, hvor Jor-

derne strogviis endnu ere saa raae og koldgrundede, derhös ofte
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tcmmelig stcerkt leerblandede, side og sure, svoere ar behandle om
Foraaret, bindende siden, hvor altsaa Brakken, om end tun
Sommerbrak, stadfcestet ved de Erfaringer, som haves i Egnen
selv, vilde vise si'g saa velgjorende, isoer paa Rugafgroderne.

For

enAfvigelse maa det ligeledes ansees, naarGronjorden optages til
Bcelgscrd, hvilket stundom steer i Tibirke og flere derved liggende
Sognes bedre Jordstrcekninger.

Ligesaa, naar i det Hele tages

kun 3 Gange Soed med 3 til 5 Aars Hvile, eller 4 Gange Frugt>
naar Kartofler falbe derimellem. Vel sinder jeg det Forste opgivet, for 7 ä 6 Aar siden at skulle have vceret i Brug i Waidby
Sogn, og det Sidste iHelsingez men efter hvad jeg ved igjentagne
Reiser i bisse Sogne har erfaret af Bon^erne om deres Drift,
synes m ig , at man for T id e n , som R egel, ikke noies med saa
faae Afgroder paa bisse, i det Hele taget,

meget gode Jorder.

Betydelig Afvigelse i Driften forekommer iscer i Tikjob S o g n s
nordre Strandbyer, samt afog til ogsaa lamgerVesten eftervedKattegattet. En Mcrngde stundom af Havet opkastet Klovertang anvendes til Gjodmng, hvori Enkelte vise stör Driftighed. Vep
Hjcesp af bette Gjodningsmiddel har Agerbruget hos Mange faaet
et ganske nyt Udseende.
Jstedet for at i andre Egne neppe eengang i en langtudtrukken Notation kan gjodes, tales i Byerne
Apperup, Skibstrup, Sa n d te, Steenstrup, Horbek, Hornby og
flere indtil forbi Gilleleie, om Gjsdnings Anvendelse hvert 3^^
eller 4^ Aar. Her findes ogsaa, hvad ellers saa sjcelden, og for
det Meste kun under Gjodningsmangel forekommer, at Kartofler
afog til gjodes i Raderne.

Men da Tanggjodnings Tilveiebrin-

gelse retter srg efterMcengden, som Havet opskyller deraf, hvilket er
wegetforskjelligt eet Aar mvd det andet, og da de ncermest liggende
Jordbrugere, ved Tangens besvcrrlige Transport, have störe Fortrin for de loenger tilbageliggende, da ofte Driftighed, ofte Tilfceldigheder have wegen Jndflydelse paa Mcengden af Tangen,
forn af en Mand opbringes det ene Aar mod det andet:
savnes i de Flestes Avlsbrug Fasthed i Driften,

saa

og P lan kan

under saadanne Omstcendigheder egentlig ei existere, hvilket ikke
alene ec S lu tn in g , men Jndholdet af hvad adstillige her bosutte
Agerdyrkere selv have opgivet for mig. Naar altsaa Likjobs udstrakte Sogn, selv uden Hensyn t il denne Eiendommelighed, ved den
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betydelige Forffjel, her sinder Sted i Henseende til Jordbund og
Jorddyrkning og ved den Mangel paa Stadighed i Jordbrug,
dets Beboere dele med Sterstedelen af Amtet, allerede maa an«
tages at gine Exempel paa ncesten enhver af de i disse Egne soM
gjcengse bekjendteDyrkningsmaader: saa saaeAfvigelsernedesudeN
mangfoldigviis Tilvcext ved Leiligheden og den starre eller min«
dreOmhyggelighed med at benytre Tangen som Gjodning. At Erondorg Amt har Marker, hvor Boghvede og derncest Nug tages soM
eneste Frugter, undertiden imellem langt udtrukne Hvileaar, dette
anferes ikke som Afvigelse, men som fremtvungen Nedvendighed
paa endeel af Jorderne hist og her ved Kattegattets Bredder, eller
paa Tibirkes med Sand overtrukne Bakker;

ligesom her og paa

det tilgrcendsende Frederiksvcrrk Gods ere enkelte Overdrevs- og
Udjordsftrcrkninger, som hverken maae, eller med Nytte kunM
vploies og besaaes.
Disse Jorders Areal er, om end sammenlagt
ei ubetydeligt, dog meget ringe i Forhold til det Hele af AnUets
Agerjorder.
Afvigelse fra den almindelige Drift hos enkelt M an d, sin«
des der ellers ei saa sjoelden paa Eronborg District i thi m a n g e
Agerdyrkere udenfor Bondestanden havestedse vceret bosatte h e r , og
deriblandt driftige Mccnd, ogsaa Udlcendiger, som Landbruget-^
hvor ugjerne man end erkjender fremmed Fortjeneste _skylder
Endeel.

Adskillige Englcendere og Skotloendere have i mange

Aar vceret blandt Amtets Agerdyrkere, og deres Naboer ere ved
dem blevne bekjendte med mangen mere eller mindre vigtig Green
af landoeconomisk Industrie og Jordforbedring, foc aldelcS
fremmed for os. At man ikke har fort sig mere deraf til Nytte,
er ikA hines Skyld.
Ogsaa af indfodte Landmcend,
og
deriblandt af Bondestanden, boe her flere, som udmcerke sig
ved godt Agerbrug og Soedskifte, saa at det ikke Mangler paa
Leilighed til fleersidig Oplysning for Andre, som heiligen künde
Ircenge dertil.

I Annise So gn bestaaer et stört Avlsbrug,

som

for Storstedelen er bygget paa den holsteenske Kobbeldrifts Reg
ler, men i Forbindelse med ikke ubetydeliq Staldfodring ö i Hel
singe eet efter Dexeldriftens Regler,
ved stadig Anvendelse af
Blandingsgjsdning, hvor nu ogsaa avles R a p s ; i Ammindrup
har en Bonde, som ligeledes har et ved Landhuusholdningsselskabet
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understottet Vexelbrug, glvet os et sjoeldent Exempel paa Driftighed i Jordforbedringen, uden andenStotte, end Hirn og vedholdende Arbeidjomhcd.
Sumpe ere her omdannede til Agerjord ved Vandaslcdninger af sjoelden Udstrcekning, og den ,
deraf opkastede mergelholdige JordS Fordeling derpaa har sat dem
island til at frcmbringeHvede og Naps, som feg ingensteds hos os
har seet stjonncre.
Kagerup

ere

Tvende sammenlagte Gaarde af Eilstrup og

nyligen

begyndte at drives efter Frugtvexelens

Regler, tildeels med Anvendelse afHeelbrakpaa de raaeste Jorder
og underkrafcfuldMergling, hvorved disseJorderom faae Aar ville
kunne hceves langt over det/ de vare for; og faaledes fremgaaende,
ville Maarum S o g n s , deres for endeel stcerke Jorder ikke voxne,
Bonderkunnesee, hvad de have at gjore, foreilcenger at forblive
Paa detTrin,hvorpaa deres Jorddrift nu saalcenge allerede har staaet.
J og ved Gilleleie haves tvende Jordbrug, begge hoevede til en betydelig Horde,

det ene iscer ved den kraftfuldeste Anvendelse af

Tanggjodning, dxt andet ved en Qvcrgstand af Holsteenff Race,
som jeg ikke har seet ssjonnere paa hele Amtet. I Esbonderup
Sogn har en, endog ved sineSkrister i Landvcesenets Fag, velbekjendt Landmand, ved Vexeldrift og Staldfodring bragt sine Jorder
til en hoi Grad af Kraft og viist sine Naboer, hvad Skovjorder,
hvortil de fleste her for en Snees Aar tilbage endnu

maatte

henfsres, under hensigtsmcessig Drift og Eultur kunne srembrin'ge. Ved Esromere raaeJorderbragte i den Stand, at demedderes
Afgroder kunne maate sig med de bedsie paaAmtet, og de her frembragte Hvede- og Kloverafgroder vare uscedvanlige.

En hos vore

Bonder ncesten ubekjendt Bnra, at tilberede Dlandingsgjodning,
iscer med opkastet Mosejord, fandtes hist og her i Esbonderup og
Soborg Sogn.

Denne Blanding anvendeä meget til Overgjod-

vingen af Rügen, og nedharves da oftest tilligemed den lagteSced.
^5 Tikjob Sogn trceffes adstilligeAvlsbrug, som have Vexeldrift og
bttydelig Staldfodring. og Bonderne kunne her faae Oplpsning og
Beiledning der! paa det dertil meest passende Sted, der hvor de ogsaa
skulle raadfore sig om saameget Andet.
At finde Exempel paa
9vd Jordbrug og Jordforbedring hos Sogneprcesterne, maa
iscer ans,es for heldigt for Agriculturens Fremme. Ikke mindre
sindes Vexeldrift anvcndt i Aäminderod So gn.

Deriblandt et
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Avlsbrug, som noesten ganske er beregnet paa Kartoflers Frembringelse: 1. Gronsordshavre, 2. Kartofler, 3. gjo d e rB y g , 4.
Kartofler, 5. R ü g , 6 Kartofler, 7. Havre, 6 og 9. Klover og
Timotheigrces.

Kartoflerne anvendes her lil Meelfabrication-

JKrogerupgaards Drift, som er indrettet med fortriuligt Hensyn
til,dens bekjendte Schceferi, tages kun to Gange langstraaetSced,
eengang Kartofler og eengang Bcelgsced i 9 Aar. Tillige er Mergling brugt, og dermed naaet over Storstedelen af de fleste Marker.
Herved kan det ikke feile, at Jorderne, som nu allerede have hcevet sig meget, med Tiden maae komme til en betydelig Grad af
Kraft.

To Bimarker opdcives kun engang imellem, gjodes til

Bcelg- eller Blandingssoed,

og udlcegges

atter til Grcesning

efter kun at have baaret to Halme^ 40 — 50 Koer og de fornsdne
Hefte holdes her paa omtrent 300 Tdr. Land, foruden Faareflokken af 400 Stykker Moderfaar.

Damgaarden i Asmindersd

S o g n er een af de forste, hvor Mergling har vceret brugt, og aller
rede for endeel Aar flden havde man naaet dermed over dens hele,
noesten 100 Tdr. Land siore Areal. P a a denne Gaard har Vexel*
drift vceret i B r u g , og paa Borupgaard ffal
her med fortrinligt Hensyn til Melkehandel. Om
Jordbkug maa anfsres, at en sior Stroekning
raae Jorder i meget kort Tid er opdyrket og
S ta n d

og Kraft.

den indfores;
Helffngsr Byeö
af overordentlig
sat i betydelig

Fast og overeensstemmende Drift kan man

forovrigt ikke vente ved saa mange smaae Lodder, hvoraf iscer dets
betydelige.Overdrev bestaaer, og som tildeels driveS ved Hjoelp
affremmed Gjodningskraft7 Deslige Jordbrug, som udgaae fca
Kjobst^derne, give ofte paafaldende Exempler, til hvilken Hoide
Jordforbedring og Jorddrift ere istand til hastigen at stige, men
de kunne aldrig afgive en Maalesiok for de for sig bestaaende og
paa sig selv.beroende Avlsbrug.
Ved alle disse og flere Exempler paa god Jorddrift og Frugtvexel,

som Bonderne stedse have havt for D ie , bemcerkes paa

Kronborg Amt meget liden Attraa trl Efterlignelse; mindst ncrsten
i AmtetS vestlige, med Hensyn til Jorden, bedste So g n e, hvor
Bonderne staae betydelig tilbage med Adstilligt,

som dog hist

og her paa andre Steder begynder at gaae frem. Med Undtagelse
afAsminderod, Tikjob og Annise, samten Deel afHelstnge Sogn

171
er Kartoffelavlen overordentlig tilbage r'mod, hvad i Frederiksborg
og HirschholmS Districts fleste Egne flndes.
Selv Klover bruges
langtfrc^ikke almindelig, selv ikke i de bedre Sogne. D.vccgbescemingen er bos de Fleste paa Eronborg Amt utrolig'ringe.

I

detHele vilman have bemerket, at dctte Amtsdistricts vcstre, for
langt mcre velhavende Bonder,

end de ostre,

i den senere Lid

ere komne tilbage, mcdens diSse gaae frem ad, stjondt hinesJordbund, sammenfattet betragtet, er bctydelig bedre.
Frederiksvoerks Gods Dyrkningsmaade er endnu tilbage at
betragte, men vil ncesten ikke blive andet end Jgjentagelse af det,
vi have fundet paa de fleste andre Steder. Havre og derester gjodet
Rüg, eller gjodet B yg og derncest Rüg, udgjore almindelig Scrdefliftets Begyndelse; thiHeelbrak er yderst sjcrlden, og Halvbrak
Hörer endnu til Undtagelscrne.

Derncest folge Erter og Kartofler

hos dem, afhvem de dyrkes; men deresAvl er ei bctydelig i detHele,
altsaa for det Meste atter langstraaet Sced. Rüg og Havre, etter
Byg og Havre, flutte Rotationen.

Fern Halme langstraaet Sced

tager man imidlertid sjcrlden, uden paa den bedre Jord, som
wan mener kan taale det. Boghvede gjor paa den sandkde Jord
oste Degyndelsen, hvorncest Nug folger.
Grcrsleiet varer 5 til 4
Aar, og Klover isaaes dertil langtfra ikke almindelig; messt deraf
i det Midterste af Halsncrs, i Vinderod S o g n og paa nogle af
Kregome Byes Jndlodder; ellers meget lidet i det sidstncevnte,
saavelsom i Meelby Sogns sandede Jorder og de fleste Udjorder
ogsaa i Thorup Sogn.
P aa de sandede Jorder finder man undertiden, at der tages 2 Gange N u g , selv uden Mellemfrugt, da
Wan venter mere deraf,

end af B y g efter. Rügen.

Imidlertid

saae jeg ogsaa B yg udsaaet paa Steder, som maatte henfores til
den letteste S a n d , og det stod i bette vaade Aar af og til bedre,
end man skulde bave formodet.

Dog flat det oste mislykkes i

Aar, som mangle Negn.
P aa de lettere Sändjorder lader man
sig ellerS for det Messe noie med 5 Afgroder. Ankelte her have
betydelig Kartoffelavl; Andre paastaae,at den stjorner Jorden forme
get.

I bette Aar vare de taalelig gode, selv paa let og mager

Sand. — Heelbrak bruges paa Arresodal, af Enkette ved Frederiksvcrrk, Dexeldrift.
Eronnesogaardens Jorder have flden
nogleAar ligget tilGrcesland,og stulle forblive saaledes endnu inogen
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Tid; de maae altsaa forAieblikkethenfores tilvarigtGrcesland, udcn
dogforEftertiden atvcere bestemtedertil. Fortri.nlig Sced og Klo»
ver antraf jeg i de bedre Byer af Thorup So gn, paa de i Vinde,
rod Sogn mod Arreso liggende Marker og af og til i Kregome
S o g n ncermest Byerne, iscer paa Kregome Byes Mark, hvor
Halvbrakken har begyndt at indftnde sig; men for svrigt vidne
Afgroderne endog paa taalelig gode Jorder om udtoerende Drift.
Qvcegholdet er paa Frederiksvceck noesten ligesaa ringe,som paa CronborgAmt; Gjodningskraft mangler altsaa, hvilket tydelig spores
overalt, hvor Jorderne oprindeligen ikke ere meget gode.
Huusmcendene tage paa deres smaaeJndlodder sjcelden mere,
end B y g , Nug og Havre, med Kartofler — undertiden ogsaa
Erter derimellem— og udloegge Jorden da med eller uden Klar
ver til 3 Aars Hvile.
Dette kan antages for det meest Almindelige for de bedre smaae Jordlodder paa Storstedelen af Amtet!
dog har jeg ogsaa fundet de Huusmamd. som halvbrakke til Nug'
Som almindeiig gjceldcnde for heleAmtet anfores cndnu, mcd
Hensyn til Ploiningen, Folgende: hvad enten den fleer med i
eller med 2 Hefte, hvorom vcd 9^ Sporgsmaals Besvarelse, da
har Ploiningen forbedret ftg overordentlig i de sidste 20 A a r, og
uden at man i Almindelighed, endog paa Jorder, som künde
taale det, ploier til en-betydelkq Dybde, sees den lette, skjodeslose, selv til Bygsced ofte urimelig bredfurede Ploining, som man
for antraf hos en stör Deel af Bonderne,
mere.

kun meget sjcxldcn

T i l Havre ploies almindeligen ei mere end eengang.

Til

B y g rispes iscer paa FrederikSborg Amtsdistcict, öftere om Efteraaret, end der ploies, hvornceft Jorden om Foraaret faaer to
Ploininger, ligemeget om det er Gronjord eller Stubjord. Häu
fle enkelte Exempler paa Ploining af Gronjord, med to Langjern til Furens Adstillelse i Midten, har jeg ogsaa fundet.

Kar-

toffeljorden, hvor den falber leret, lade de Fleste — og det med
Rette — ei noies med een Ploining.
S e lv om Havre er bestemt
til at saaes deri, ploie Mange den to Gange, om de ellers paa
anden Jord give Havren kun een Ploining; thi meget beringet er
den almindelige Formening, at Kartoflerne fljorne Jorden. Leerblandct Jord bliver under Kartoflernes Optagnmg og Bortkjorsel,
Pletteviis idetMindfte, siiv og fast,

so m etL o g u lv,

og fljorncö

173
kun igjen,

naar den overvintrer med Efteraarsptsining.

aarsploining,

selv to Gange anvendt,

Tromlen gjore

den skjor

For-

kan kun ved Hjcelp af

og smuldrende.

Rügen efter B y g

waa for det Meste noics med een Plolning.

Ligesaa Erter r

Eronjorden, som efter det Foranforte bruges paa enkelte Steder.
Bcelgsoed paa Stubjord faaer scedvanligst forst en Efteraarsploining,

hvilket ogsaa fleer med den til Kartofler. besternte Jord.

Tverplsining steer hos M ange,
Tverharvning uden Undtagelse.
hos Mange siet behandlede.

men dog ikke almindelig nok;
Kartoflerne bleve i tidligere Aar

Ogsaa i Aar traf jeg mange urene

Marker deraf; men i det Hele har Bonden lcert, blot ved Harve
og Hyppeplov at holde dem rene; det Modsatte er dersor blot Forsommelse, ei Mangel paa Jndstgt.
I Tikjob S o g n , og paa
adffillige andre Steder paa Kronborg A m t,

lcegger man Kartof-

lerne i Nender, trukne med Svingploven, hyller dem til dermed,
og bruger den ligeledes til forste Nensning.

Hos m ig , og flden

stere Aar allerede hos mange Andre i min Omegn, iscer i Lynge
Sogn, lcegges de i Render, trukne ved Hyppeploven, tilhylles
Med Harven eller, dog sjceldnere, med Hyppeploven; i forste
Tilfcelde med Agt paa, atRenden, hvor Kartoflerne ligge, kan
kjendes.

Derncest ophyppes den af Ukrudtet gronnede Jord me-

gtt stcerk over Kartoflerne, netop naar de ville komme op og En
kelte allerede vife flg; og saaledesladermanMarken derncest ligge5 til
6 Dage og fletter da det Hele med Harven, hvorefter Kartoflerne bryde stoerkt frem og holde flg rene, indtil de ere saa hoie, at
en forsvarlig Hypning kan foretages. Ofte behoves da kun en eneste
desforuden, naarHypningen, inden Kartoflerne ere opkomne, har
vceret forsvarlig, nemlig fuldkommcn odelccggende for Ukrudtet.
Kartofler, som jeg forgjeves sagte vedHarvning at holde rene, og
hvoraf imidlertid de fleste allerede vare fremkomne, bleve da endnu
behandlede saaledes,
paahyppct Jord.

men laae kun et P ar Dage uharvede med

De bleve fuldkommen rene, og gave, uagtet den

udstaaede Beskadigelse, formedelst en for stldig foretagen forste
Hypning, en meget rig Afgrode.
Sporgsmaalet, om man bruger Kotbeldrift med reen Brak,
og Vexeldrift med Brakfrugter, vil af den givne Overstgt om
Amtets Drift findes besvaret. Hvad man dommer derom? —
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Indstgtsfulde Landmoend vist ikke ander end go.dt,
iscer oi»
Dexeldrift med Brakfrugter, naarZorden, hvor den trcrngerder»
til,

forst ved Beugen af reen Brak er bleven sat i den Stand,

ar man med Held kan besaaeBrakmarken med Foderv-rxter. Pa»
meget raae, meget urene, meget afkroeflede Jorder, ville vist alle
1oenkendeLandmcendv«reenige i ,

at bet üben betydelig fremmed

Gjodningshjoelp bliver misligt, strax ar bcgynde medBrakmarkeni
Benyltelse.

Men til Dexeldrift kan den derfor strax indrell-S

og, eengang heelbrakkct ogforsvarlig gjoder, ville Markerne andcn
Gang kunne benytteSkilFodervcrxter, ligesom hist og her vel ogsiiallerede strax künde tages eet eller ander Stykke derlil, for des»
snarere ved Staldfodring at komme til at forstorre Moddinge».
Dexeldrift med Fodervcexter i Brakmarken til at holde en Deel
af Bescelningen paa Stalden om Sommeren, hvorved saa bety»
delig Forogclse i dens Antal kan tilveiebringes,

da Sommer»

grcesningen, dersom Malkeqvoeget stal have tilborligt deraf,
s«dvanlig ei tilsteder at holde saameget', som kan fodres igjennci»
Winteren, er den, som snarest hoeverJorden og det hele Avlsbrug,
og giver de rigeligste Afgrsder,

Vintersoed efter Reenbrak

maastee — undtagen, og som saaledes er meest indbringende,
alene formedelst en storre Bescetning, men ogsaa formedelst rige»
lig saa megen Kornavl, som Kobbeldriften f. Ex. lader vente.
Den er let at indfsre, leitest af alle Drifter at vcdligcholde, sei»
under

berydclig

Jordbundsforstjellighed,

som

ingen

anden

Drift tillader, saaledes som denne at lempe stg efter; under ftr»
styrrcnde Tilfoeldigheder, som man kun her sinder Leilighed til,
hastig at kunne raade Bod paa, -sormedelst den storre Frihed,
den tillader Dyrkerne med Hensyn til Besaaeningen.

Inge»

andenJorddrift lader stg saa let bringet Orden igje», naar Omstern»
dighedermedfore, at endcel af Jorden stilles fra et bestaaende Avls»
brug, at sorene tilkjobteJorderdermed.som let indlemmes i de forrige
Marker, ellerdisse foroges i T a l med det Tilkomne, uden at det Be»
staaende derved kuldkastrs.

Ved ingen Drift lader stg letlere fort»

tage Forandringer i Afgrsdernes gjensidige Forhold,naarOmsta:ndig'
hederne byde, eller stulde gjore det onsteligt; og endelig, «cd
ingen Drift kan man, blot ved at give S l i p paa een eller anden
af de langstraaede Afgroder, eller ved andre Modisicalioncr, let»
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tere forebygge de ffadelige Folger af Gjodnings Mangel, somdog
langt sjoeldnere er muelig her, end ved nogensomhrlst anden, da
denne rietop er beregnet

paa

Gjodningens

Mangel ellers, hvor den indtroeffer,
de flesteAvlsbrug.

Forogelse,

hvis

Lid ester anden omstyrter

Dette er vistnok ei blot min individuelle Dom

om Vexeldriften; Flere dele denne Anskuelse med mig, og ufordeelagtig Uttring har jeg ikke Hort om den af Nogen, som var bleven
Noiere bekjendt dermed,

og ikke een af de Bonder,

söm havde

Leilighed til at fee de hos mig og Andre bestaaendeVexelbrugs paasalbende Virkning, at iagttag<hvor hastig Jordens Kraft forogedes,
haryttret stg andetend fordeelagtigt om den. Men domme fordeelagtigen om enTing og indfsre den, dette ligger hos Bonden ei saa
vcersammen. Jmidlertid bestaaer Vexelbrug, som vi i det Forrige ha
be seet, siden flere Aar hos enkelte Bonder,hvilke efter egenOverbeviisning om denneDriftsFortrinlighed have indfort den, og saadanne Exernpler kunne ikke ander end virke gavnlig med Hensyn til FolgerNe«

Havde ikke Kartoffelavlen, ved den Danskelighed, som un-

der denS storre Udbredelse har viist stg ved Jndhostningen, forst
foranlediget ved lave Scedepriser, og for endeel endnu vedblivende fordi Huusmanden er kommen i den Dane at fdreskrive Bon^
den Love, da Han troer stg her uundvcerlig, saa vilde Overgangen
sra Bondernes almindelige Drift til en god Frugtvexel allerede have
Siort et stört S k r id t ; thi naar blotZ Kartoffel- og j Bcelgscedmark,
som for endeel Aar siden brugtes af mange Bonder, tilligemed Klsveren og den tilFodervcexter benyltede Brakmark,bliver rigtig fordeelt
lnellem de ovrige Scedemarker, saa bestaaer Vexeldriften, og vilde
give Bonden Leilighed til at kunne holde en dobbelt QvcegbescrtNingmod det, som nu iAlmindelighed findes.
Af varigt Groesland haves hoist lidet paa Amtet.

Enkelte

Streekninger längs Kattegattet, som for Sandflugts Skyld ei
waae opploies, eller paa Grund af deres Ringhed ei blive det;
saae endnu uopdyrkede Lyngstrcekninger; adskitlige Strog i S r u tlerietS Marker, hvor hidtil endnu ikke eller sjoelden ere tagne ScrdeafLroder z en Eiendom, sammenlagt af en Gaard i Noddebo, og tilssodende, for til Hovedgaardsjorderne hörende Strcrkninger; Hillekod Byes Groesvang Holmene; for Diedlikket Grsnnessgaard paa
Frederiksvcerks Gods; 40 tiL50Londer Land, som indtil videre af
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Forfatteren ere anvendte dertilz een af Jcegerspriis Godses storre
Hovmarker, som efter Forpagtnings - Contracten ei maa opbrl)^
des, samt en fceltes Groeslod paa Helsingoers Overdrev: ere
vel ncesten de eneste Jorder, som krmne anfores, deels at vcere
udlagte til varigt Grcesland, deels ei endnu at vcere komne um
der Ploven, og deels Heller ikke for Eftertiden at kunne ventes at
komme til Opdyrkning« Deres sammenlagte Areal er ubetydcligt
mod det af hele Amtets Ptsieland.

T il Engene hentyde Sporgs»

maalet rimeligviis ikke, ha Talen er om udlagtvarigt Grcesland,
og saaledes komme her Heller ikke de Engstroekninger i Betragt'
ning, med oste deri voerende Agerland, som af og til iscer i
Strand- og Skovegne ere indhegnede til Foelleder, isoer for Ung^
qvceg z og efter Spsrgsmaalets egentlige Jndhold ville ogsaa de
herunder berorte, endnu uopbrudte Jorder vcere at adffille fra det
til varigt Grcesland udlagte, for athenfores tilä.0^'. Sporgsmaal^
post- hvor vi da ogsaa ville komme tilbage til dem.

6.
Gjor Sommerstaldfodring Fremgang?
dcrimod?

hvilke Jndvcndinger gjore§

^ l t Sommerstaldfodringen ei Hörer til D e t ,

som er megtl t

Brug hos Bonderne paa Frederiksborg Am t,

fremtyser vel asi

lerede af der om deresAvlsbrug i Almindelighed Meddeelte.

Hvok

Fodervcrxter ikke i regulairOmgang bringes paa Marken, derbruge^
vistnok enten siet ingen Sommerstaldfodring, eller den indskroeiikek
stg til det Ubetydeligere. Og saaledes finde vi det her.
Almim
deligen holde Bonderne blot de om Winteren og Foraaret tiUagll
faae Kalve paa S ta ld

i

den forste Sommer,

og hos Mam

ge flippes endog disse ud om Efterhosten, isoer hvoc ZC'vret cnd^
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nubestaaer, eller hvor Foelleder haves. At nogle Unghovcder eller
et Par Heste siaae en Deel af Sommeren inde. troeffcs kun äf og
til. Ikke engang Svincne holdes kos de Fleste med Gronfoder;
thi for det Meste seer man dem endnu dlandt Faar og GoeS
vogtede paa Marken.
Men under dette Afsavn af Gronfoder og dets ringe Anvendelse til Kreaturene, naar vi betragte Sagen i det Hele, udmoerke
stg Enkelte med meget betydelig Sommerstaldfodring, ikke blot
indffroenket til Afgroden af nogle faae, i Noerheden af Gaarden
Med Dikkehavre besaaede Skjepper Land, hvormed selv Mange, som
have Ord for at staldfodre, noies, men udvidet til at anvise
FodervoexterneenPladsi Marken efter rcgulairOmgang. H osA n 
dre, om end Staldfodringen ikke beroer paa en saa fast Grund,
troeffes dog Fodervoerter i ei ubetydelig Mcrngde paa Loster og
andre smaae Iordstykker ncermest Gaarden, som fortrinligen kun
anvendes dertil.
Lcengst synes Staldfodringen at have vceret i
Nrug i Kronborg Amtsdistricts ostlige Deel hos adssillige Landwoend udenforBondestanden, som eiede Gaarde der; den bestaaer her
endnu i adskillige Avlsbrug i storre Omfang, er efterfulgt af een
og anden Bonde i det mindre Udstrakte, men har i det Hele
ei gjort betydelig Fremgang.
Heller ikke i de vestlige S o g ne troeffes Staldfodringen, uden j det Enkelte, — til Bttydelighed
kun hos nogle Agerdyrkere udrnfor Bondestanden, som i dette
Atykke noesten stedse staae soran. Messt tilbage, syntes m ig, vake adstillige af de Sogne, som med Hensyn til Jordbunden staa§
foran.

Heller ikke er Staldfodringen udbredt i Frederiksborg

Amtsdistricts hertilstodende Deel, eller paa Frederiksvcerk Gods,
hvor enkelte Hoveder, sodrede med Gront om Sommeren og Fddervcexter i Marken, mere end ganske til det Ubetydelige, allerede
Hörer til Undtagelserne, Gaarde, hvor en storre Deel af Besäet?
Gingen holdes inde om Sommeren, til det Sjceldne.
SaaledeS
sorholder det stg ogsaa med de forhen underKjobenhavnsAmt ligaende
Sogne, hvor vel i et under Afhandling af sorrige Nummer alle
r e ommeldt Avlsbrug i Staunsholt, i Bregnersd Kro .— men
her ved Hjcelp afBrcenderi— , ogpaa Knardrupmolle holdes Betydeligt paa S ta ld om Sommeren, men hos Bsnderne deelsmeget Lidt, deelsZntet, her saavel som paa flere Steder, hvor Tor-
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vehandelen drives stcerkt, og hvor man staaer i den vrange Forr
mening, at Tsrvearbeibet ei levner Tid til at passe Stalden.
I Frederiksborg Amtsdistricts Midle: Herlov, Lynge, Lillecod,
Uvelse, Gjsrlose, Slangerup og isoer i Hjsrlunde S o g n , hist
og her vel ogsaa udenfor disses Grcrndse, gives der Exemplek
paa betydelig Staldfodring saavel hos Agerdyrkere udenfor, som >
Bondestanden, og stjondt vel ogsaa her deFleste enten flet ikke, cllel
kun ubetydeligen Kruge den, er det dog mindre sjoeldenl at trccffr
AnvendelseafGrsnfoder til enDeelaf Bescrtningen, end i de fielst
andre Egne.

Staldfodring mrd hele Qvcegbescetningen sindeö

kun sjerlden; dog haves enkelte Exempler derpaa, og kan sa«>
ledes anfores een af Hjsrlundes Bonder, hvis S ta ld , efterhvad
allerede i 5'' Afdeling er ommeldt,
besät med 3V Qvoeghsveder.

for nogle Lar stden fandt«<

Senere har Han imidlertid ind>

skrcenket Sommerstaldfodringen til Ungqveeget, de golde Koer oHestene, da Han bemwrkede Tab med Hensyn til Melk og Flode.
M in egen Erfaring har sagt mig det samme, og hvor KetvdeliS
jeg end i mange Aar stedse har staldfodret, staae Koerne dogford't
Meste paa Groes, saaloenge de ei ere udmalkede.
Imidlertid
fiylder jeg Sa g en at anfore, at ved en alter i dette Aar gjolt
Prove med nogle Malkekoer paa S t a l d , Udfaldet var heldigelt
med Hensyn til
ungt.
I

Melkens Fedme,

saalcrnge Grsnfoderet vo«

Hirschholms AmtSdistriet synes, uagtet Jndvendingen:

Mangel paa Tid formedelst Torvearbeidet, paa de fleste Siedet
her maaffee künde have meest Grund, Staldfodring i dens mi»'
dre Udstraklhed at vcere temmelig i Liltagen.
Flere Bonder >
Niversd og andre Byer i Carlebo S o g n , og en Deel af Hirschholniä
So gns Jordbrugere, fodre ikke Uberydeligt paa Stald om Son»
meren. Ligesaa i Dirkerod og Blaustrod S o g n , Torvehandelcns
egentlige Hjem. Men Hestene, som i Almindelighed om Fora"'
ret holdes det Lcengste mueligt paa S t a l d , faae for det Mestt
Kjcerne, ved deres sverre, idelig med Markdrift og Kjsrsel til Kl'"benhavn afvexlende Arbeide.
Staldfodring i det Store trceffes
i ovrigt sjceldent, og Bonder, som aldelrs ikke Kruge Gronfoder,
ere der ogsaa mange af. Hornsherred er een af de Egne, som »§
ansecr for al staae meest tilbage med Sommerstaldfodring;

holst sjoeldent traf jeg paa Mine Reiser mere end Sommerkalvene
inde, hvoraf der, ved denne Egns overordentlig ringe Llvcegs
hold, Heller kun havdes faae. Gen og anden Mand i Herredets
sydlige Deel brugte vel at besaae et lidet Stykke med Dikkehavre, og
beholdt et Par Unghoveder paa Stald^ men i det Hele taget vare saadanneExempler her fcrrre, end paa noget andet Sted i Amtet,
ligesom mig intet er blevet bekjendt om Staldfodring i det Store,
nciar Lindegaarden undtages.
Malkeqvcrget overalt paa Eroes.

P a a Hovedgaardene fände jeg

Naar enkelre Steder paa Frederiksborg Amt undtages, hvoriblandt den nordlige Deel af Jcegerspriis Gods, betydelige Sandstrcekninger afFrederiksvcerk, og enkelte saadanne paa de andre Districter, saa kan en ringe Iordbunds Beffaffenbed ei med Rette anfsres som Jndvending mod Sommerstaldfodringenz
tets meste Jord siaaer,

thi Am-

naar maadelige Overdrevsparter, flette

§nge, og eil lav Taxt staaende Torvemoser fraregnes, i det Hele
vist ikke under Middeljord, paa mange Steder langt derover, og
kun det Forste behoves, for under henfigtsmcrsfig Behandling og
forsvarlig Gjodning med Held at dyrke Klover og Dikker, ei at
owtale de Fodervoexter, som forlange mindre god Jord. Kloveun udsaaes i Almindelighed forst i den sidste Halm, altsaa soed^anlig 5 eller 6 Aar efter Gjodningen, og taalelig god findes
den desuagtet oste selv paa de mindre gode Marker, fortrinlig
weest paa Byernes Jndjorder i Amtets bedre Egne, iscer hos Agers
dyrkere, som tage den ncrrmere Gjodningen. Hvor overordentlig
god er ikke Jorden for det Meste tcet ved Byerne, i gamle Tost
ter paa fraflyttede Gaardspladse! hvor wegen Leilighed haves altikke hos M an ge, til at avle endeel Gronfoder, for dog at
sommerstaldfodre Noget, og saaledes at foroge Moddingens soeddanlig saa ringe Jndhold, hvorved Halmen, som oste haves tilvvers i betpdelig Mcrngde, vistgjores mere indbringende, end ved, for
6 ^ 8 ß, over hvilket dm ,

usoedvanlig knappe Aar undtagne,

^ har staaet, at fore den 4 — 5 Mile til Hovedstaden! Hvor
ringe et Stykke af gode Jorder Hörer der, under Anvendelse af
Halm til Jblandingen iForstningen, ikketil, forat holdenogle faae
Hoveder paa S ta ld z hvor ofte findes der ikke Enghuller, hvis
grove Grces, sildig hostet, staaer langt under Halmen, tidlig

taget derimod künde have givet etmeget godt Grsnt til Staldfodrili'
gensBegyndelse. Hverken altsaa at det mangler paa Leilighed,
hos Mangen selv ikke paa extraordinaire Hjwlpekilder, til at brutz^
eller udvide SommerstaLdfodringen, ikke Heller maae Hindringen st*
ges i Jordbundens Ringhed, naar enkclte Steder undtages.
P a a den Jndvending, at Torveärbeidet forhindrer at pass^'
Kreaturene, som staae i S ta ld en , kan Heller ikke loegges sr^
Borgt. Passes skulle de, hvor de end ere, med mindre de ga^
lose i indelukte Dcenger; og hvor dertil haves Leilighed, er der
hos Bonden ei at tcrnke paa nogen betpdelig Staldfodring.
altsaa Flytning og Banding paa Marken, etter at give dem „ogtl
Foder af det tidlig, om Morgenen hvor dog saa oste en Deel^
Gaardens Folk ubeffjeftiget drwer o m , — hentede Gront gaü^
hurtigere, det overlades til enhver Kyndigs Bedommelse.

W"

for at Bonden ei stal indvende, at Manden udenfor
S tand ikke maa tale om T in g , Han maaffee formenes
sonlig ei at haveprovet, sinderjeg mig foranledigettil atanfore,^
jeg paa D a g e , hvor Forretningerne have tilladt eller tvmi^
mig at voere hjemme,

saa oste har ladet Nogteren gaae

i

Marken og selv givet de P a r Formiddags-etter Eftermiddag^
gifter til min Staldbescetning af over 20 Hoveder scedvattliß'
hvilket aldrig har finket mig mere, end 10 Minuter idet Hoics^

hvergang den, naar den scedvanlige Tid neppe var gaaet, mind^
mig om min Dont. Dersom altsaa Rogtningen af et saadant An^
koster saaliden T i d ,

hvor ffulde det da,

endog i den

travle T i d , kunne blive uoverkommeligt for Bonden
6 — S Unghoveder, hvilket T a l jeg for det Forste vilde vc^
meget tilfreds med, at see i hver Mands S ta ld om So m m ers
thi Forsgelsen vilde da komme af fig selv,

og Bescrtniu^"

paa mange Gaarde snart stige til detDobbelte af hvad der nu hol^
äf Qvceg, hvilket ofte kun er 6 ü 6 Hovedcr i det Hele!
Den Jndvending, at vedholdende Torke kan kuldkaste ^
Staldfodringsindretningen og fore til, at Bescrtningen maa ^
komme af S u l t , msder jeg med den körte Bemcerkning, at naar 22"
ken er saa vedholdende, at den künde fremfsre saadan total Misv^
paa alt vort Grsnfoder, da vilde den ligeledes have virket fordcerve^
paa vort Tsiregrces, og enten vi bruge Stalkfodring eller
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ning, da fsrersaadan uheldigVeirligsbeskaffenhed til det Samttie:
Bes«tningen maa sulte, eller yi maae offre S la a g r « s , i yderste
Tilfoelde selv Sced. Den til Sommerstaldfodrinqen nodvendige
Letingelse, at Halm levnes dertil fra Vinteren, altsaa ei, som ellers s«dvanlig, borts«lges, fsrer her til en Hjoetpekilde, som under
BrugafToiring ei haves,ellerei kan benyttes,daKreaturene, medens
destaaepaa Gr«s, nodig rsre Halm, om end Oroesningen er meget
knap; men paa Stald «des den, hvor lidet Grsnt der endog kun
blandes den.
At vedholdende Tsrke kan bringe Gronfoderet til at staae
waadeligt, selv paa Iorder, som ei höre til de ringere, kan ikke
modstgcs; men sutdkommen Misvoext har jeg ikke oplevet, ffjsndt
dogmangeugunstigeAar ere faldne i denTid, jeg har brugt Stald s
fodring, og kun etPar Gange i 16 til 18 Aar har jeg maattet fodre
knapt, cllers altid rigelig, nagtet Staldbescrtningen i Almindelighed har vceret stör i Forhold til mit Alvsbrug.
Den Indvending endelig, at Gronfoderet kommer for sildig
omForaaret, har mindst Gyldighed af alle - thi Sommerstaldfodringen ffal vel have den kräftigste Ststte i Vikkehavren; men
dm flat ikke ene v«re beregnet derpaa. Blot med Kartofler kan
wan bringe sin Bescetning til Wikkehavren; men om man end ikke
bilde bruge dem om Foraaret, eller mener at kunne anvende dem
fvrdeelagtigere ved tilsammen at give dem til Fedeqv«get, saa giver
dog Nug os ncesten ligesaa tidlig Grsnt, som Besoetningen med Nytte
kan bringes paa Erces. Hvede kan aflsse Rügen, om man formener,
üt denne bliver for stiv til at fodre med, indtil et lille Stylke
llf Klovermarken kan fore os til Vikkehavren.

Tidlig afflaaede

^lovermarker give en meget god og kun faae Uger forsinket Slcet
'8ien; altsaa er hos os, hvor man dog sj«lden hoster Klsveren to
^ange, ikke engang Tab forbundet med at anvende en Deel af
Slaamarken til tidlig Staldfodring. Spced Klover, blot i ringe
Mstngde blandet paa Halm, gjor, at denne «des med Begjerlighed
^ O.v«get, og hvor en Klovermark er bestemt til Staldfodring, er
rigtigst at begynde meget tidlig med dens Afbenyttelse; thi
Nttop det forst Afstaaede opvexer forholdsmoessig snaeest og stärkest
igjen, og saaledes undgaaes, at Meget deraf bliver for stivt. Naar
^ke Torke forhindcer det, hvilket rigtignokvel undrrtiden kan hoen-
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des, bsr en Deel af Brakmarken benyttes to Gange, hvorved iftr
Spergelen er ypperlig; og bliver den, sildig saaet, endog vel kort
til at give Noget for Leen, er den endnu fortrinlig til Afgroesning
indtil sildig i Oktober, dersom Nedloegning as Vintersceden, hvor^
til Spergelmarken künde voere bestemt, ei sraraader at udsoette drt
saaloenge.
Nigtig indrettet, kan Staldfodringen aldrig forstyrres, ud^
rrnder et saa ufordeelagtigt Veir, at ogsaa Besoetningen, naar de"
stod paa Marken, maatte lide i samme Grad; og utroeligt er drt,
hvormange flere Kreature man kan fode ved dens Anvendelse,
bvad Groesning ene tillader. P a a de mig som Embedsjord tillaglt
30 Tsnder Land og andre 24 Tsnder, som drives i Forbindelse der<
med, holdt jeg i denne Sommer paa Groes: 8 Kser, 6 Heftes
en Flok af 110 Stykker Faar og Lamz paa S t a ld : 18 Qvcegh^'
veder, det indevoerende Aars Tilloeg ei iberegnet, 2 Heste og ^
störe S v i in ; og det indtil fsrst i Oktober, hvor dog endnu en
Spergel havdes, voxen nok til at kunne voere brugt til S t a l l s
dringens loengere Fortsoettelse, men som benyttedes til AftoirM
med Malkeqvceget.
T il Staldfodringen anvendtes, da ingen W
havdes til Afflaaning, Kartofler indtil over Midten af Juni, l«bt
Klsver med deri oploden Rüg i de paafolgende 8 D age, dernceb
Wikkehavre paa
Tr. Land, som ved den utroeligeMoengde Fodel/
der opvoxte i dette A a r, udholdt for Staldens hele Bescetning'
1 1 Uger.

De sidste 3 Uger i September fodredes med det Hal^

af en Mark til Modning besternte Vikker, men som paa et stdf^
dende moseagtigtJordsmon, under bette Aars Boede, tildeels lN>^
lykkedes og ei künde ventes at naae deres Bestemmelse.
anvendtes kun, saalcrngeVikkefoderet var spcedt, og et P arL ces^
maatte tages til Hjoelp i de tre sidste Uger, hvor Grsnfoderct
knapt.

Til Groesning laae 17 Tr. Land, een af Klsvermarker^

iberegnet, som ligeledes anvendtes dertil. Den ariden deraf h"'
stedeS til Hs, og hele Resten af Lodden var besaaet. Naar sl^
banne Resultaten frembragte paa Jorder, hvoraf ikke det Halve k^
henfsres til den oprindelig gode, og Resten i Gjennemsnit ^
neppe til Middeljord, sammenlignes med Bsndergaarde
60 — 70 Tr. Land, hvor man ofte ikke seer mere end 6 ^ ^
Heste, neppe saa mange Kser, et P a r Stykker Ungqvoeg og 10 -- ^
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Faar, saaerdet ubegribeligt, at man, i detMindsteder, hvor Agcrdyrkeren allerede i en Rcekke afAar har havt Staldfodringens Nytte
for Dine, ikke anvender den mere for at foroge Qvcegbescetningen,
isoer tit Fedningens Fremme, som efter et Gjennemsnit as endeel
Aar har givet den reelleste Jndtoegt, i det Mindste for de Land
wind, der ikke saameget have kjobt, som tillagt den storste Deel af
det Fedede. Men Bonden kan ikke vcenne fig af med at scelge fit
Tilloeg neppe to Aar gammelt, oste blot endnu Kalve, modtage
1 0 — 12 Rbd. for et Hsved, Han to Aar sildigere under god R s g t
og Pleie maaffee künde have havt 40 Nbd. for. Tillceggets tidlige S a l g berover Ham da, foruden at aabenbart Pengetab er forbundet dermed, Leiligheden til at foroge finBescrtning, og saaledes
druger Han ikke Staldfodring, fordi Han let kan fode hiin uden samme.
Dette, iroer jeg,

er den egentlige Grund, hvorsor Sommer-

staldsodring har saa liden Fremgang.

7.
Anvendes Kalk, Dynd, Mergel eller knnst'rge Gjodmngßmidler? Har
man gjorr Forsog med ae bramde Gronsvarren, saavcl paa Agre som
Enge? Virkningen deraf. Hvorledeö var der Jordsmon, hvorpaa
Bramdingen sandt Stcd? Leret, mergelholdigt, fandet eller torveagtigt?

Voruden den af Kreaturene salbende Gjodning, finde vi, fljondt
langt fra ei älmindelig, dog i adskillige Jordbrug paa Frederiksborg Amt Mergel, Dynd og Tang

anvendt som Jordfor-

bedrings-og Ejodningsmiddel; og hvor liden en Plads de to
forste Deleendog kun indtage, iForhold til den Leilighed, her gives, til at benytte sig deraf, saa tsr de dog ei ganste forbigaaes.
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AfKalk,uden derunderatforstaae Mergel, sompaa enkelte Ste
her indcholdcrsamme i den Grad, at Massen maaffee künde kaldes
Kalk, sindes der vel endeel i adskillige Egne af Amtetz men den
trceffes kun som faste starre eller mindre Stene, iblandede i BakkernesovrigeBestanodele, for kostbar ril, efterOpgravning ogBrcending at^nvendes som Jordforbedringsmiddel. Affaldet af Kalkbrcrnderierne derimod er for ubetydeligt, til for dcttes Skyld at
kunne optage Kalken blandt de her under Anvendelse voerende
Stoffe til at forbcdre Jorden.

Mergel sindes maaffee ncrsten

overalt, hvor man med Omdsmme vil sage efter den, oftest i
Mosekanter, men her sjcrlden til saa stör Dybde, som i hoiere
Beliggenhed, hvor den scrdvanlig bliver desbedre. jo dybere man
kommer. Den er cllers megct forskjellig med Hensyn til Rigdom paa Kalk, og snart er Sand en , snart Leer overveiende
deri. Meget rig paa Kalk har jeg seet den i adskillige Bakker
ved Sünder, og iscrr paa enkelte Strder nordligst paa JcegerSpriis Gods.

Ogsaa paa Enge, for Exempel ved Esromse, trcrf-

fes et ncrsten ganffe ralkagtigt,
Underlag,
Mergel.

men for det Meste kun tyndt

som er blevet udkjort paa Jorden og anvendt som
At Mergelen ellers i det Hete tagen kun anvendeS

ubetydelig i dette Amts Landbrug, er forekemmct i femte Afde^ingz for at undgaae for wegen Jajentagelse, bemcrrkes allste
kun endnu Folgende: paa endeel af de stocre Gaarde i Hirsch
Holms Amt har Mergling, allerede i lang Tid vceret i Brug, og
er det der endnu paa adskillige Steder.
Enkelte Bender i
Karlebo Strandsogn, iscer i Byen Nivered, have af og til
fulgt hlne Jordbrugeres Exempel; men det har ncrsten ophert. Z
Gunnerod har en Parcellist merglet i flere Aar omtrent 4 Tdr.
Land aarlig. I Asminderod So g n paa Kronborg Amt har en
betpdelig Avlsgaard, hvis Jorder tilsammen ere merglede, givet
eet af de ferste Exempler paa denne Jordforbedring, som derpan
ogsaa efterlignedes af enkelte Bonderz men ogsaa her er man
gaaen tilbage deri. I samme Sogn er merglet betydelkgt pan
Kraagerupgaard; i Noddebo Sogn, for endeel Aar siden, paa en
Embedsjordlod i Steenholtsvang. Ogsaa i Tikjsb og Esbsnderup Sogn sindes enkelte Exempler paa Mergling.
brug i Maarum S o g n

I

et Avis-

er nyligen begyndt med kcaftfuld Merg-
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lr'ng, og om en Bondes Drkftighed i den Henseende i Ammkndrup er ligeledes forhcn handlet. Men nagtet bisse og maaskce enkelte
flere Cxempler paa M ergling, som mueligen lkke alle ere
komne til min Kundskab, kan man, iscer med Hensyn til
Bonderne, i der Hoieste stge, at denne Jordforbedring ikke
er bleoen fuldkommen ubekjendt hos dem. Frederiksborg Amts
Distrikt staaec i Henseende til Merglingen tklbage for de foranforte Egne. Et P a r Huuslodder i Alssnderup S o g n , nogle
Eaardlodder i S o su m , en Gaard i Grcrfe,

en anden i Ulle-

wd, Forfatterens eget Avlsbrug, nogle af Stutterimarkerne:
bisse ere, saavidt jeg veed, de eneste Steder, hvor deels ubetvbelig, deels kraftfuld Mergling, men ingensteds vedholdende etler ester regulair Omgang, af og til har fundet Sted.

Paa

Frederiksvcrrks Gods har

jeg

intet Exempel bragt i Erfaring

om Mergelens Anvendelse.

I

Hornsherred er merglet betydelig

paa Ioegerspriis Hovedgaard, saavel dengang den blev dreven
for Kongl. Retzning, som ogsaa ester Forpagtningen; ligesaa
paa Gaarden Egelund af Gjerlov, paa nogle Huuslodder Nor
den for Jcrgerspnis, paa Torp og paa enkelte andre Steder.
Til Bondestanden har jeg ikke bragt i Erfaring, at Mergling
har udbredt stg her, naar de ssr ommeldte Huusmcend paa Icegerspriis Gods undtages.
At Mergling ikke udbreder stg mere blandt Agerdyrkere udenfor Bondestanden, kommer vel ikke saameget af Mangel paa
Jndslgt, eller fordi man mistroer dens, under rigtig Anvendelse
saa berydelige Birkning, som af Tjenestefolkenes Ubevanthed med og
deres Ulyst til deälige npe Foretagender, hvortil Bedholdenhed o'g
Anstrcengelse udfordreß. Kun med Dagleiere paa Accord, ester de
Eubikfavne, som optages, lader stg udrette Noget her for den
Mand, som ikke selv kan gaae foran ved Arbeidet.
Egne af Holsteen

derimod vilde Avlskarlen

hos

I

mange

en Mand

udenfor Bondestanden holde det for en S k a m , ikke i Hen
kende til Merglingen at holde Skridt med Naboernez

men

saadan Aand, isoer for Foretagender af dette S l a g s , trcrffes desvoerre ikke her blandt Tyendet.
Dynd er hyppigere blevet anvendt, end Mergel, og tem^tlig ofte har man seet tilmuddrede og i de foregaaende Aar
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udtsrrede Gadekjcrr eller andre Bandsteder oprense, og Dyndet
deraf udkjsre paa ncerliggende Jorder. Dog, kun enkelte Moend
have viist Dristighed derved. Saaledes blev en Dam i Kollersdby paa Frederiksborg Amtsdistrikt, i hvilken i Aarhundreder hele Byens Msddingsvand havde samlet sr'g og bidraget
til at danne det fedeste Dynd, jeg nogensinde har antruffet, for
en halv Snees Aar siden suldkommen oprenset, hvoraf jeg selv
udkjsrte mellem 2500 til 5000 Lces, og derved satte 16 til 16
Tsnder Land af en ei langt derfra mig tilkjobt meget udmarvet
Jordlod saaledes istand, at der vandtes uventede Afgroder i
en Rcekke af Aar paa Jorder, som, stjsndt oprindeligen gode,
dog, da jeg modtog dem, ncegtede en taalelig Halm Havre es<
1er

5 og 4 Aars Leie.

Tvende af mine Naboer, hvoraf den

ene en Mand af Bondestanden, kappedes i dette Arbeide med mig
og udkjsrte tilsammen vist ligesaa meget, som jeg. Enkelte andre
af Byens Jordbrugere hentede ogsaa lidt, medens de Dvrlge
deels flet ikke toge sig af det, deels efter Begyndelsen snart
Kleve kjede af Arbeldets dem for msisommelige FortsoettelstI

flere af Nabobyerne udtsrredes i samme Aar betydelige Ga-

dekjoer, hvori meget godt Dynd og i en overordentlig Mcengde; men
kun pletteviis blev her foretagen Oprensning og Udkjsrsel deraf
paa Jorden, stjsndt Kjcerene stode tsrre i tvende Aar. Paa
andre Steder stete flet ikke Noget derved, fsrend Brandvcesenct
foranledigede det gjort som tvunget Arbeide, og, neppe stulde
man troe det, der gaves Dem, som ikke engang stjsttede om at
fore Dyndet til deres Jorder, men tagde det det noermeste Sted,
de künde blive af dermed.
Saaledes fandt jeg det overalt i hine Aar, saavidt jeg
kom; saaledes har det voeret udenfor min Synskreds, efterde
Underretninger, jeg i Aar har indhentet: her Birksomhed ved
at benytte det Dynd der dengang overalt künde erholdes til Jorderis
Forbedring, der Lunkenhed, og atter paa andre Steder fuld<
kommen Ligegyldighed, saa at paa mange Steder Tvang var
fornsden for at faae de overalt forsvindende Bandsteder oprensede.
Og desvoerre, man er nsdt til at tilstaae, at det
Forste var det langt Sjceldnere; thi de stete Oprensninger have

langt meer voeret Folge af Bandmangel, end Attraa til at
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benytte et saa ypperligt Material til Jordens Forbedring, nag
tet Gjodningsmangel nedtrykker ncesten alle Avlsbrug.
Blandingsmog — om vi skulle optage bette blandt de
künftige Gjodningsmidler — bruges overordenllig sjceldent.
Dog har jeg antruffet bet i adstillige Agerbrug pcra Cyonborg
Amtsdistrict, iscrr i Helsinge/ Esbonderup og Soborg S o g n ,
paa de sidfte to Steder ogsaa hos enkelte Bonder, ellers messt
hos Landmoend uden for denne Stand.

Blandingsmoget anven-

des her for det Meste til at overgjode Rügen, hvorved gode Afgroder fandtes at vcere frembragte selv paa meget skarpe Jorder.
Torvagtig Jord, eller hvad man i Almindelighed forstaaer under Bencrvnelsen Mosejord, er Materialet, man nu benylter meest til Blanding med den animaliske Gjodning, hvorimod i de foregaaende tsrre Aar ostest Lyndet
Kjcer anvendtes dertil.

af udtorrede

Det Sidste stete dengang af og til —

men som sjcelden Undtagelse fra at udkjore det raa t,
ikke at benytte det — ogsaa i Amtets ovrige Dele.
tet,

eller stet

Om Tangens Anvendelse paa et Strog längs Kattegatdens Zndflydelse paa de Jordbrug, hvori den blev benyt-

ttt ril Betydelighed, er handlet under Besvarelse af det femte
S p srgsm a a l, hvortil jeg maa henvise, medens for Fuldstoendihedens Skyld blot igjentages, at dens B ru g er hyppigst fra
Gilleleie til henimod Hellebek, at Sundet ncesten kun opkaster
Grccstang, som deels stet ikke, deels ubetydelig anvendesz at
det Samme stal vcere Lilfoeldet med Roeskilde-og Zssefjorden,
hvor jeg Heller ikke nogcnsteds har fundet Tangen at vcere
bleven nogen betydelig Gjenstand for landoeconomist
delse.

Anven-

Ncermest Stranden sindes den vel af og til benyttet til

Stroelse under Faar og S v i i n ;

paa Joegerspriis Hovedgaard

saae jeg den lagt paa Malkepladsen ; ogsaa til at bedcekkeKartoffelbatterier, som Bevaringsmiddel mod Frost, anvendtes den og kom
saaledes derefter Jorden til Nyttez men alt bette gaaec saalidet
i det S t s r r e , at Tingens Zndflydelse paa Jordbrug her kun
er saare ringe,

ligesom ogsaa de Fleste

synes at

mistvivle

om Grcrstangens Virksomhed og selv om dens Gavnlighed som
Gjsdningsmiddel. So m Landmand stedse kun bosat i en Egn,
hvor Tangen ei künde komme til Anvendelse, mangler jeg egen

188
Erfaring heri; dog veed jeg af tidligere A a r , at Tang af Heg
ge S l a g s brugles paa adskillige Steder ved Tydfflands Nordkyst og rostes som ypperlig til Gjodnkngens Forogelse.
Men
her blev den meest kun brugt til at opfange Gjodning, bed at
lcrgges paa Taardspladse, Gader, Stroeder eller Gyder, hvor
endeel Fversel og Fcrdrift forefaldt; og her synes den upaatvivlelig at maatte vcrre af Nytte,

enten det er Klsver-eller

Grcrstang, som modtager den for en Deel ellers spildte Gjod
ning.
At

brcende

Grsnsvoercn,

eller

egentlig

det

torvagtige

Overlag, som fsr bedcekkede störe Strcekninger af de flade, lavtliggende Sandlag af Jcrgerspriis Godses Nordspidse,
Bund

Havets

endnu i nogen T id , efterat de hoiere Steder allerede

vare blevne frie^for det, derom indeholder den forste og femte
Afdeling Endeel med Hensyn til Beffaffenheden af det Jordsmon
hvorpaa Brcendingen er soretagen^ og den derved anvendelige
Drift, ligesom det der ogsaa er sagt,

at ved denne Brcending

den stsrre Deel af de til Dyrkning udlagte Jorder af den onimeldte Beffaffenhed, i Forhold til det Ä^vrige deromkring,
er forvandlet ril ret god Agerjord.
Ogsaa om den specielle
Virkning af denne, hiin Plot ganske eiendommelige, Forbrcending af Iordens Overfforpe, har det Betydeligste der maattct
komme under Omtale.
Under Henviisning altsaa til det der
Forekomne kan jeg indffrcrnke mig her til Folgende.
Det er kun det brune lette, deels af et seit, mere eller mindre kjendeligt Roddervcev bestaaende, tykkere eller tyndere Overlag
over Sanken, man strceber at tilintctgjore ved Jlden, men ikke
den undertiden — isoer hvor Läget over Sanken er tykt _ un
der Overskorpen forekommende morkere, federe Masse, den egentlige
Mosejord.

P a a de fleste Sreder imidlertid, hvor det her under

Omtale voerende Jordlag forekommer i den omforklarede Beliggenhed, gaaer det lige til Sandcn, og her forbrcendes det aldeles.
Men bette er ikke saa let at ivcerkscrtte. Man har brugt forudgaaende P lsin in g , saavelsom uforberedt Antcendelse under tort
Weir. Hverken paa den ene eller paa den anden Maade künde
en fuldkommen Forbrcrnding bevirkes, og hist og her saae jeg lan
darme Strcekninger hcntigge i en T ilstand,

som gjorde videre
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Dyrkning hoist besvoerlig, da den kun pletteviis opnaaede Forbrcen»
ding havde gjort Jordsmonnct meget ujcevnt.

Ligesaa har Overla-

gets Opstjoering i Torve, sammes Torring og derncest ivoerksat
Forbrcending, ikke alene viist sig meget besvoerlig, men ogsaa
uheldig.

Under tort V eir, uden videre Forberedelse at antoende

Jorden paa flere Steder,
at lede Jlden frem,

og under Brcendingen med Spadey

ider man sirimleviis ridser Jordflorpen

indtil Sanden og letter den med det S a m m e ,

har viist den

bedste Virkning, og forttil den fuldkomneste Forbrcending, hvorefter
man strcebcr; og denneOmgangsmaade have de dristiger» Bonder iden
senere Tid dcrfor ogsaa brugt. At Jorden, hvorpaa denne Forbrcending af det torvagtige Overlag er anvendt, er bleven omffabt til en
4 ü. 5 Tommer dvb muldrig Sand af et meget sort Udscende;
at hvid Klover fremkommer af sig selv i saadan Jord,
under

fordeelagtigt Deir ofte naaer Horde ril at

og

kunne be-

rryttes tilS lce t; at for det Meste to meget gode Afgroder kunne
venres efter Brcendingen, uden at gjode, men at den tredie
Pleier at blive svag; at Jorden, efter at have ligget Z — 4 A a r
igjen,

optagen med Gjodning,

atter giver to,

og med der-

imellem vcrrende Kartofler, 3 gode Afgroder, hvorimod den tredie,
ved blot at tage langstraaet Soed, udfalder maadelig; at rodt
Klover ofte har viist sig fortrinlig i forste A a r, men paastaaes at
bortgaae i andet; at Erfaringerne ei gaae til tredie Rotation
endnu: alt bette igjentages her i Korthed, for ikke at vccce ufuldstcendig paa bette Sted.
Foruden hos Donderne her, har ogsaa paa Joegerspriis HovMarker betydelig Forbrcending af Jordens Overstorpe fundet Sted,
hvor pletteviis samme Jordart forekommer, men ei i dens fulde
Eiendommelighed, som hos Skovbsnderne.
For det Meste var
det storre eUcr mindre Moser, tildeels bevoxne med El og andet
Buflvcerk, b^satte med störe Tuer, Lyng og andre dcslige Wegetabilier, hvorpaa Brcendingen her er anvendt.

Efteratmansorst

med Nydning og Vandafledning er kommen saavidt,

at man kan

foretage en, om end kun ufuldkommen, Opbrydning med Ploven,
paascettes Jld om Forsommeren og ledes frem efter Omstoendighedernes og de her forekommende störe Forfljclligheders B y dende.
Forbrccndingen fleer paa enkelte Steder Uge til Un-
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derlaget, som ofte er Leer eller Mergel, paa andre ufuldkomment. Planeerploven jcrvner det Hele, og derved bliver Asken, som
oste paa een Plet ligger meget tykt, paa andre tyndt, mere for
deelt. Derncrst tages bisse Moser med under samme Behandling, som densvrige Deel af Brakmarken, hvori de ligge, —

un

der Gjodning og Mergling, efterat dette siden Schcefergaardens
Udflytning og disse Markers scerstilte Behandling har fundet
Sted. For derimod er oste anvendt Brcending uden Gjodning,
og nogle Afgroder meget vel lykket Soed ere tagne derefter.
Siden her gjsdes og tildeels ogsaa mergles, vinder man ei alene
nogle Afgroder, hvorimellem undertiden Raps z men ved derefter
at udlceggeMoserne medKlover ogGroes, ere de oasaa blevne forvandlede til ypperlige Enge og S letter, som med Hensyn til
Afgroden langt overgaae det Meste af de svrlge,
Dyrkning vcerende Jorder.

lcenger under

Foruden disse Erempler paa Jordskorpens Forbrcending ere kun
to andre mig bekjendte,— det enepaa Gaarden Eatharinelyst i Bickerod, hvor den stete paa et Par Tonder Land torveagtig Eng, hvorefter avledes gode Turnips, Havre og Reigrces. Engen flal derefter have givet langt storre Afgroder, end fsr. Det ander fandt
Sted paa Waldemarslunds Embedsjorder i Tikjsb So g n. Her
stete den
4817,

ester den i G r o n i n g e n brugelige, ved et, i Aaret

af det Hollandste paa Tydst oversat lille S k rift^ ), til

offentlig Kundstab komne Omgangsmaade,

hvorefter kun om-

trent Halvdelen afJordens ved Rigpriiiig optagne Gronsvoer kom
met til Forbrcending. Nesultatet var med Hensyn til Jordbundeiis
Bestaffenhed og Beliggenhed paafaldende, paafaldende Forstjellen
imellem den Sced, som frcmbragtes efter Brcendiugen, og den, der
forefandtes paa en liden Deel af samme Mose, hvor der ved Paakjorsel af fast Jordsmon var anvendt langt mere, uden at opnaae
andet, end en nodtorftig Havreafgrode, medens det efter Groningernes Anviisning behandlcde Stykke af Mosen var prydet med

Darstellung der unter Benennung Noppen in der Provinz Groningen
erfundenen und gebrauchten Methode, durch das Feuer leichte und
erschöpfte Gründe in reiche Kornfelder und in üppiges Grasland
umzuwandeln.
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fortrinlig S t . H. Rüg. Iordsmonnet, hvorpaa bette Forsog blev
gjort, var af torveagtig Beffaffenhed, for Storstedeel let eller
svampet, og bevoxet med Mos, Lpng og andre Mosevcexterz Beliggenheden derhos saa lav, at dengang jeg saae og noie undersbgte denne maaffee 4^ Tr. Land holdende omffabte Jordplet,
Gurresoes Band paa enkelte Steder gik et Stpkke ind i de imellem
Nugagrene, trukne Grofter.
Lyngens Asbrcending paa udprket Jord, hvoraf isoer Amtets
ostligeDeel havde en stör Mccngde i den forste Snees AarefterUdffiftningen, er stedse brugt, og ffeer endnu paa de faae Steder,
som endnu have saadan Lyng. For detMeste saaes Boghvede efter
Broendingen, som ofte bliver taalelig god, derncest gjodet R ü g ; meLet god, naar ei spares paaGjobning.

P aa enkelte Stedererman

bleven ved at tage endnu een Halm efterBrcendingen uden at gjode,
og har derved sat Jorden meget tilbage.

Hvor hastig raae lyng-

bevoxne Jorder kunne bringes i Kraft, med eller uden Anvendelse
af Brcending, har Helstngoer- Hillerod og Slangerup Overdrev,
samt mange andre Steder givet adffillige Eremplerpaa;

men

hvor lidetBroending bidragertil saadanne Jorders Jstandscettelse,
naar man derefter ei anvender Kraft, isoer Gjodningskraft, ved
den paafolgende Dyrkning, bevidne langt flere Steder.
Skulde der endnu vcrre Noget at tilfoie dette Sporgsmaals
Besvarelse, saa künde det maaffee komme i Betragtning, at Ad
ffillige i og ved Slangerup i de senere Aar have udkjort Kartofseltoppene paa Engene, overstroet disse saa tykt dermed, at Jor»
den noesten er stjult, ladet dem ligge, indtil de om Foraaret ere
blevne torre, hvorpaa de sammenreves og bortfortes igjen.

M an

vil have bemerket betydelig foroget Groesvcext paa de Pletter, hvor
dette anvendtes.

Det er indlysende, at isoer de affaldende Blade,

som forraadne paa Engene, maae have Virkning som Gjodningz
Men flulde Toppene, hvilket er det soedvanlige Tilfoelde, vedOptagningen allerede havevoeret trufne afFrost, og Bladene visnende affalde underOpragning, Paalcesningm. v., da ville de torreStilke
nok ikke have stör Nyrte. Ere derimod Toppene ved Optagningen
endnu fuldkommen gronne, künde de vel voere af storre Nytte som
' Fodringsmiddel.
H 26 mig afgave de engang Foder til 2 0 Hoveder i 44 Lage. —

Men aldrig vilde jeg tilraade, at afflaae
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Kartoffeltoppene uden lige foranOptagningenz thi jeg holder mig
fuldkommen overbeviist om, atKartoflerne voxe og tiltage saalcengk/
Toppene ere gronne. Seerman ikke ved tidlig modne Kartofler Top^
pen visne, naar hine have fuldendt dercs Vcext? Bemoerker man ikke
ved at afflaae Kartoffeltoppene tidlig i September, at i samntt
Forhold, som dy skyde og opvoxe igjen, ffyde ogsaa Kartofterne nyr
Spirer, bvorved der banne sigunge Kartofler, der ved OptagningcN
kunne vcrre afHcesselnsdders Stsrrelse? — M an seeraltsaa tpde»
lig, at Plantens Kraft nu ikke mere virker til Kartoflernes For»
storrelse, men hver Kartoffel troeder, i det Oiebtik, Toppen afstjcrreö,
i en Lcrggekartoffels Forhold. Om bette ved sildigere afffaartü
Top end ikke vifer sig tydelig, saa er man dog berettiget til at am
tage, at hvad der i denne Henseende er Tilfceldet med den langt»
fra ikke modne Kartoffel, maa vcrre det endnu mere med den Mod<
ningen ncermere staaende. Deels altsaa ophsrer Kartoffelens Vcext,
deels taber den af sin GodHed, naar der endltu. h-ngaaer cn betm
delig Tid fra Asffjceringen indtil Optagningcn; iscer naar godt
Deir og Varme da indtrceffer, som bringer Toppen til at drivt
nye S k u d , hvormed Kartoflernes Udvikling L Jorden til at spick
staaer i Forhold.

8.
Vruges ogsaa Srude til MarkarLeide?

i-^ette Spr7rgsmaal kan ligefrem besvares med nek. I det Mindtre
har jeg ikke bragt i Erfaring, at Stube nu nogensteds paa denc
Amt Kruges til Markarbeide.
Dcrimod ere de i tidligere Aar
klevne anvendte af enkelte Mcend udenfor Bondestanden, snarl
til at ploie med, snart tilKjsrsel; men her iscer dog kun til Steem
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kjorsel paa Marken; bette sidste f. Ex. paa Esrom Labegaard, i
etJordbrug i S a u n te , paa Flynderupgaard, Joegerspriis, Torp
og flere Steder i Hornsherred, saavelsom paa Hirschhvlms Amt,
hvilket bog tildeets falber saalangt tilbage i Tiden, at nsiere
Underretninger derom mangle.
Umuelig künde, om end ikke
Ändet stod i Velen for Jndforelsen af bette noisomme Trcekkedyr
i dort Agerbrug, der ikke, som Heften,

taber sin Voerdi med

Alberen, Stube komme i betydelig Brug her i forrige Tiber,
hvor Agerdyrkerens Existents paa saamange Steder beroede mere
paa Brcrnde- Kul- og Torvehandelen til den i 3 til 7 MileS
Afstand beliggende Hovedftad, end umiddelbart paa Agerbrug.
Desuden ere ogsaa i Storstedelen af Frederiksborg Am t, som
Folge af dets Beliggenhed, Pligtreiscrne og offentligt Arbeide,
hvortil Stüde ikke godt ville lade sig anvende,

saa hyppige, at

for det Meste mere end eet P a r Hefte alligevel maatte holdes paa
en Bondegaard.

For 15 til 20 Aar siden i det Mindste vilde man

aldeles ikke have kunnet undvcere to Par til offentligt Arbeide.
For ovrigt er Stuben til Markarbeide,
efter den nordsjcrllandffe Bondes S m a g ,

isoer til Kjorsel, ikke
og langt mindre efter

Tjenestekarlens.
Wed al den Dovenffab, man stundum sin
der her, naar. det kommer an paa at bruge egne Krcefter, har
man ved vore Vognes lette Dygning og den liden Voegt,
Bonden i Almindelighed kun paalcegger, vcennet sig til at fare
rast afsted- var det end kun, for paa Landeveien hastigere at naae
noermeste Kro; ved Kjsrsel til ncermeste Kjobsted, at ankomme
lidlig, for deslcengere at kunne sidde i Voertshusene, udholdende
der det Sildigste mueligt, og munter oplivet dersra at jage hjem.
Alle bisse Herligheder falbe dort ved Brugen af Stube til Kjorsel
udenfor den egentlige Avlsdrift.
Ved Markarbeidet selv derimod,
naar vi blive staaende ved Foraarstilsaaening og.Höften, har
Nordsjcellcrnderen virkelig for en stör Deel en roesvoerdig Strcebsomhed, og her at ploie, harve, hjemage Soed med Stube,
vilde ikke vcere, hverken efter Hans Tilboielighed,
stemmende med Hans Drift til her at stynde sig.
det ingen T v iv l,

at jo Markarbeide med Stube let künde ind»

fsres hos o s , naar Bonden selv vilde.
Hefte,

eller overeensJmidlertid Uder

Thi naar Han holdt 2

som for offentligt Arbeides Skyld ei kunne undvoeres,
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og derhos efter Gaardens Stsrrelse 2 eller 4 dygtige Stube,
künde alt Arbeide forrettes, uden i Tsrvehandelens egentlige
Egne.
Huushonden havde sine ro Heste, hvormed Han künde
bringe Soeben til Torvs og forrette andre längere Kssrseler;
Tjenestekarlen künde ofte i Forstningen gaae i hanS S t e d , for ei
strax at afskrcekkes ved,

blot at vcere tilbagefsrt til Student,

Huusmanden og Dagleieren derimod bleve Srudenes egentligk
Foresatte,

og saaledes vilde Tingen snart komme i G a n g , naar

blot en Deel af Bonderne,

om end ikke Fleertallet,

big forcnede sig om at indfore dem som Trcekkedyr.

samlü
Dort

ostlige Naboer bruge dem almindelig til Markarbeide, og stk
adskillige Aar siden, da en ei ubetydelig Handel fandt Sted med
dem imellem Skaane og Sjcrlland, künde man med Lethed have
forsynet sig med arbeidsvante S tu b e ;

en vigtig Ting der,

hiitk

Sa g en fsrst skal bringes i Gang, for at ikke baade HuusbondeH
og Tjenestesolkene ffulle blive kjede deraf under de fsrste Forsog.

9.
Hvordanne ere Arbeidsredskaberne? Erkjendes Svrngplovenes (de
kalbce engcl)ce Ploves) F orrrin lig he dE re de nyere arbeidspare^
Redjkaber bekjendte og beiu^ttede?

^rederiksborg Amts forffjellige Egne afvige meget i denn« He»'
seende. For 20 til 30 Aar siden var den sjcrllandfle svcrre Hj^'
plov, for Stsrstedeel endda med Trcrlsb, den ganske almindt'
lige, og Svingploven forekom kun af og til hos enkelte La»^'
m«nd uden for Bondesiandm.
Dog varede det ikke l«»gk
fsrend den blev mere bekjcndt, hvortil den Beredvillighed,
med det kongelige Stutteries Bestyrer udlaante nyere Arbeit
redskaber til Bonder, som vilde prove deres B r u g , eller
Model deraf, bidrog meget.

Saaledes saae man for 25 Ä»'

siden allerede Svingplove hos enkelte Psnder i Omegnen af 8^'
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deriksborg, hvor man daglkg havde deresBrug for Die.
Ikke
mindre bidroge paa Hirschholm og Cronborg Amt fremmede
Agerdyrkere, paa fidste Sted isoer Engloendere og Skotlcendere,
til denne Plovs storre Udbredelse.
Resultatet med Hensyn til
Dirkningen paa Nutiden har imidlertid voeret forstjelligt.

Fre»

beriksborg Amtsdistrict, hvor Svingploven i Forstningen syntes
og efter Nimelighed künde ventes, at udbrede sig meest, er
ikke alene gaaet mindst frem; paa enkelte Steder künde maastee
siges, at man er gaaen tilbage, og stjondt en Deel af Bonderne,
paa nogle Strog selv de fleste, have Svingplove, seer man dog
idet Hele ikke een saadan i Brug mod 5 Hjulplove; ja paa mange
St-der Hörer det til Sjceldenhederne ar rrceffe nogen af de forste
l Marken, hvortil imidlertid i det stdstafvigte Foraar de ved sildig
Dintervcede saa yderst tunge Jorders vanstelige Behandling bibrog endeel.

Dct Modsarte er Tilfceldet paa Hirschholms Amt,

hvor jeg under mine Reiser ofte en heel D a g ,

uagtct samme

Jordbundsbestaffenhed med Hensyn til en langvarig Winter og
Doede, ikke traf paa mere end nogle faae Hjulplove, medenS
Svingplovene vare overalt i Gang.

Cronborg Amts ostlige

^SN giver i denne Henseende ikke eller ubetydeligt efter for Hirsch
holm; men i den vestlige, saasom i Tibirke, Beiby, Blistrup og
Namlose S o g n , traf jeg ligeledcs meest paa Hjulplove, dog selv
her ikke ncer saa hyppig, som i Frederiksborg Amtsdistricts fleste EgVe. Paa FrederiksvoerksGods, i hvis Midte vort forste Fabriksted,
som stedse har leverer en Moengde Svingplove, Kruges Hjulploven
langt hyppigere,

og hiin sees kun paa enkelte Bonders Marker.

Hornsherred staaer maastee meest tilbage i den ommeldte Henseende, nagtet jeg dog ogsaa her af og til har truffet Svingplove
hos Bsnderne.
Jngensteds, selv ikke paa de storre Gaarde,
lroer jeg, at den sindes som almindeligt Redstab, uden paa Jceüerspriis Hovedgaard.

Hvor fuldt Hoveri besiaaer,

seer man

^suden noesten kun Bondernes Plove paa Marken.
Hjulplovene, hvor disse endnu ere i mere eller mindre Brug, err
forstjellig Storrelse og Construction. Trceploven, den nemlig,
som har kun Langjernet og Skjceret, men ikke Lobet og Sulen af
-öern, sees sjoelden mere, da Jernplovene, som ogsaa efterhaanden
-have begyndt at miste Noget af deres forrige Lpngde og plumpe Byg-
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ning, som iscer fandt Sted i Skovegnene under Opbrydningen
af saa wegen nyrydde't Skovjord, have fortrcengt den. Minder
end 4 Heste bruges ikke til bisse nu almindelige, noget forbedrede
Hjulplove; men at see 6 for dem er ligesaa sjceldent nu, som det
for 25 Aar flden var at see dem med 6 sorspcendte Heste.
sjoellandske Hjulplove have det Fortrin,

Disst

at endog en maadelig

Plovmand, af hvilke desvcerre endnu haves mange, selv en halvvoxen Dr^ng kan ploie taalelig godt med dem,

og at Smedeiie

paa Landet, alt sor oste Fuskere, uden Vanskelighed kunne ved.ligeholde og istandscrtte dem.
Fremdeles lcrgge vore fleste Hjub
plove Jorden overordentlig godt til deri at udsaae B y g og Bcelg^
scrd under scedvanlig Foraarstorke.

Deri staae de fleste Plovt

med hvoelvrt Muldfjel tilbage.
Mcn Hovedhindrittgen ftl
Svingplovens Udbredelse i adffillige Egne har hidtil bestaaet'
Mangel paa duelige Haandvcerksfolk, iscer Smede.
Ncrstefter den ommeldte almindelige Hjulplov,
til ogsaa trceffes efter formindsket M a a t ,
2 Heste,

som afoS

til at kunne bruges

haves ffden 10 ü. 12 Aar endeel «Plove paa Frederik^

borg Amtsdistrict, som bag til, og ligesaa med Hensyn til Aase^
Bsining, ligne Svingplovene. Dog er Aasen lidt lcrngere, forar'
boiet opad og hvller paa en Axel med lette, men ikke meget
Hjul.
Disse Plove gaae meget godt og stadig, ere indrettc^
til 2 Heste,

men dog noget svcerere attrcekke, end en vel co>u

strueret Svingplov. Skjceret scettes ikke paa Lobet, men
til, hvilket alter giver dem det Fortrin, at de kunne vedligehol^
endog af en maadelig Smed ; og bette gav vel ogsaa kun Anledni^
til at afvige her sra de almindelige Svingploves Jndretning.
Svingplovene, hvoraf der nu focfcerdiges ei blot paaFabr^
stederne, men ogsaa i Kjobstederne og hist og her paa Land^
iscer i Hirschhalm og Cronborg Districter,

hvor man er forsyr^

med bedre Smede og Hjulmcend, end paa det Frederiksborgl^
ere almindelig efter den Smaalfke; dog har jeg ogsaa seet
Bailayske temmclig godt eftergjort af Landsbyhaandvcerkere,
altsor let, uden i skjor 3vkd, hvori der ikke flndes sor
Steen.
'
For at blive staaende ved Ploven, maa endnu anfores,
ncesten hver Bonde har en Hpppeplov, selv der, h v o r K a r t y f f e l a v l ^
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endnu kun er lidet udbredt.

Men her ere de ofte meget klodsede,

hvorimod de paa andre Steder> iscer paa Cronborg A m t, trceffes
overordentlig godt construerede og tildeels peent arbeidede.
Med
Hyppeploven og Harven alene, holde de Fleste deres Kartofler
rene, og det til Fuldkommenhed, naar ingen Forsommelse indlsber.
Saaledes have de hverken eller attraae andre rensende
Redffaber, hvoraf vistnok kun meget sjoeldennoget troeffes selv hoS
Agerdyrkere udenfor Bondestanden, Exstirpatoren undtagen, som
sees af og til hos disse.
Harven, som anvendes hos os, er den af tvende Dele bestaaende, saävidt mig bekjendt, overalt i Sjcelland brugelige.
Hver Deel har iAlmindelighed 15 Jerntcender, og dens hele Jerntyngde er 5— 4 Lpd.; dog er den ofte ogsaa lettere.
Harverne
trcrkkcs af to Heste, som kunne have nok at bestille med de starre i
tunLe Jorder.

Derfor virke de ogsaa kun lidet paa leret eller tör-

vetJord. De ere for svoere til, stundum at lade Hestene trave med
dem, hvorved Rundharvningen, som brugteS for omtrent 50
Aar stden ganske almindelig i Holsteen, bliver saameget virksom.
Denne Rundharvning har jeg kun fundet anvendt paa nogle faae
Steder i dette A m t; for endeel Aar stden paa Stutteriets Marker
og noget stldigere af en Holstener paa en Gaard i Herlsv S o g n .
Unccgtelig har den Fortrin med Hensyn til en hurtigere Virkning
Paa urene eller lerede og klumpede Jorder, og derfor er det vel,
at Holstenecne i mange af de mere lette Egne (dengang jeg opholdt mig der, nu mueligen forandret) ncesten ikke kjendte til
Tromlen, dette vort ypperligste Redffab til dermed at smuldre Jorden,

iscer Zunder Torke.

Men Rundharvningen har ogsaa stne

Ubehagelighederz den angriber Hestene overordentlig, iscer den
Yderste, og en uforsiandig eller jkjodeslos Karl kan meget let
overile dem.
Dette har ingen Nod hod os ved Harvning paa
längs og paa tvers; thi vil man blot engang imellem have, at
Hestene skulle lobe lidt med Harven paa Jorder, hvor man anseer
det for nyttigt, saa er det langt nodvendigere at drive paa Den,
der kjorer, end paa dem, der trcekke Harven.

Foruden at Rund-

harvningen, som meldt, angriber Hestene meget stcerkt, letter den
ogsaa ofte Furen ved kun eengang plsiet Grsnjord, naar Harven
griber imod, hvorved Soeben for en Deel kommet til atsynke
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under den. Dette ffeer langt sjceldnere ved Tverharvning, fordi
Harvning paa längs er forudgaaet.
Den störe i stg' selv ubevoegelige Brakharve sindes ikk.e hos Bsnderne, hvilke, Hornsherred undtaget, efter det for Ommeldte, ogsaa dun sjcrlden bruge heel
Brak.
Gode, af tvende Dele sammensatte, altsaa-bevcegelige
Harver, synes ogsaa, i vore Jorder, at virke tilstroekkeligen paa
Brakmarken, og have Det forud, at de paa ujoevne Steder og
ved Agerrenderne, naar Agrene ere temmelig ryggede, gribe bedre
ind og flutte stg fastere til Jorden, end de af eet Stykke besi-aende Harver.
Kcogen, det Redffab, som i det nyere Landbrug skal er^
slattes ved Exstirpatoren, der, om den end overtroeffer hiin i
Henseende til en jcevnere og finere Nedlcrgning af Sceden, saavelsom formedelst dens fleerstdige Brugbarhed, men, under visst
Omstcrndigheder, ei ganffe synes at kunne trcede i hiins Sted,
bruges meget almindelig i visse Egne af Amtet til at bringe Sceden, iscer ZErter og B y g , i Jorden. P a a Frederiksborg Amtsdistrict kan man antage, at den blot i dets ostlige og nordostlige
Deel ei er almindelig, da her maaffee ligesaamange eller Flere
faae Sceden i den aabne Fure.
I Hornsherred er den ligeledcs
meget almindelig, og i Amtets svrige Dele benyttes snart Krogen, snart ffeer Udsaaening af Daarsceden i Furen. I smaae
Avlsbrug kan dette upaatvivleligen meget vel lade siggjore, dersoiN
man under Lorke saaer to Gange om D agen,

nedfoelder det

saaede B y g , indtil efter 5 , hoist 4 Dages Forlsb Marken ellek
en Deel deraf er afploiet og efterhaanden tilsaaet, hvorncest det
hele tver- og tilharves paa eengangz under hvilken Behandling
kun ved ganffe uscrdvanlig Lorke eller paa meget letsandede Jor
der, Tilfoeldet kan indtroeffe, at den nedlagte Sced kommet
ulige op. Sceden lykkes almindeligviis fortrinlig ved denne LeHandling, dersom man plsier fiinr; men meget godt kommet den
ogsaa ved Beugen af den danffe Krog, da, ved dens temmelig
dybe G a n g , Körnet nedkrsies indtil den friffe Jord.
Med Ex
stirpatoren har jeg derimod erfaret det Modsatte under dens Anvendelse til B y g , udsaaet paa fuldkommen i Forveien flettet og
smuldret Jord, hvilket foraarsagede, at den blev udtorret til storre
Dybde, end Exstirpatoren soedvanligen kan faaeS tila t gaaez ester
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hvilken Erfaring, jeg troer det bedce, hvis Jocden kun er ffjsr
ogreen, siet ikke at harve iForveien, men bruge Exstirpatoren
tvers over Agrene efter Udsaaening i Furen.
Hetter ikke har jeg
kunnet faae den til at gaae dybt nok til at bringe de i Jorden tilbageblevne Kartofler paa Overfladen, hvortil jeg havde sorestillct
Mig den som et ypperligt vg hastig virkende Redstab. Med Plov
og Harve steer det kun ufuldkomment; derfor bliver stedse, endog
ved en omhyggelig Optagning, en betydelig Mcengde Kartofler
tilbage i Jocden, som selv, hvor S v iin bringes paa Marken, ei
alle kunne opledes og dernoest, esterblide Vintere, eller naar Sneen
tidlig bedoekker Jorden, opvoxe i Soeben, til ligesaa betydelig
Svcekkelse for denne, som til Hinder ved Jndhsstningen.
Det
sammcnrraadte og sammenkjsrre Jordsmon paa Kartoffelmarkcn
blev desuden lssnet ved Exstirpatoren, og her vilde der; uncegrelig
erstatte en Plsining, ligesaavel som i ethvert Tilfoelde, hvorLssning
af den sverste Jordstorpe og dermed forbunden Ddelceggelse af
Nkrudtet er Plsiningens Hensi'gt.

Men ellers —

med mindre

Man künde give Exstirpatoren en Gang og sornsden StyrLe tik
at naae indtil en sorsvarlig Ploinings Dybde — kan dens Anvendclse ikke i enhver Henseende erstatte Plovens.

At Exstirpatoren

er et overordcntlig brugbart Redstab, som iscer paa stsrre Gaarde
ved Brakmarkens sidste Behandling, foran den Plsining, hvori
Soeben stal udsaaes, maa kunne gjsre ypperlig Tjeneste til M ar,
kens, i vaade Aar undertiden vanstelige Reenholdelse, kan
ikke ncegtes; men ligesaalidet, at den er undvcerlig i smaae Avlsbrug, da den for det Meste fuldkommen kan erstattes ved de ovrige almindelige Avlsredstaber.

Og

uden Nodvendighed rller

overveiende Fordele bsr et lille Landbrug ei betynges med Red
staber, mindst de kostbare, og saadanne som, liig Exstirpatoren,
^re vanstelige ved scrdvanlige Landsbysmede at faae sat i Stand
igjen, naar de komme i Norden, hvilket steer hvert Dieblik i vore
steenbesatte Jorder.

Maastee bette sidste,

Kostbarhed og Undvoerlighed er Aarsag i ,

samt Redstabets

at det har udbredt sig

laa lidet, og at man selv hos Enkelte, der besidde det,
seer det i Brug.

sjcelden

Vognene, bisse fordums, med Hensyn til Redstabets B e 
stemmelse, fände Caricaturer, som den i M ag den fra Kjoben-
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havnS Torv tilbagevendende, Sviren bortsovend^ Bondekart,
Huusmand eller Parcellist (thi nsdig vilde jeg henfore Bonden
selv blandt disses T a l) ofte ncesten udfyldte efterLoengde og Bredde,
have forbedret sig overordentlig, og ved Siden af den for endeel vedbeholdte lette Bygning, have de modtaget Styrke og Rummelighed i Forhold til de Loes, voce Bonder nu kjore; sjoelden
nemlig over 5 Tender R ü g ,

Z Favn Broende,

Snese Formetorv, 40 til 60 Lpd. Halm, eller Ho;

150 til 250
af de sidste

tre Dele dog langt mindre, naar man ved Forhandlingen ei agter
at maale, tcelle eller veie.
Dognen kan, ligesom paa de fleste
Steder i Danmark, forloenges til Hostarbeide og saaledes faaes
til at boere betpdelige Loes.
Holstenernes.

Dette er et stört Fortrin, den har foc

I Kjobstoederne troeffes langt svoerere Vogne, solN

ofte, og dog kun under Forspcending af 2 Heste, maae boere en
Boegt af 6 Skpd., men hos de Fleste her er Avlsbrug kun Bi*
sag, ogVognenes svoerere Bygning har ariden Bestemmelse. Vog
ne, indrettede til at forspoendes med4 Heste, sindes paa Hovedgaardene og hos andre Agerdyrkere udenfor Bondestanden, isoec der,
hvor Broende- og Torvehandel har givet Anledning til at anskaffe
dem z men ncesten aldrig hos Bonden.
Jernaxler komme mere og
mere i Brug, og höre paa enkelte Steder til detAlmindelige, is«c
hos Kjsbstedmanden og Landmanden udenfor Bondestanden; me«
Bonden fslger hermed raste Skridt efter. Ioeldre Tider stete Salg
af Brcendsel og Torv til Kjobenhavn, langt öftere efter Loes, end
efter M aal eller Torvenes Antal, ogKjsbenhavns Indvaanere for
stode sig saalidet paa at bedomme Loessenes Storrelse, at de ftr
Storstedeel bleve snydte af Bonden. Men Bonden snod sig sel»
meest, deels ved Tid- og Kraftspilde, som blev saa meget desfoLeligere for Landbrugeren, som de forogede Reiser medforte un6dvendig Gjodningsspilde, deels ved den Nsdvendighed at holde et
-stsrre Antal Heste, end Avlsdriften og et indstroenket Antal Rei
ser havde udfordret.
I den senere Tid har, paa den ene Side,
Kjobenhavneren bedre loert at bedomme Loessene, og holder overalt
ikke mere saameget af at kjobe paa S lu m p ; paa den anden har
den toenkende Bonde indseet, at Fordelen, ved engang imellem at
snyde med smaae, hoit opstillede Loes, men indsnorede, somNutidens Damer og — Herrer,

der fra Bmduerne af see ned til
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dem, ei opveier mod Tabet ved Kraft- Tib- og Gjsdningspilde.
Dar det ikke i mange af de stsrre Hufe RigdommenS
eller Uördenens Skik, at Jndkjobet ucontrolleret overlodes til
Tyendet, som langt bedre kan finde Balance i NegnskabS Aflcrg«
gelse ved at kjobe lcrsviis, saa vilde Miniaturloessene forlcengst
maaskee vcere forsvundne, eller dog kun endnu findes i Brug hos enkelte hestcholdende Huusmcend eller tilbagekomne smaae Avlsbrugere,
hvor forsultede Hefte og forflidte gammeldags Smaaevogne passe
meget vel til Hinanden, og til Eieren.
Störst Narionaltab soraarsage vistnok smaae Lces ved offentligt Arbeide, og her iscer
ved Veiarbeidct paa alle de Steder, hvor Veiene ikke ere deelte
til Dedligeholdelse z thi hvor bette er Tilfcrldet, og hvor Bonden
veed, at Hans Veiftykkes forsvarlige Vedligeholdelse ufravigeligen forlanges, seer man for det Meste meget svcere GruuslceS.
Jmidlertid have Vognenes ringe Bygning langt mindre Jndflydelse paa Kraftspilde ved offentljgt Arbeide, end den uudryddelige
Bane, at udrette saa lidet som mueligt derved,

altsaa endnu

mindre end Vognens Stsrrelse tillader, ikke betankende, at man
derved skader ligesaameget fig selv, som Naboen.
Makker af
Vogne i Pligtreiser har man oste havt Leilighed til at see, hvor
Voegten af hvad hver Enkelt havde paataget ei var stört mere,
end hvad Kudffen künde have baaret.

De paagjaldende Autoriteter

henvendte imidlertid deres sardeles Opmarksomhed paa denne
Gjenstandz der udkom Bestemmelser i den Henseende, som vare
Meget gode, og dersom blot deslige Anordninger overholdtes,
vilde der offentlige Arbeide mere og mere komme til at forrettes
uden altfor betydeligt Nationaltab.

Men Sognefogderne,

paa

hvis Tilsyn saameget beroer, ere kun altfor sjalden saadaüne, som
man künde onske dem; altfor smaae ere desuden de Fordele, deres Tjenesiestilling giver dem, imod de störe Besvarligheder, den
betydelige Sinkelse, de mange Ubehageligheder, en streng Pligtudsvelse vilde medfore, til at saadant künde ventes af Mange.
Tromlen traffes hos hver Bonde.
Knubbens sadvanlige
Langde er 5^ A l . , dens Tvermaal 12 til 16 Tommer, og for
Tiden tages endnu Egetra dertil; men stjondt Stsrstedelen af
Amtet er Skovegn, vil man ved de ffovningsmodne Eges tiltagende Sjoeldenhed, nok snart komme til at lade fig nsie med Bsge-
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troe til Tromleknubbe.

Tromten Kruges ligesaameget til,

ved

Anvendelse imellem Harvnmgen, at smuldre Jorden, hvor da
paa lerede Agre een Overgang deraf ofte er virksommere, end
mange Harvedrag, som til at flette Soeben, forend eller snart
ester at den er opkommen, hvilket sidste er bet Scedvanligste.
Tccrffemaffiner have Hovedgaarden Joegerspnis, Svanholm,
Frederiksborg Ladegaard, Fauerholmen og Esrom Schoefergaard.
Desforuden findes der vel 16 til 20 i mindre Avlsbrug paa Frederiksborg A m t , imellem hvis Eiere ogsaa ere Bonder.
Nogle
rose dem, Andre benytte dem ikke.
En fornuftig Bonde yttrede
sig derhen, at Han benyttedeTcerffemaffinen, fordi Han nu engang
havde den, men fandt ellers ikke stör Besparelse derved, uden
forsaavidt den mangen en Vinterdag gav Ham Arbeide for sin
egen Person, som ellers undertiden künde mangle.
As egen Er»
faring kan jeg her ikke tale, da jeg ikke har havt Toerskemaffine
i mit Avlsbrug; men jeg troer, hvor man har en Lcerffek/
som i 6 til 7 Maaneder kan aftcerffe over 200 Tdr. Soed, hvilket
har voeret Tilfcrldet hos mig, der kan man undvcere Loerffemafline.
Hakkelsemaffine, som er forbunden med enkelte Toerffe»
maffiner, ere maaffee vigtigere; thi Karlene her i Egnen for^
maae jo ikke, foruden deces daglige S y s le r , at fljcrre den fornodne Hakkelse, om det end er i de lange Foraarsdage, hvor man
dog pleier at lade Hestene staae temmelig lcrnge inde om Middagen;

derfor holder Bonden for det Meste en Dreng noesten ene

til bette Arbeide.

Om Vinteren,

paa en godt indrettet Foderlo,

ved en let anbringelig Lygte

at ville lokke Karlen fca Kakkelr

ovnskrogen, for at ffjoere Hakkelse til sine Heste, var omtrent det
S a m m e, som at opsige Ham Tjenesten.
Rensemaffiner haves paa alle Hovedgaarde,
neppe flere,

end Toerffemaffiner.

men ellers vel

P a a Hirschholms Amtsdi-

strict fandt jeg i Earlebo Strandsogn, Rensemaffiner uden Sold,
hvor blot Viftning bevirkede Rensning. D e paastaaes at gjore
en ret god Dirkning, og ville i saa F a ld , ved deres ringe Kostbarhed, vist blivemere almindelige. — Hesterivep, som for faae Lar
siden var aldeles ubekjendt hos Bonden, begynder i enkelte Sgne
at blive temmelig almindelig.

Den vil upaatvivlelig snart ud-

brede sig mere, da den river fuldkommen saa reent, som de smaae
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Haandriver, og sparer overordentlig meget Arbeide; t h i a f H o stcns Forrctninger gaaer ingen saa seent, som Rivningen, iscer
naar en Flok Fruentimmer anscettes decved, som fyrmene her at
finde deres Hviledage fra Hostens, ellers raff fremgaaende Ar
beide.
Del S l a g s Haandriver, som i Holsieen trcekkes af en
Dreng,

og hvormed ligeledes kan udrettes Meget, sagte jeg at

indfsre allerede for mere end 20 Aar stden; men Drengene syntes
ei om dem.

Riverne gik stedse itu for dem,

om feg end med

Stumperne undertiden beviste dem, at de vare forfcrrdigede af
godt Trce.

Hesteriven derimod, som jeg derncest indforte, spntes

man godt om, og ingen syndede imod den.

Den udbredte sig her-

fra meget snart videre, iscer i Lynge S o g n , og derfra Sonden
efter og er nu temmelig almindelig bekjendt heromkring, og i
Brug hos Mange.

Den sindes aldrig med Jerntcen.der, men har

störe lidt opad krummede 12 ^ISTom m er lange BogetroeesTcender, som kunne vare flere Aar, uden at man bchover at fornye dem.
Leen er, i Sammenligning med Holstenernes og dem, man
brugec i der midterste Tydffland, kunkort^ lang og bred mod
Svenffens. De flibes, hvilket jeg troer ffeec ovcralt i Sjcelland,
istedetfor at Holstenerne pleie at scette Eg derpaa med Hämmeren
paa en lille Ambolt.

Meieredet er for det Meste meget vel ban

net og oste indrettet til, med sine Jern- eller Messingffruer at
kunne stilles efter Leen. Mange begynde at loegge Rügen og Hor
den op til den stauende Scrd, og da Kruges blot en Bue, og ofte
Heller ikke denne engang, istedetfor Meiered.
Hotyven er stör og var i forrige Lider meget klodset; men
adffillige Smede give den nu en meget god Dannelse,
ved at formindffe,

uden der-

men snarere at foroge Storrelsen.

Mog-

grebene ere meest af Trce, men meget brugbare og arbeidsfremmende ved Brugen i forraadnede Moddinger.
Faae Smede her forfcerdige Sp a d er, og fcerre nogen, som
duez man kjsber derfor meest hos Jsenkrcemmerne,

og ffjsndt

her sindes mange, som ere godt dannede og behagelige at ar
beide med, troeffes dog sjoelden nogen,

som have Styrke.

Z at

forfcerdige Spader overgaae Holstenerne os langt, ligesaavel som
i Kraft og Behcendighed i dette VcerktsieS Brug.
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Ryddejern havde, i Skovegnene, fsr noesten hver Bonde,
ligesaavelsom Jernstang lit Stenes Opbrcekning m. v.
Tsrvespader gjordes meget gode i mange Egne; men nu,
da man noesten aldrig stjcerer Torv mere, men oelter Massen, paasees ikke mere saa meget deres lette Dannelse.

10.
Ere der raae og udyrkede Iorder? vptagcs disse til Dyrkning r Pa«
hvad Maade, »»der hvilken Sardfolge og med hvad Held ? Har
man, forsaavidt Opdyrkninger have v<rret foretagne, «den at
staae i Forbindelse med allerede organiserede Avlsbrug, brugt
Hest« «ller Stude som Arbeidsdyr? og har man til Bcscrlning
valgr fornemmelig Qvag eller Faar?

^ t f det i forste Afdeling Forekomne have vi seet, at kun lidet af
uopdyrkede Iorder er tilbage mere, stjondt paa mange Steder i
Skovegnene trcrffes saadanne, som ere mere eller mindre raae
«ndnu.

Den femte Afdeling har fort til n«rmere at indgaae i

disse Jorders Opdyrkning.'

Ded den Ubetydelighed, som her sin»

des tilbage deraf, künde bette Sporgsmaal derforncesten forbigaacs
uden videre Omhandling, end den Anmoerkning, at ingen fast
Regel har fundet Sted ved deres Opdyrkning, men at bette i«r»
sten altid er steet i Forbindelse med andre Avlsbrug, undtagen
der,

hvor i sorrige Lider Huuslodder blev« afsalte paa de raae

Overdreve.

Afbrirnding af Lyngen,

hvor den var saa hoi og

tcrt, at man ellers ikke godt künde ploie Jorden, forudgik scedvanligst, og Dyrkning af Loghvede, Rüg i Gjsdning, samt
H avre, ved bedre Iorder vel ogsaa B y g , var det meest i Brug
«cerende i forste O m g an g ; scedvanligst strax efter Brcrydingen,
men underriden ogsaa forst eet eller to Aar senere.
Den videre
D rift rettede stg efter Jordens Bestaffenhed og efter Dyrkernes
Evne og Jndstgt, eller efter locale Omst«ndigheder.

Raae Joc-
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ders Opdyrkning paa Bsndernes Lodder, for saavidt de ei vare
lyngbcerende, men af bedre Bestaffenhed, blot besatte med Jordstsde og Krat, hvvrafder ofte forekom, stete ved at rydde og yp,
brcekke dem til H avre, som scedvanligst toges to eller tre Gange,
dersom Jorden kom i Drift med Jndjorden- men var det Tillcegslodder, eller Udjorder paa Hovedlodden, fordsmte til, aldrig
at blive gjodede, saa noiedes man ei dermed, men blev ved at
tage Havre, saaloenge man endnu'künde gjsre Regning paa et
ParFold over Udsoeden, hvorncrst man lod dem ligge, for atter at
samle Krcrfter til ny Mishandling.
Saaledes har jeg kjendt og
selv eiet Jorder, som efter forste Rydning, uden Gjodning eller
Hvile, havde maattet bcere 6 Gange Havre. De til Rydning og
Opdyrkning kommende Jorder, som laae beqvemme til at foreneS
med Loddens bedre, eller til en bedre Behandling bestemte Deel,
Maarte vel ogsaa forst give 2— 5 Gange Sced uden Gjodning,
wen da bleve de indlemckiede under den Soedfolge,

som de ovrige

Jndjorder havde; hvorncrst altsaa alle de Dyrkningsforstjelligheder indtraadte, som i det Forrige ere anfsrte at finde Sted hos
Agerdyrkerne.
Heldigt Udfald havde Opdyrkningen af de bedre
Jorder stedse (til den Grad, som Jorddrift og Jndretningen tillod
det), hvor de opdyrkede Jorder kom i en bedre Agerdyrkers Hcender, sem ei forst, efter det Foranforte, benyttede dem, indtil
det Sidste af deres oprindelige Kraft var aftvunget dem; uheldigt nok var det, hvor de ryddede Jorder i en Roekke af et P a r
Snese Äar havde maattet prove Overdrevsloddernes Skjebne,
hvilke, efter i saamange Aar og under saamange aftvungne Afgroder ikke en cneste Gang at have faaet Gjodning,
tede til det Dderste og sene at faae istand igjen.

ere afkroef.

Med hvad Held

eller Uheld Opdyrkningen af de maadeligere Overdreve, ved de
derpaa bosatte Huusmcendsfamilier, er steet, derom er handlet ved
Udstiftningen og Udparcelleringen.
At Stude hverken bruges nu, eller, med sjceldne Undtagelser for,

hvor de fleste Opdyrkninger fandt S t e d ,

ere anvendte

dertil, uden af Een og Anden til Steens Tilkjorsel til Gjcerder m. v . , er ogsaa forhen allerede anmcerket; ligesom af det
her Anforte frcmgaaer, at Bescrlningen ei fortrinsviis har kunnet
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vcere, hverken Hornqverg eller F a a r, men begg« Del« i Forening/
saaledes som det ovrige Avlsbrug fordred« det.
Hvor ubctydeligt der, efler det Forommeldft,

end er til-

bage af uopdyrkede Agerjorder i de fleste Egne, saa sindes der
dog paa enkelte Skeder i Frederiksborg, Cronborg og Hirschholms
Skovegne endnu mang« uafryddede Eng- og Mosestroekninger,
hvilket ligeledes i femte Afdeling nrermrr« er angivet.

For en

halv Snees Aar siden begyndte man iscrr i mange Egne af Fre
deriksborg Amtsdistricts nordlige Deel, med Kraft at rydde, og
deels ogsaa at opploie Moserne. De tsrre Sommere vare dettt
Arbeide günstige; thiVandet tabte stg blot ved liden AfgroftningM a n tog her srdvanlig tre Gange Havre og lod Jorden da alter
ligge, med mindre Moserne for stedse agtcdes forenede med Agerjorden. Men disse opdyrkede MosestrLkninger have paa de fleste
Steder, ved forsomt Vedligeholdelse af Wandafledningsgrofterne,
i disse stdste to Aar aldeles fluffet Dyrkerens Haab, og selv der,
hvor Groflerne bleve oprensede, have Vandmasscrne ei uden Secdens storre eller mindre Tilintelgiorelsc kunnet aflobe.

En bely-

delig Deel Mosejord, som jeg i lidligere Aar havde ryddet og,
efter Tsrvlcrgning, for det Meste formedelst derkkede Groster, vpbroekket, har ferst maaltet give to Havreafgroder og blev derefrer
gjodet cg deels ogsaa merglet.

Byg,

St.

Hvcde gave da en utroclig Mcrngde Foder,
Byg,

men ei ncrr Kjcerne i Forhold dertil,

Hans Rüg og
is«r det toradede

og Leiesoed ncrsten

allid.
S t . Hans N u g , tidlig udsaaet til Afflaaening baade
om Efteraaret og tidlig om Foraaret, gav et ypperligt Gronfoder
og en taalelig Host.
Nersten alle disse opdyrkede Mose- og Engstrcekninger cre s-nere alter udlagte til Grcesning eller Hoavl,
deels fordi jeg under Forholdene i de foregaaende 10 Aar i det
Hele indffrcrnkede mit Avlsbrug, isoer S« davlen; deels fordi jeg
fandt, at Mosers Anvendclse til Scrd , hviö deres Beliggenhed
eller andre Localforhold, saasom stör Mangel paa Agerjord, ei
tvinge dertil, kun bsr skee, indtil man dcrved og ved Gjodning
har cmskabt dem til god Engbund.

Thi Havren undtagen, som

lykkcs bedst, faaer man scrdvanlig maadelig Kjeerne, og, stjondt
megen, dog maadelig Halm; og under Ncrde er, endog paa veludgravcde Moser,

Afgroden mislig.

I Kraft

udlagte med
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Havregrces, Timotheigroes, Raigroes, og paa hoiere. Steder hvid
Klover deriblandt, hvoraf de forste to Groesarter for det Meste
give en overordentlig stcerk,

og Havregroesset en meget tidlig

Afgrode, — ypperlig ogsaa til tidlig Staldfodring — hoster man
overordentlig Nytte af saadanne Moser, og hvor de ere bestemte
til varigt Grcesland, vil efterhaanden, som de isaaede Groesarter
forsvinde, godt og fiint naturligt Grccs indsinde stg. At saadanne
Enges Gjodningskraft, om de end rre nedlügte efter ferste Halm,
efterhaanden sorsvinder, har jeg imidlertid ogsaa erfaret, og der
burde altsaa efter loengere Perioder atter gives dem en tyndOvergjodning, elter en forbedrende Opdyrknings Operation maatte
indtroede paany, hvorved man imidlertid ei maa staae i den ForMening, at der, Jorden ustadt, kunne tages 2 til 5 Havrehglme,
inden man gjeder, ligesom ved forste Opbrydning- thi der sindes
langtfra nu ikke saameget vegetabiliskt Nceringsstof i disseMoser,
som forste G a n g ,
ven.

da de efter Rydningen bleve tagne under Plo-

Ikke alle Moser lade stg imidlertid saa

Agerjord eller gode Enge.

De,

Overstorpen er merkt af Farve,

let omskabe til

hvis ncermeste Zordlag under

fedt at fsle paa og lost i M a s 

sen, ere, under Forudsoetning af behorigt Dandfald, i Almindelighed strax med Nytte at tage under P lo ve n ; ved dem deriwod, som have et fastcre, lysere og isoer et svampagtigt Jordswon er Opdyrkningens Udfald mere ustkkert.
Ni have under
fsrste, femte og syvende Afdeling seet, at Joegerspriis Skovbonder forst noesten aldetes ved Jlden maatte tilintetgjore deres
^uüljords torvagtige Overskorpe, inden de torde toenke paa at
avle Soed eller frembringe Grcrs paa den, hvorimod scedvanlig
Mvsejord ved Siden deraf uden videre opbrydes dertit.

Om end

ikke overalt uvillige i den Grad til at frembringe Soed og Groes,
som hiin, saa sindes dog mange Mosestroekninger, hvis Overfkorpes Beffaffenhed noermer sig hiin mere eller mindre, og he^ avler
wan ofte kun Ubetydeligt i forste A a r ,

mere vel efterhaanden,

som det torvagtige, ofte stoerkt med Smaatuer besatte Plovlag
forraadner; men ikke destomindre er Opdyrkningen her lidet kön
nende, naar man bliver staaende ved de fsrste Aars Nesultater.
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11.
Sorge Agerdyrkerne for at ssaffe sig god Saaescrd?

s t e d s e har den tankende Landmand sorget for, ei alene at anvende det bedste Korn, Han avler til Saaesoed, men ogsaa stundul"
at skaffe stg fremmed Saaesoed.
maadeligere Bonde;

Der forste ffeer endog hos den

og stedse bliver det bedste paa Marken lagt

saaledes i Laden eller i Stakken, at det kan komme til Toerskning/
naar Saaesoeden skal fratages.

Men ved Alt det saae man hog

for 10 k 12 Aar stden overordentlig ureen Sced,

iscer Rüg»

Der vare enkelte Aar, hvor den storste Deel af den til Toros koM
mende Rüg indeholdt ^ indtil ^ Deel Klinte.
Havde vor Eg"
ikke havt de mange Brcendeviinsbrcrnderier, hvor den klinlede
Rüg gjerne kjobtes, fordi man her med Rette künde dadle,
saa nedscrtte Prisen,

alt-

medens m a n — efter flere Brcrndeviins-

broenderes Paastand — fik et ligestort Product Spiritus deraf,
saa vilde Storsiedelen af vor Rüg dengang ei have fundet Af'
scotning, og Agerdyrkerne altsaa tidligere allerede vcere komne til
at indsee Nodvendigheden af at ffaffe stg bedre Scrderug.

Byg^

get har aldrig vceret saa ureent, men sjselden Heller saaledes, at
man torde vente fordeelagtig Afsoetning paa KjobenhavnS Torv,
hvor den fra de sydlige og vestlige Egne kommende Sced stedse har
havt, og for en Deel endnu beholder Fortrinet, om det end unden
tiden kun kommer af Kjsberens endnu vedbeholdte Fordom mod
den fra disse nordlige Egne kommende; Ihr i endeel Aar allerede
har man sorget baade for renere og bedre Scedekorn.
Hornsherred, og der iscer Zcegerspriis Gods,

har stedse havt den Be-

rommelse at have god Rüg og har 5or mange A a r stven alleredc
forsynet Mange i Naboegnen med god reen Scederug.
Mange
Tilgrcrndsende have kjobt der, i den Tid, da vore Marker tilbode
den saa ureen, og saaledes har den hvide Nug langt mere udbredt sig hersra, end ved den af og til fra Holsteen forskrevne, og
er nu ncrstcn bleven den almindelige, hvortil Det Heller ikke hidrog
lidet, ar Bagerne, efterat den hvide R ü g blcv mere bekjendt,
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ietalte den betydelig hoiere,

end den brune,

hvklken sidste eller-

blev foretrukken af mange Brcendeviinsbrcrndere, endog uden Herr
en til en lavere P r i i s , fordi de paastode, at den indeholder mere
Spiritus.
Kanske almindelig Skik har det stedse vceret hos Bonden,
at fratage Smaakornet efter Kastningenz men ligesaa almindelig
Ustik var det,atter at komme der midt i Scekken, og ingenlundetsr
jeg frifinde Ham for den, selv i den senere Tid, hvor der dog sees
mere paa Scedens Godhed.

Frygter Han end for at komme med

saadan forblandet Vare til Kjobenhavns T o rv , saa fleee det dog
vist endnu temmelig almindelig, naar Han torver til de mindre
Kjsbsteder. Denne Uskik, saavelsom overalt Scedens endnu stedßndende maadelige Rensning, maadeligere endda, end Soldet
tilsteder det (thi Rensemaffiner, have vi seet, findes kun sjcrlden
hosBsnderne), vil ei forsvinde, saalcrnge Voegten ikke, enten ganske troeder i Stedet for Maalet, eller dog faaer sin Andeel i Priisbestemmclsen, saaledes omtrent, som ved Leverancen af det for nogle
^larsiden udskrevne saakaldede Skattekorn var foreskrevet. Var saa
ledes Rensning af Körnet, som fores til Torvs, forst bleven rit
enNodvendighed, vilde der ogsaa saaes renere Cced, end nu i Almindelighed ffeer; thi vel tages Saaesoeden af det Bedste paa
Marken og det Fremmeste paa Loenz men den renses sjcelden tilbsrlig.
Forandring af Saaescrd, iscer af N u g , hviS Avl ei
alene har tiltager siden 20— 25 Aar, men ogsaa forbedret sig meget, steer ofre, og om den end ikke hentes fra langtbortliggende
Egne, kjobes dog gjerne i Nabolauget, hvor man veed, at god
Rüg er voxen.

En M an d,

hvis. gode Nugmark er bekjendt,

Mangler sjcelden Afscetning paa Alt, hvad Han kan faae tidlig nok
aftcersket.
Hertil bidrager imidlertid ogsaa den mere almin
delig blivende B r u g , at nedloegge Rügen, om ikke tidlig,
dog ridligere, end for, hvor scedvanlig December Maaneds Begyndelse ei endnu begroendsede Saaeriden.

Mange, som ei kunne

vverkomme at aftoerffe det fornodne Soedekorn, kjobe derfor,
uden at den egentlige Henslgt e r . at fotandre Saaesceden. Ded
Havren seeS meget paa at saae godt Soedekorn i den bedre Jord,
Medens Moser og Udjord maae rage til Takke.
D a man i Almindelighed tager Havren kun L temmelig udmattet Jord, nodeS
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man saameget mere tit at vcelge det Bedste til Udsaaening; thi
i modsat Tilfoelde vilde man tilstdst avle meget maadeligt, uafscetteligt Korn.
P aa mange Steder i Frederiksborg og isoer i
Kronborg DistrictS Skovegne, saaes tildeels den graae Havre, beIpdelig lettere og uden S y n , og man paastaaer, al endog den hvide
ester faae Aar udarter dertil.

V il man her holde Vcegt,

ester

Bestemmelserne ved den aarlig til Afholdelse kommende Licitation for det Kongelige Stutteri m. v ., hvor 8^ Lpd. pr. Tonde
stroget Maat ere foreskrevne, maa vistnok ofte ffiftes med Saaesoeden. Saaledes kan altsaa denne Havrelicitation ansees for at
kunne have gavnlig Jndflydelse i den under Omtale voerendeHenseende, saavelsom til at vcenne Landmanden til at rense Soeben
tilborlig. Hertil bidroge imidlertid de forommeldte Udskrivninger,
hv.orved Kornets Vcegt forogede dets P r i i s , det Meste. Korn«
Handelen til Norge, sow- dog kun i enkelte Aar har vcrret betydelig fra bisse E g n e , flal> i forrige Lider have givet Anledning
til at sorge mindre for god Saaesoed, fordi man der künde blive
af med maadclig og ureen Ware.

Detce har imidlertid vel kun

voerct Tilfceldet under Krig og Trang; thi ellers var det ubegribeligt, hvorledes et Land, som fra dets sydligste Bredder indtil de
nordligste Puncter, hvor Elimatet endnu tillader Soedeavlen, hak
R ü g , hvermed — hvad enten vi betragte Markernes Afgrode,
eller den aftorskne Soed — hverken Danmarks eller Tydsklands
kan maale sig, altsaa hoist forvcennet ved dets egneFrembringelstr,
stulde modtage vor urene Sceds urenere Udskud. HungersnodeN
var paa mange Steder i Aaret 1815 stegen til en hoi G rad, og
mange Familier havde under Misvoexten 1812 og ved den uafbrudte Blokade i 1 8 1 5 , en stör Deel af bette Aar ei seet Nug l
depes Huus. Men ikke destomindre vare mod Hosten Agrene ftü
6hristianias sydlige Strand indtil Trondhjemsfjordens nordligste
Spidse, prydede med de stjonneste Afgroder efter hjemmeavlet
Rüg.

Jeg spists Brod af norff., saavelsom af danff Nug i Lan

ders sydlige og nordlige Hovedstad, i de frugtbarere Egne orm
kring Miosen, saavelsom i mange nordlige Fjelddale; men langt
maalte det stdste staae tilbage for det forste, og Hedemarkens Bon
der bagle Brod af stgtet R ü g , som ikke sees af lige Fortrintighed
hos KjobenhavnS meest udmcrrkede L agere,

hverken af indem

211
landfl, eller den ssndenfra kommende, for sin Godhed dekjendte
udenlandfleRug. Jeg medbragie en lidm P rsve a fn o rfi Saaerug,
avlet ved Kongsberg, sortrinlig i enhverHenseende, jkjondt denne
Egn langtsra ikke Hörer til de forste med Hensyn t i l Kornavl.
Allerede efter forste Udsaaening fandtes lid t Forandring, og enkelt« H alm e, saavelsom mange afAxene naaede ei den Lcrngde;
og de sidste iscer ei den Fyldighed, som i Norge.

Ncrste Aar v«r

»der Halvdelen fuldkommen udartet, og i det tredie Aar fandtes
kun endnu enkelteStraaer, hvorved Afstammelsen künde erkjendes.
Iscer vare Kjoernerne langtsra ikke faa störe og trinde, ikke ncex
saa hvide og klare, som de, jeg tag hjem med m ig;

og saaledeS

hvldt jeg videre Fortscettelse af at udsaae denn« Rüg for unpttig.

12.
Dyrkes nundre almrndelige Sa»darter, Foder og Handelsplanter?

V^vede avles af og t i l paa Hovedgaardene i Hornsherred, dog
Wdtager Rügen her den fsrste Plads, og hos Bonderne i bemeldte
Herred er det en Sjoeldenhed, at troesfe paa en dermed besaaet
Mark.

D et samme er Tklfceldet paa Frederiksvccrks Gods og

ncrsten overalt paa Kronborg A m t,

hvor man vel af og t i l i de

sidst forlsbne Aar har antruffet et Stykke Hvede hos en enkelt
Mand udenfor Bondestanden, saavelsom ogsaa hos een: eller anden
Bonde, men i det Hele taget ei af storre Betydenhed. end at man
künde fige,

at Hveden her ei er ganjke ubekrendt som M arkfrugt.

Paa de storre Gaarde i Hirschholms D istrict stal Hveden i tidligere
^larhave vceret dyrketmere, men forekommer nu Heller ikke hyppig
her, Ugesom Det, man deraf sinder hos enkelte Bonder, ei er Om talen vcerdt. I Frederjksborg Am ts vestlige Deel er Hvedeavlen
derimod mere udbredt, og var det der endnu mere for en halv SneeAar tilbage, da storre Forfljel imellem Priserne paa Hvede og R üg,

end senere, -fremmede den ferstes Avl. Endnu findes den her hoS
mangen Bonde, isar i Gjsrlsse, Skjavinge, G rase, samtflere
Sogne längs Fjorden, saavelsem imod RoeskildeAmtsffjel; men
i Tiltagen er Hvedeavlen aldeles ikke. hvilket Heller ikke künde ventes under Sadeprisernes indbyrdes Forhold i de sidste 10 Aar,
hvor Hveden undertiden har staaet meget lavt. I Aaret 1826,
da Havren künde afsattes hos os til 6 Rbdlr. Tonden, naaede
man mod Foraaret neppe 6 a 7 for Hveden, og mangen en Tsnde
forlrinlig Bagerhvede blev opfodret til Hestene i det ommeldtt
Aar.
Saaledes anvendt, altsaa udbragt til omtrent 12 Rbdlr.,
var altsaa ved Hvedens uforholdsmasstg ringe Priis i bemeldte
Aar hos os dog intet Tab ved dens Dyrkning.
At Halmen
fkulde vcere mindre god, end Rughalm, erkjender selv den Bonde,
der blot i faae Aar har dyrket Hvede, for en Fordom.
Fiint
fkaaren til Hakkelse, «des den gjerne af Hestene, og Hornqvceget
vrager den ei mere, end den grove og stive Halm af veltilgroet
hvid R ü g ;

hvorimod den brune Rugs Halm uncegtelig foretroek-

kes af Besatningen.

Boxen paa Mosebund eller falden af Leie-

sad, er Hvedehalmen maadelig; mere maaffee, . end Rughalmen
under samme Omstandigheder, fordi Hveden lcegger stg tidligere
og tattere til Jorden, end Rügen, der hvor denne staaer saa
stärkt, at den ei kan bare stg, i Almindelighed halber mere,
end lagger stg.
Rügen var i forrige Tider ikke den norbsjoellandste Bandes Hovedsad, og maatte staae tilbctge for det sexradede B y g , som af den Grund for 30 og flere Aar stden, Hornsherred undtaget, nasten stedse blev lagt i Gjsdningen.
-Delle
har senere forandret stg.
Efterat Rügen i dette Aarhundredes
forste Decennium nasten stedse mislykkedes, og isar gav saa mnndelig efter Udtarffningen, at man maatte vare meget vel tilfreds
med 4— 5 Fold af tilsyneladende taalelig gode Rugmarker, foregik en heldig Forandring i den Henseende.
Rügen voxte bedce
til og gav bedre i Skjeppen, hvorefter den, isar i de Egne, sorn
have af de lettere Jorder, Aar for Aar mere er bleven mange
Agerdyrkeres Hovedsad, hvoraf de tage deres betydeligste Jndtag t, imod at man for 25 Aar stden ei gjorde videre Focdring,
end at forspne Huusholdningen, og meget oste endog var nodt
til at blande B y g , Wrter og Ander i Brsdet, for at Rügen ei
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stulde gaae for tidlig ud.
Endnu toengere tilbage i Tidey skal
Rughsstens Udfald imidlertid have vcrret bedre.
Sjoelden saae man for en Snees Aar stden anden, end den
brune kortstraaede oq kortaxede R ü g , med betydelig Evne imid
lertid til tidlig om Foraaret allerede at brede og flutte stg, og derfor
ei meget tilbagestaaende sor den hvide i Giftighed, men med et
langt mindre Product af Halm.
hvid R ü g ,

Dog havde Joegerspriis allerede

medens den endnu var meget kidt bekjendt i AmtetS

ovrjge Dele. Fra dette Gods iscer har den udbredet sig videre og
uu ncesten fortroengt den brune Nug.
Det er selv forekommet
^ig, som den egentlige gammeldanske, brune Rüg ganske var forsvunden af disse Egne. Den har ei blot maattet vige for den
legte hvide Rüg., men hvor denne stdste end ei troeffes, fees en
Dlanding, fr-mkommen af begge, som har meget lidet af den
örunes Eiendommelighed, men ei Heller Hoide og Axloengde af den
hvide.
Jstedetfor at man for tydeligen paa forste B l i k , baade
om Foraaret og om Sommeren, künde ffjelne begge Arter, staaer
^an nu oste tvivlsom ved en Rugmark, og veed ikke, hvortil den
stal henfores. Enhver, som bemoerker saadan Udartning, burde
^rge for at faae nyt Soedekorn fra Steder, hvor den rene hvide
^rigstraaede og langaxede Rüg sindes, hvilket nu er Tilfceldet hoS
^ange, men iscer ncesten HoS Enhver i Hornsherred.
At jeg
^r provet paa at naturalisere norff Rüg hos o s, men at den
drifte udartede, er forekommet i forrige Afheling.
B y g , vort Pndlingskorn fo r , indtager endnu hos Mange
forste Plads.

For endeel Aar stden kjendteS ncesten kun det

^radede, og hos de Faae, hvor jeg dengang antraf det toradede,
*abte det sig senere> indtil sor omtrent 10 Aar stden mange Land
e n d udenfor Bondestanden begyndte at dyrke det.
Bonderne,
provede dets Fortrinlighed til Gryn og Meel, saae dets Gif^3hed, bemcerkede, at det aldeles ikke forlangte bedre Jorder, eller
Behandling, end det sexradede, at det, om end Halmen ei
^ saa afholdt, dog gav saameget desmere, begyndte da ogsaa paa
Steder, at indfore det.
Men vi kom til TorvS med vort
l^adede B y g , og — enkelte Tonder, som begjertes til Gryn
*ller Meel undtageS — künde ei soelge det, fordi man vragede det
l^l A a l t , medens det sexradede udelukkende kjobtes dertil.

Neppe
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ffulbe man troe der, men der gik med Hensyn lil det toradede
B y g s Assoetning ei bedre paa Kjobenhavns T o rv , end i de smaae
Kjobsteder.

Folgen v a r , at det atter sorsvandt fra Markerne.

De senere Aars oplivede Kornhandel, og Udlandets bedre Dom
om dette B y g , har imidlertid fort det tilbage til os, og i alle
AmtetsDele har man i de sidste to Aar strsgviis seet ligesaanieget toradet Byg paa Markerne, som sexradet; og da vore Dryggerier nu ogsaa have lcert at gjore M alt af det forste, fiulde man
formode, at detvilde fortroenge det sidste^.
For en betydelig Deel Aar siden ffal man kun have havt
den graae Havre i alle dette Amts Skovegne,

hvortil noesten

detS hele ostlige Deel indtil langt over Amtets Midte maatte
henfores. Den hvide Havre har derimod allerede lcenge vceret dycket i de vestlige Sogne af Kronborg, saavelsom iscrr i det vestlige
og midterste S tr y g af Frederiksborg AmtSdistrict, samt i Hornsherreds sydlige Deel.
Siden 10 — 20 Aar har den hvide Havre
imidlertid udbredt sig meget mere, og den graae sindes kun endiM
i de senere saa meget formindffede Skovegne, isoer paa Kronborg
Amt, samt af og til ogsaa paa andre Steder af maadelig og isstk
raa Jordbundsbeskaffenhed. Den engelske sorte Havre, som an
besäter sig ved Giftighed og Voegt, men derimod affalder stoerkl
paa Marken, og har en meget tyk S k a l , har vceret bekjendt pi»a
Frederiksborg Amt for allerede henved 30 Aar siden, hvor den og
saa i lang Tid blev dyrket af Forfatteren z men paa Grund lif
dens forommeldte stcerke Affalden, naac den stulde modnes tilborkig, blev den sorladt igien.
De i den nyere Tid indfsrtt
fremmede Afarter af Havre, fees af og til paa enkelte Steder,
men den almindelige hvide er den meest afholdte i de bedre og
lcengere under Cultur voerende Egne, hvorimod den graae vedbeholdes endnu, hvorJorden staaer tilbage med Hensyn til Opdyrkning, fordi den hvide paastaaes at udarte her, og ei Heller skal
voere saa noisom, altsaa ikke saa stikket til, at udtroekke den sidste
Kraft af Jorden.
Naar vi ellers betragte Dyrkningsmaaden,
») Dette var ffrevet, inden Kjobenhavnö TorvepniLlister atter viste öS
begge Bygarters eenölydende flaue Priis, der senere vel har h«vet
sig, men dog uden stör Forffjel indbyrdeö.

fremstillet i femte Afdeling, og finde der Havren noesten overalt
forst som 5te og undertiden 6te Halm efter Gjsdningen, saa
ffulde man troe, den hvide Havre, hvormed bette sieer ligesaavel som med den graae, maatte vcere neisom nok!
Erter dyrkes meget almindelig, og strsgviis endog i betydelig Moengde, isoer i Sydvesten og Besten af Frederiksborg
Amtsdistrict. Desuden seer man dem i alle Hornsherreds Sognehvor Iordbunden kun nogenledes er ffikket dertil,

selv der, hvor

den falber noget fandet; ei mindre paa Halsnoes, Osten for ArreS o , i Hirschholms Amts nordlige og den dertil stsdende sydlige
Deel afKronborgAmt. S e lv der, hvor de i det Hele ikke indtage
nogen egentlig Plads i Soedeffiftet, findes dog altid Enkelte,
som have en betydelig Deel'af denne Frugt. I den sondre Deel af
Hornsherred bruge Adskillige de tidlig modne Erter, og fore dem
som Grsnt til Kjobenhavns, Helsingors og flere Stceders Torve.
De sorte eller saakaldte danste Vikker,

til Forskjel fra de

urigtigen saa bencevnte tydste Vikker, (rodblomstrende smaae graae
Erter) ere ligesaa udbredte, som Ecterne, uden dog, i det Hele ta
get, at indtage en saa stör Plads paa vore Marker, som bisse.
Men de enkelte Mcend, som, efter det, vi have seet i üte Afde
ling, bruge betydelig Sommerstaldfodring, have dem i Moengde,
og da for Storstedeel blandet med Havre.

Ogsaa de, som ikke

bruge Sommerstaldfodring, dyrke dem ofte, og benytte dem deels
lil at ffjcrres i Hakkelse, deels efter Aftoerstning at fore dem til
Torvs, hvor de scedvanlig finde god Afsoetning; thi paa Grund af
deres fleersidige Forbrug hos Dyrkcrne selv,
nere som Handelsvare, end andet Korn.

forekomme de sjoeldDe tydste Vikker eller

graae Erter antraf jeg ofte i Fsrstningen af mit Ophold paa
bette Amt, og fandt dem meget afholdte i enkelte Egne.

De ere

Noisomme med Hensyn til Iordbunden, oq afgive et fortrinligt
Korn til Svinefedning. Ogsaa til Staldfodring benyttedes de,
hvor Jorden var for let eller ikke kräftig nok til de sorte Vikker.
Her siaae de imidlertid tilbage for bisse, i det Mindste med Hen
syn til Qvaliteten,

om de end ellers maaskee künde antares at

give lig-saameget for Leen.

De trceffes nu langt mindre, iscer

bcr, hvor Erterne have udbredt sig mere;

men ofte findes bisse
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blandede dermed, hvilket fleer meget let, hvor begge Dele avles,
og bette har bestemt Mange til at afskaffe de tydffe Vikker.
Raps er bekjendt hos os og avlet af adskillige Agerdyrkere
Uden for Bondestanden, af og til vel ogsaa af enkelte Bonder!
men selv hos de Forste har ikke egentlig Stadighed funden Sled
i kenne Plantes Dyrkning,

saaledes som det var Tilfceldet >

Holstern, allerede for 50 til 40 Aar siden, strax eflerat den var
bleven indfort, hvor selv Bonden, eengang bekjendt dermed,
sjrelden forlod dens Avl igjen. Vaklende Priser i den Tid, Rap
sen her blev mere bekjendt, og liden Driftighed ved Merglinge«,
holder jeg for, ere Hovedgrundene, hvocfor kenne P la n te, soi»
hos vore Naboer hcrvede saamangen Landmand til Velhavenhed,
ikke fees hpppigere hos os, endog ikke i den mere oplyste blasseFor Tiden har jeg fundet Rapsen i Brug paa enkelte Gaarde«
Hirschholms A m t,

hvor is«r Rungstedlund i de sidste Aar har

Viist sig driftig deri, samt hos nogleBeboere paaKronborgAmt-og her, som eet af de sjoeldne Exempler, hos en Bonde i Ammin»
drup til Udmoerkelse,

og ei blot i det S m a a .

A Frederiksborg

Amlsdistrict ere derimod meget Faae, som dyrke den.

Gaarde«

Carlsberg underHillerod Kjobsted har i en RcekkeAaraarlig havl e«
betydelig Deel, og tildeels har den staaet her meget godt, skjsndl
Zordbunden Hörer til den temmelig lette.

I Hornsherred besaaeS

paa JcegerspriisHovedgaard aarlig 12 - 1 6 Tdr. Land med Raps,
og ligeledes Kruges den paa Overberg, bog ikke i betydelig
Moengde. P aa Frederiksvrrrk Gods antraf jeg den ikke.
Kummen begyndte Enkelte, isrcr i Besten af Frederiksborg
Amtsdistrict, at dyrke temmelig i det S to re , hvorved fremfok
Andre Sognefogden i Udleire viste stg driftig, saa og nu af<
dode Foged Krog og flere i Slangerup, hvoraf den forste beplan»
tede Enge og udjavnede Torvemoser dermed, og erholdt gode
Afgroder.

Ogsaa i Uggelsse B y fandt jeg Kummen i Marke«.

Med Kummenens fra 20 til under 10 Rbdlr. faldne Priis hak
ogsaa Dvrkningen aftaget.
Dog seer man paa mange Stedec,
saavel i Frederiksborg „ysommeldte E g n, som i Osten af Horns»
herred, i Tikjob Sogn og enkelte andre Sieder i Kronborg og
Hirschholms Amt af og til endnu Levninger af Kummen i Töfter
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og Haver, til Beviis paa, at man i en foregaaende Periode har
tienkt paa at lcrgge stg mere ester dens Avl.
Senep blev for endeel Aar tilbage dyrket af Adstillige, iscer
i Norden af Frederiksborg Amtsdistrict- vel for det Meste kun i
det S m a a , men dog ogsaa til S a l g .
ikke saa meget, som dengang.

N u fees den langt fra

Humleavlen er, med Undtagelse af enkelte for 8 , 10 og
siere Aar tilbage gjorte,

men kun tildeels vedligeholdte, Anloeg

hos Agerdyrkere uden for Bondestanden, mere i Af- endTiltagen,
hvilket rimeligviis hidrsrer fra Humlens lave Pciis.
Vestsjoellcenderne og Fyenboerne forsyne os dermed, og paa vore Torve
afscette de Betydeligt deraf, endog til Bsnderne. Derte, saavelsom at disse desuden jcevnligen ogsaa hente Humle fraKjsbenhavn,
vifer bedst, paa hvilket Trin Humleavlen staaer hos os.

Det

Meste, som endnu sindes deraf, trceffes ikke i nyere og velordnede
Anloeg, men i Bsnderbyernes gamle Haver,

oplsbende der ved

Hegnet, hvor man vel for det Meste soetter nogle Stoenger til
Rankerne, men ofte dog ogsaa overlader den ganske til sig selv. A f
og til sees imidlertid dog ogsaa i enkelte Haver et mere ordentligt
Stykke Humle, dog aldrig reenholdt og pleiet, som detbsr, og
sjcrlden videre, end i det Sm aa.

Det forekom mig, som heri ikke

fandt betydelig Forskjel Sted med Hensyn til Arytets forskjellige
Dele, men vel imellem enkelte B y e r ; og skulde man give nogen
Egn Fortrinet, saa troer jeg det bliverAmtets egentlige Skovegne.
Hsr- og Hampavl staaer overordentlig tilbage, blot med
Hensyn til hvad Bonden forbruger af denne Artikel ,

ei at om-

tale disse Planier som Nare til Udfsrselz tvertimod, en Mcengde
udenlandff Hsr afscettes aarlig til Bsnderne.

Aarsagen dertiL

er mindre, at man forssmmer at saae H s r , end ar den, fra det
Frset nedloegges i Jorden, indtil den er tjenlig til at spindes, dehandles yderst stet. Vel seer man hist og her kun meget ubetydelige
Horstykker paa Bondens Mark, men paa de fleste Steder er Udsoederr
üf Hsrfrs dog l , 2og selv indtil 3 Skjepper. Dette, bragtpaa pas
sende Jord og Hsrren dernoest vel behandlet, künde give et ikke ubetydeligt Udbytte.

Men for det Meste udsaaer man Hsrfrset efter

forudgaaet Scrd,hyppigst efter gjsdet B yg, istedetfor at voelge iscer
kraftfuld Grsnjord dertil, hvorpaa det imidlertid for det Meste
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feiler, da man aldrig udlcegger Jorden i Kraft.

Derncest ftee

man noesten aldrig, at Herren luges, hvori kun Hornsherred gjsr
en Undtagelse; men for det Meste ffeer det her for stldig, eftcrat
Uktudsplanterne allerede staae i Blomster. I det nordlige TydstLands egentlige Heravlingsegne, det Bremiste, Calenbergske og
fl. Steder, luger man Herren, om end noesten iytet Ukrud er
at see den, naar den har omtrent Z Tommers Loengdez ikke blot
for at befcie den for de faae Ukrudsplanter,

men fordi man paa-

staaer, Herren der, for at trives, blive joevn og fiin, liggeS
over i den spoedere Alder. Men rigtignok ligger man der ikke paa
den, som et sirefoddet D y r , hvilket kan troeffes hos os, naal
Lugning engang anvendesz man luger siddende og saaledes stg
fremflyttende, Fedderne vet ogsaa i en Soek, for ei med Hoelcne
at bestadige Herren.

At man lader Herren staae, til Knedlerne

ere saa modne, at de efter Landredningen, sotn er det Almindelige hos os, kunne benyttes til Fre, istedet for at lade kun et lidet
Stykke staae til fuldkommen Modenhed,
tidligere, nedscetter Herrens Godhed,

medens Resten tageö

og foraarsager, at man

vinder stet F re , ofte ogsaa stet intet, naar megen Regn falber
rmder Rodningen.
Men det Vcerste forestaaer Herren under
Brydningen, som skeer efter Terring over Jlden i en Brydegrav,
hvor det brydende Personale aldrig kan faae den tsrret stoerkt
nok, saa at Huusbonden, som for det Meste selv b^serger Terringen, om Han end seer stn Her blive aldeles fordcervet, ikke destomindre maa give efter for Kjcrrlingernes Herredsmme under dette
Arbeidez thi Herbrydningsdagen er ingen Arbeidsdag, den er eN
Festdag, hvor der, til endmere Hinder for Horavlens Fremwe,
bestilles lidet, men spises og drikkes, som til Heitid.
Derncest
bliver Herren lagt paa Skjetningens Pinebcenk, og jammerligen
banket med Instrumenter, man til Ned künde aftoerske Soed med.
Maadelige Hegler udtrcekke S eller ^ af den S m u le , der efterat
vcere gaaen alle disseMishandlinger igjennem, ec tilbage,hvorncest
den paa ubehoendige Rokke dreies til en Seilgarnstraad, deels
fordi Herren ei er skikket t il, at deraf kan spindes ordentligt
jcevnt G a rn , deels fordi de Fleste ei sorstaae at spinde
gelser fra denue Omgangsmaade flndes af og t il,

Undta-

og saaledeS

har jeg vel stundom seet taatelig god Her hoS enkelte Bender,
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Men for Stsrstedelen er Behandlungen saaledes, som omforklaret, ogdetvundne Product svarende dertil. Desaarsag vil ved
Äeregning afden Tid og de Omkostninger, som et Quantum selvavlet Hör og B la a r har kostet Landmanden, denne Hors Priis oste
oplobe til mere, end hvad et lüge Quantum langt bedre russijk
Hör künde voere kjobt forz og da er det intet Under, at man hel
lere ssger Hsrkrcemmeren, for, tillige under Penges Besparelse, at
undgaae alle de Bryderier og Ubehageligheder, Hsrrens egen Frem
dringelse hos os forvolder.
I tidligere A a r , hvor Forfatteren
selv avlede H er, beregnedes, at 1 Td. Land med vel tilgroet
Hur gav flere Arbeidsdage, end hele Scedhssten paa en lille
Bondegaard, og derved langt mere Uleilighed og Bekostning med
bet fornodne Personales behorigeBevertning m. v«, end medHostfolkenes.
A f Hamp udsaaedes mere i forrige Tider, og sjoelden seerman
den nu mere, eller hvor den troeffes, noesten altid kun i ubetydelig Moengde.
ellers.

I Hornsherred fandt jeg den noget hpppigere, end

Kartoflerne, maaskee Landmandens forste Voext, ere gansse
almindelig udbredte over hele Amtet, og i Brug som Markfrugt.

Men stör Forstjel i Henseende til Moengden, hvori de

dyrkes, finder S t e d , saavet med Hensyn til Egnene, som til
de forstjellige Agerdyrkere i een og samme Egn, saa at undertiden
enkelte störe Kartoffelmarker sees der, hvor man er meest tilbage
Med denne Aut, og Lodder, hvor de kun indtage en ubetydelig
Plads, medens de Fleste dyrke dem i det Store.
For omtrent 30 Aar stden saae man noesten ingensteds Kär
gster i Marken, naar adskillige Agerdyrkere uden for Bondestan
den undtages, og ganske enkelte Bonder, isoer paa Hirschholms
Amt, hvor man dengang syntes at voere mere fremme dermed,
end i andre Egne. I de forste Aar, jeg begyndte at dyrke denne
§rugt, künde den assoettespaa Stedet til 20 ä. 24 ß. Skjeppen; og der
bedste Beviis paa, hvorlidet de dengang vare udbredte, imod nu, er
vel, at af de samme Bonder, som da betalte Kartofler til den opgivne
Priis, mange senere haue folgt dem for 6 — 10 ß. Skjeppen inoermesteKjobsted, hvor dog ogsaa kun smaaeQvantiteter kunne afsoettes,
fordi ncesten enhver Jordeier der havde dem forholdsviis endnu i
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stsrr« Meengbe, end Jordbrugerne paa Landet.
Wvret var den
stsrste Hindring for Kartoffelavlens Udbredelse i Fsrstningen, dog
vandt driftige og energisk sig mod dels Herredsmme erkloerende
Landmcend i adjkillige Egne Seiren allerede forend 1817.
udmeerkede sig,

fremfor andre,

Heri

Egnen imellem Slangerup og

Frederiksborg, hvor Kartoffelavlen loengst er dreven i det Store,
og hvor dm endnu er betpdeligere og mere almindelig udbredt,
end i de flesie andre Del« af Frederiksborg Amt.

Senere ble»

Kartoffelavlen paa flere Steder meget almindelig ; men netop bette
og Soedens samtidige Heget lave P riis, blev Aarsagen, at det pa«
mange Steder gik tilbage dermed.
det paa mange flere,

Dette vilde have vcrret Tils«l«

havde ikke Landmanden af de foregaaende

AarS Erfaringer alt for vel loert at ffjonne Kartoflernes mangfoldige Nytte, til saa let igjen at give S lip paa denne Markfrugt. — Mange talte derfor vel om, ei igjen til noeste Foraak
at ville loegge Kartofler; men naar Foraaret kom, og Optagningens Banstelighed var glemt, saae man dog Karkoffelploven over«
alt i Gang igjen, nagtet de samMe Besvcrrligheder künde forudsees
paanp at ville indsinde sig i det kommende Efteraar. Thi Scrdens
ringe Priis gjorde Kartoflerne undvoerlige for Huusmanden, me«
dens deres almindelig udbredte Dyrkning forlangte alle Hoender
til Optagningen. Men til ingen Tid paa Aaret er Huusmanden
Msre doven,

end fra Hsstens Ende til Binterens Begyndelse.

Enhver har da lidt at tcrre af; den Jorddrivende sin Smule
Scrd,med hvis Aftoerffning, Spiisning og — S a lg , naar Pengene
gaae for tidlig op, Han hendriver ncrsten etFjerdjngaar; den Tje>
»ende sin Som m erlon; Den, som ikke har havt fast Plads en ei
ubetydelig Fortjeneste, som Torvearbeidet og Hsstens travle Tid
have givet Ham. Saaledes indstille sig Faae til Kartoflernes Op»
tagning,

for derved at fortjene en betydelig Deel af denne, ogsaa

for en lille Huusholdning saa fortrinlige Frugt, hvorved selv den,
som ingen Jordlod har, ofte künde scrtte sig istand til at holde en
Ko.
De Fleste ansee Kartoffeloptagningen hos Bonden for en
Ljeneste, de gjore Ham, og foerre endnu vilde indsinde sig dertil,
dersom den ene ikke lokkedes med de to Gange Br«ndeviin og Mad,
Bonden nu niesten overalt maa beqvemme sig til at give, den an«

bm ved Frpgten for at maatte savne Bondens H j« lp, naar Han
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engang stulde troenge dertil, og da at sinke denne endnu mere irviklig, end Han selv har viist sig.

Og- under aL den Trang til ar-

beidende Mennester i Kartoffelbssten, seer man Tiggere nok at
lobe fra HuuS til H uu s, hvoraf to Trediedele vist nok kunne an
sees for dygtige til at voere behjcelpelige derved« Men nagtet Bon
den ei yder saalidet til Sognets Fattige, og den Tiggende undertiden ei er mere troengende, end Den, hos hvilken der tigges; nag
tet Anordningerne forbyde Tiggeri: drives dette dog som en Noeringsvei, og ftemmes ved den i sig selv meget gode, men idenS
Folger meget stadelige Mening og derpaa sig ststtende B r u g , ei
at afvise Den, der beder om Brsd. Og saaledes seer man aldrig,
at en Tigger bortvises sra Bondens D s r , om Han end Hörer til
de Uforstammede, som langtfra ei lade sig nsie med Brsd alene,
eller til de arbeidsdygtige, til hvis Hjcelp Bonden trcenger saameget i samme Dieblik, Han ssder Dovenstab og Lediggang.

En an

den Grund til Kartoflernes besvoerlige Jndhsstning maa ssges
hos Agerdprkerne selv. Mange anskaffe sig ikke Kartofler, hvis
Optagning gaaer rast fra Haanden, da man dog har saadanne,
som i hsi Gradfforene Stsrrelse og Godhed som Qvcegfoder, uden
derved at ville rose ethvert stört S l a g s .
Nogen Belsmagenhed
som Mennestefsde bsr de tillige have; thi en stör Deel af Kartoflerne forspises af Ardeidsmanden. Fremdeles holdes Kartoflerne langtfra ikke af Alle rene nok til at kunne give gode Afgrsder og tilstede en let Optagning. Her forlanger Huusmanden OpPloining, men denne fremmer Optagningen kun paa stjsce reenholdte Jorder.

Side Steder ere fremdeles ei nok afgravede, saa

at, endog i almindelige Aar, ofte alt formange maadelige Pletter
forefalde, som sinke Arbeidet og ei giveArbeideren god Fortjeneste.
Det har altid stadfcrstet sig, at den M a n d , som har störe, men
tillige velsmagende Kartofler, som holder dem rene, afleder B a n 
det tilbsrlig, eller ikke lcegger paa de sidfaldende Steder (hvor
ellers i torre A a r, under behsrig Afgrsftning, kan haves en overordentlig rig Hsst) under ellers lige Forhold, langt fsr faaer
Kartoflerne optagne, end hvor det Modsatte sinder Sted. Men
dersom Alle bestroebede sig for at have mueligst gode, störe, reenholdte Kartofler, saa konfaldt det sidstommeldte Fortrin for den
Enkelte; og her opstaaer da det vigtige Sp srgsm a a l, om Jnd-
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hsstningen künde overkommeS med de Heender, Landmanden da
var istand til at tilveiebringe, uden alt for fsleligen at sinke si«
Svrige Avlsdrift.
Naar jeg i Gjennemsnit antager omtrent 50 Tdr. Land Agerjordpaa en Bondegaard af Mellemstorrelse, og derved en Jnddeling i S Marker, saa komme i det Hoieste, det vil stge, naar e«
heel Mark lcrgges med Kartofler, 6 Tdr. Land dertil.

Er det vel>

dyrkede gode Jorder, vil omtrent 700 Tdr. Kartofler kunne Höstes
derpaa.

En raff Mand med Kone og et halvvoxent Barn kan af

störe Kartofler, der staae saaledes, som her foran er antaget, um
d e rB ru g a f Spade,optage daglig 1 2 - 1 6 Tdr., men da kunHal«'
delen kan kaldes raff, vil jeg ei ankage over ,1 2 , Tdr. som del
Hoieste, en Arbeidsfamilieoptager om Dagen.

Havde en Mand

altsaa 3 saadanne Familier i vcdholdende Arbeide> og Deirliget
tillod uafdrudt at fortsertte det, künde Han have-sine 700 Tdr«
Kartofler. optggne.i 2 0 Dage. Men ikke overalt kunne regnes tr«
arbeidefogende Familier möd hver Bondegaard, om end antages,
at mange af de jordlose Huse ere bcsatte med to Familier, og oin
end een eller anden af de mindre Parcellister er at henfore til den
Elasse, der foger fremmed Arbeide. Mange ,udgaae som udpg»
tige, og mange tjene som faste Folk. Men ikke'destomindre tcoek
jeg, at hvis Alle stadig, med ,deres Koner og hjemmevoerende an
beidsdygtige B o r n , i en Tid a f 5 — 6 Uger befattede sig med
tagningen, vilde, under den sorudsendte Betinqels«, Kartoflerne,
selv naar enhver Gaard havde i det ommeldte Forhold, blive in»»
hostede, om Dyrkerne end ikke tillagde anden K raft, end den til
Hjemagning og Opbevaringen fornodne. Hvorlidet altsaa Huus»
folk beffjwftige stg stadigen med denn« Hast, kan man flutte deraf,
at under Forhold, hvor kenne Frugt, selv hvor den avles hyppigst,
neppe r det Hcle forekommer til over ^ indtil ^ af det Ansorte,
savnes Hoender til deres Host,, der, ffjondt for det Meste tidlig
begyndt, desuaglet ndlroekker sig til det sildigste Efteraar. Delte
er imidlertid for en Deel Landmcendenes egen Skyld. De burde,
efter tidlig at have tilendebragt dereS Rugsoed, — hvilket nu sad.
vanlig falber sammen med Kartoffelhostens feuere Tid, kräftig med
hele Gaardens Personale, og alle de Arbeidsfolk, som künde faacs,
og om Sommere» oste allerede vilde v«re at forudtinge, i nogle
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UgersTid, med Undtagelse af et P a r Heste, som forblev ved
Jordens Binterploining, kun passe Kartoffelhosten, paa hvilken
Maade de for en Deel künde gjore sig uafhoengige afHuusmanden.
Ilnder KartoflerneS Opplsining i fordeelagtigt Jordsmon og Veir
kan med 6 — 7 Menneffer, som de fleste vistnok künde titveiebrinSe, indhsstes omtrent 40 Tdr. Kartofler daglig.

Sjcrlden adle-

nuomstunder mere, end 500— 600 Tdr. paa en Bondegaard, selv
i de Egne, hvor denne Frugt bruges meest, hvorimod MangeS
Host ei overstiger 150 — 2 0 0 T d r . ; ikke at täte om Egne, hvor i
Gjennemsnit Udsceden kun er 5 — 6 Tdr. Bed denne Kartoffelavlens Tilstand kan Hosten altsaa overkommes, naar Enhver i Fors
veien er betcenkt paa at forberede den, isoer derved, at Han er fcrrbig med Rugsoeden forinden, hvilket tillige var et stört Skridt fremad med Hensyn til denne Avl.
Andre Rodvoexter, saasom Roer, Kaalrabi m. v. sees noesten
aldrig som Markfrugt, naar jeg undtager hos nogle Skotloendere,
bosatte paa Kronborg A m t, som dyrke af de forste. Ei Heller
bilde Landmanden komme langt med en Frugts A v t , til hvis
ReenholdelseHakken stal bruges, hvormed vore Arbeidere kun kom
me seent frem. Kaalrabierne, som imidlertid for Storstedeelvel ogsaa lade stg reenholde med Hyppeploven, ere en saa Ypperlig Frugt,
og have, ved deres Haardforhed mod Frosten, ved den Lethed, hvor
med de ere at indhoste, ved Teppens Fortrinlighed til at opfodreI^rax esterat Qvoeget indbindes, selv Fortrin for Kartoflerne, sacr
atde vistnok, dersom Haandarbeide künde undgaaes til dereSReenholdelse, fortjente at optages blandt vore Markfrugter, uden at
de dog ffulde fortroenge Kartoflerne, som den forste Plads Lilkommer.
Ester her blot endnu at anmoerke, at Spergel dyrkes yderst
sjcelden, undtagen hist og her paa Kronborg District,

hvor jeg

antraf den hos Adskillige; at Raigroes, Timotheigrcrs og Hoihavre vel sees hos Mange i alle Amtets Dele, men dog langt fra
ikke ere komne i almindclig Brug hos Bonderne, gaaer jeg over
til Kloveren.
Med denne forholder det sig modsat.
I de fleste
Egne af Amtet er Nodklover nu saa almindelig i Brug hos B o n 
den, at den Mand, som forsommer at udloegge sine Iorder derMed, ansees for en efterladen Agerdyrker.
Men dog gives der
Mange,

som,

fljondt omgivne af Naboer, hos hvilke de see
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ffjsnne Klsvermarker og disses Fortrinlighed frMfor den simple
Groesmark, sjoelden udloegge etbetydeligt Stykke Jord dermed; ja hele
S t r s g kan man trcrffe, hvor deres T a l. som ikke, eller ikke i nogen
betydelig Mcengde, eller stadigen have Klover, er stsrre, end deres/
som besaae deres Jorder dermed.

I den sydlige Deel af Horns»

herred, i Ssnden af Frederiksborgs Amtsdistrict, i det Midterste
af Halsncrs, i den stsrre Deel af Hirschholm og paa flere Strsg
i Kronborg Amtsdistricter, sinder man Klsveren meget i Brug!
men meget tilbage var man i den Henseende, blandt Ander i det
Meste af Kregome Sogn paa Frederiksvoerks Gods, i adskillige
Sogne i Vesten af Frederiksborg Amtsdistrict, paa mange Steder
i Kronborg Amt, og, paafaldende nok,

her ncesten mere i de

vestlige, med Hensyn til Jordbunden bedre Egne, end i den sstct
og sondre D eel, hvor jeg imidlertid dog ogsaa antraf Byer, hvok
der vare langt flere Grces-, end Klsvermarker. Ogsaa Hirsche
Holms A m ts, hvad Jorderne angaaer, bedste Sogn,^ Karlebo
staaer ei foran de svrige med Hensyn til Klsveravlen, og paa ein
kette Bymarker her var den yderst forssmt.

I Hornsherred er

den paa mange af Udlodderne endnu temmelig tilbage,

jscec >

Herredets vestlige og nordlige D eel; men istedet derfor feer ma"
her fortrinsviis nogle af de fremmede hos os bekjendte Groesarter»
og dette vel ei uden Grund, saa loenge Iorden endnu er saa ra^
Dog burde man öftere, ligesom Enkelte med Nytte bruge det, blande
lidt Klover deri, som,

om den end ikke tilvoxer stoerkt, dog

saavel Tsiregrcesset, som Hset behageligere forKreaturene.
hvide Klsver antraf jeg i Moengde under mine Reiser i Horn^
herred, og til en Fyldighed, at jeg oste troede, den var fremkoN"
men efterUdsaaening, hvilketdogkun sjcelden var Tilfseldet. Zmi^
leriid ffal den naturlige hvide Klsver L mindre vaade Sommes
end denne, Heller ikke vise sig saaledes. Om Hvidkloverens Fren"
kommen i Norden af Jcegerspriis Gods, efter den tscvagtig*
Jordskorpes Forbrcending paa de flade Sandjorder,
handlet.

er forh^

Vel ei mere som Maalestok for den noervcerende Tid, og tilli^
kun gjcrldende for en mindre Deel af Amtet, meddeles her nogle "l
Hr. Auctionsdirecteur og Nidder Lcmvigh for 8 Aar sidcn saml"
de,

og af Ham dengang til LandhuusholdningSselstabet,

i A»'
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ledning afdisse landoeconomiske Beffrivelser over Ämtern?, indleverede Efterretninger over det i Aaret 1822 paaKronborg Amtsdistrict udsaaede Kloverfro, Hsrfro, og de tagte Kartofler udi hvert
Sogn isoer.

Ogsaa over Besoetningen, de nyere Agerdyrknmgs-

redffaber og Vcevenes Antal udi bemeldte Aar giver den Oplysning. D a Jndberetningerne, som dengang indkom over adflillige
af AmtetsDele, ere blevne mig overleverede tilÄfbenyttelse under
bette Arbeide, saa anseer jeg mig forpligtet til at optage deslige
nytcige etter interessante Meddelelser, som den indeholdes,

og

troer ei Heller, at den Omstcendighed, at forommeldte Forfatters
Jndberetning er fordret tilbage for soerffilt af Ham at fremmes til
Trpkken, kan dispensere mig for hiin P l i g t , ligesaalidet som Efterretningernes 2Elde og de siden i det Enkelte den stedfundne Forandnnger.

Saadanne Efterretninger, forsaavidt de under deres

vanskelige Tilveiebringelse og vanffeligere Control kunne faaeS
paalidelige, ere meget nyttige ei alene for den Periode,

hvori de

blive samlede, men ogsaa senere for at anstille Sammenligninger,
naar Forholdene have sorandret sig. Derfor vilde en ny S ä m 
ling af disse Efterretninger, udstrakt over hele Amtet, uncegtelig
have vceret meget onskelig, iscer for i Tiden derved at komme til
noiere Dedommelse over Frem- etter Tilbagestriden i een etter an
den Agerdyrkningsgreen paa det ene etter det ander Sted z men
om jeg end paa enkelte Steder havde seet mig i Stand til at tilveiebringe dem, vilde jeg dog hverken kunne have leveret rroget
8 uldstcendigt, etter Noget, for hvis Rigtighed jeg torde have indes
staaet.

Dertil maatte jeg have havt Assistence af mange og paa-

l'.delige Mcdhjcelpere, saasom detvar Tilfceldet under Udarbeidelsen
as Jndberetningen for Kronborg Amtsdistrict i Aaret L822;^thi
om end Sognesogderne overalt havde vceret villige til at samle de
fornodne Efterretninger, vilde jeg ingenlunde have stolet paa dem
alle, uden forsaavidt Arbeidet künde vcere skeet under speeiel Beiledning og Control.
Under Forbehold ved tSde, L9de, 2 0 de og 23de Asbeliug at
komme tilbage til Hr. Auctionsdirecteur Lemvighs Tabel,
beles her blot en Extract af hvad der vedkommer denne.

med-
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Sognene.
Tikjsb . .
Asm in dersd .
Grsnholt
.
Nsddeboe
.
Esbonderup .
Sseborg» .
Groested « .
Maarum
.
Daldbye . .
Helstnge .
.
Annise . .
Ramlsse
.
Veibye .
.
B lis t r u p . .
Libirke . .

.

.
.
.

gaarde.

158
94
28

.
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.
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.
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.

49
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.
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Klover

18 22.

Herfro.
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TLr.
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-
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141
20

e
s

29

s

I I

B

18
18
61

8
8

2

B

8
11

«5
47
25
99
6z
64

78 ,
34
33

'

8
12
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0 O

<

Skpr.

8

5
-5
9
10

4
3

Tdr.

1940

i7 S l
333

v

106
227

I

427

5
4

210

9

8
O

^
Kartofl er.

i

4
7
5
7
3 I
- I

346
74
2YY
182
101
128
114

37

D a nu Kronborg Amtsdistrict, Prcestegaardene iberegnede — hvi^
Udswd formodentlig er indbefattet i bet Foranfsrte — har nogel
over 700 Gaarde, foruden jorddrivende Huusmcend (Parcellisterrie,
tagne fra Gaardene, ei iberegnede) saa kan man antage, at i Gje>>«
nemsnit komme 2 V Pd. Kloverfrs, 1K Skieppe Hsrfrs og 8
Tonder Kartofler som aarlig Udscrd paa hver Gaard — men megel
ulige fordeelte, iscerKartoflenre, naar de enkelte Sogne betragtes«
Kartoffelavlen angaaende, troer jeg, uagtet mange Stedee
i Kronborg Amtsdistrict staae meget tilbage den, at man, summ»'
risk taget, er gaaen frem den, siden de meddeelte Efterretningee
bleve samlede. THr for mange betyd^lige Kartoffelmarker ble«e
antrufne til ikke, ester den Anskuelse, jeg under Mine Reiser er«
holdt herom, at skull« kunne antage mere end omtrent een Tsnde
Land eller lidt derover betagt med Kartofler for hver Gaard i Gje»«
nemsnit.
Om Krederiksborg Amtsdistrict, hvor Kartoffelavleir
var rigelig saa udbredt for 8 Aar flden, som nu, troer jeg at torde
paastaae, at der ikke destomindre nu i bet Hele loegges et langt
starke Antal i Forhold til Gaardenes T a l eller til Hartkornel,
hvormeget endog nogle af de nordvestlige Sogne staae tilbage
deri.
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Klover

naar man antager, at Bonden for det Meste be»

saaer 1 Tonde Land med 8— 10 Pd. og oste bruger endda mindre,
synes mig ei paa Kronborg Amtsdistrictat blive udsaaet mere nu,
end hvad derom er opgivet for 8 Aar siden. P a a Frederik-borg
Amtsdistrict stjsnnes kun enkelte Egne heri at staae foran.

Neppe

er bette Tilsoeldct i nogen afAmtets svrigeDele, hvorimod mang«
Slrsg der staae tilbage.—

Hsravlen, troerjeg, kan noestcn overalt

antages at staae.paa detTrin med Hensyn tilUdsceden, som i den
»nimeldte Tid fandt Sted paa Kronborg Amt.

13.
6poreS Sygbountre hos Körnet? Rust? Brand? Har man paalidcligc
Cefaringcr om Aarsagcrn« dertil?

^»aar vi gaae 20 ^ 30 Aar tilbage, trceffe vi paa en Periode,
hvor der i bisse Egne var ncrsten almindelig Misvoext paa Rügen,
stm, mere eller mindre afgjort, havde sin Grund i Rust, der me»
Zet tydeligen viste sig paa de fleste Steder, af og til i faa hoi
Grad, at Kjcernen aldeles hensvandt, og Halmen blev ubrugelig til
8»der, tildeels fordi den faldt i Stykker under Pleielen.
Det er allerede for blevet ommeldt, at dette, paa mange
Steder til det meget Folelige stegne Onde, yttrede sig temmelig
almindelig efter forudgaaende — med Hensyn til Rugavlen —
langt frugtbarere Aar, og at det, efterat have varet omtrent 6 til
8Aar, ophorte, uden at man engang synes at kunne have Formodh
"lng om, hvoraf ensaadanTotalforandring havde sitUdspring« L h i
l>el kan en bedre Behandling af Nugmarkerne havr bidraget NoSct dertil, og uneegteligt er det, at hos enkelte goveLandmcend blev
ttuffen taalelig god R ü g tidliger« allerede, end da den almindelige
8orandring gik for sig; men paa Rugmarkerne, som senrre blevr
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ligesaa flet behandlede, som for, forsvandt ligeledes Rust og Misvcrxk- Saaledes ligger det altsaa ncermest at söge Anledning til Rü
sten i climatiste Forhold, uden at jeg ror tillade mig nogen Dom om,
hvilke der skulde have befordret, hvilke mueligen stedfundne Forandringer have bortfjernet Rust og Misvcext i Rügen. Mine Jagttagelser i hiin Periode vare ufuldstcrndige, og de tilstede desnde»
ingen Sammenligning med hvad der sankt Sted fsrend Misvcrrlperiodens Begyndelse, der ligger noget lcenger tilbage, end mi»
Boscettelse her. Jmidlertid tor jeg ikke undlade at anfore, at der
i flere Aar af den Periode, hvor Rust og Misvcext yttrede sig,
fandt et tsrt og derved tildeels kolbt Sommervcir Sted , iscer wel>
wegen Blcest under Drcrningen;

andre derimod havde Breda

B e l virker for stcrrk Blcest Mechanist stadelig paa Rügens gebt
Kjcernescetning, ligesaavel som vedholdende R eg n ; men i Almim
delighed antages dog at Blcesten stal modstaae Rüsten, hvorim^
Vcede, Barme og stille Veir af Mange ere anseete for at bevirkk
den.

M en de seneste 16 ü 20 Aar have flere Gange havt saada»i

V eir, heldigt for Vegetationen iAlmindelighed, underhvilketRE
markerne ere blevne ypperlige, og Rüsten har selv under den sid^
Som m ers B ade, hvor S traa et ncesten aldrig blev tort, ikke eil«'
ubetydelig indfundet stg.
Hvor man havde Berberissehcekker, vare Mange, efter det o E
R y g te , som fra fremmede Steder var kommet til os om deE
P lantes stadelige Jndflydelse paa R ügen, meget hengivne til^
tilstrive kenne Vcext deres R u gs Bantriven; og ubarmhjcrtig"'
lagdes Haand paa det stjonne Hegn. M an sik bedre R üg — >»«"
vi Andre? som ei havde ryddet Barberisserne, eller flet ikke haE
havt dem paa vore M arker, fik ogsaa bedre N u g ; thi en alnri»'
delig heldigere Periode indtraadte. —
P a a hvad Maade stulli
BerberiSserne foranledige Misvcext i Rügen? Blomsterstovet
paa samme Tid, som Rügen drcrer, kunne bevirke en ufuldkoi»*
men Kjcernescetning! — Jeg troer, man behover ikke stört at v-rindviet iPlantephyflologien, for at henfore denne M e n in g tilM ^
sen af saa mange andre Absurditeter. Om virkelig Berberiss-r»^
Blomstcrstov künde tcrnkes at falbe i saadan Mcrngde paa en n E
mest Hcekken liggende Strimm el af en Nugmark, at den kuE ^
have Mechanist Jvdflydelse paa Rugblomstringen, Dcfrugtningc"
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og Frugtcns Udvikling ved at lcegge sig paa Blomstern« eller selv
at angribe Ajcernens blöde Embryon- saa vilde en saadan Zndflydelsedog eikunnestrcekkesig lcrngere, end faae Favne fraHcrkken,
hvorimod M isv«xt og Rust dengang oste gik over hele Marker.
En anden M ening er, at Berberisserne, som selv skulle v«re
meget udsatte for, at Snylteplanter generere sig paa dem, smitte
Rügen, i det man erklcrrer Rüsten ligeledes for en Snylteplante;
en Paastand, som theoretiff vel ikke ligefrem kan tilbagevises«
Men Jndstydelsen kan dog vel ikke Heller i bette Tilfcelde tcenkes
al stroekke sig ret langt, ogSygdommens Almindelighed i hiin P e 
riode synes altfaa ogsaa her at frikjende Berberisserne,
Mindste for nogcn betydelig Andeel deri.

i det

Jmidlertid var der Forstjel i Henseende til Rügens Gobhed i
hine Aar, ei alene mellem enkeltr Mcend, men ogsaa mellem Amtets forstjellige Egne.

I Hornsherred ffal den, ligesom det steds«

har havt den bedste R ü g ,

ogsaa dengang have varet taalelig god

og ikke i det Hele have lidt saa meget af Rust.

Om ZcegerspriiS

Egn er det mig bekjendt, at i det Mindste enkelte Agerdyrkere der
i hiin Tid ei havde Aarsag at klage over deres Markers Udbytte»
Kronborg Amt derimod og endecl af Hirschholm havde saa ubety,
delige Fold af Rügen, at erfarne Landmcend der erkl«rede det for
Daarflab, lcenger at ville vedblive Rugavlen.

D er vare «ndog

de Steder, f. Ex. Doempegaard i Blaustrsd S o g n , hvis temmelkg
lerede Jorder laae indflultede imellem Skoven, hvor Rüsten selv
angreb de andre Scrdearter, iscerHavren, og i flereAar n«sten tils
intetgjordc Afgrodcn.
Rust har vel atter i den senere Tid af og til viist sig paa en«
kelte Steder, deels i meget vaade A a r , deels ogsaa under Hede,
Men aldrig, siden hiin Periode, enten vceret saa almindelig, el«
ler til den Grad sdelceggende, som fsrEster hvad jeg har kunnet bringe i E rfaring, syneS man in«
gensteds at vcrre kommen til noget Afgjsrende om , hvilke B eirligsforhold künde ansees for de

egeritlig ugunstige med Hen«

syn til kenne Sygdom .

Jordbunden synes

stör Jndflydelse derpaa.

I

Heller ei at have

de mere sandede Egne paa Amtet,

have f. Ex. Jcrgersprises Rugmarker voeret lidet angrebne afR u st,
medens Noddebo og flcre af lignende ZordbundSbeflaffenhed havde
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den i hoi Grad. Jndfluttet Beliggenheb imellem Skove eller
Hcrkker paastaaes at befordre R ust; men her kunnevi, somModbeviis, anfore Holstenernes oste meget smaae Vcenger, omgivne med
höre, tildeels selv trcrbesatte Hcrkker, hvorfra m an, i hiin Tib,
da Rüsten var saa almindelig her, ikke har Hort klage derover.
O g paa Petersgaards Gods ved Vordingborg saae jeg, netop
i bemeldte Periode, fortrinlig og kjcernefuld Nug paa de i
Strandegnen da ncesten overalt baade med Over- og Understov igjennemstaarne Marker. At kraftfuld Jord og Gisdning, anvendl
til R ü g, stulde, efter en ligeledes yttret Formening, bevirke Rust,
fremfor at saae den i anden H alm , kan jeg mindst bifalde; tl>i,
med Undtagelse afHornsherred, var bet fsr ganste almindeligt at
tage Rügen fsrst efter giodet B y g .

D et Modsatte, som senere,

paa mange Sted er, mere og mere udbredte stg, og SygdommenS
Aftägen og endelige Forsvinden, falber ncesten sammen« Meg<l
svagt og tyndf staaende R ug fandt jeg i Rustens Periode ligesaaml
angreben deraf, som de enkelte fuldkomnere Rugmarker, man dengang antraf; men i Altnindelighed bisse dog sjceldnere, end hine.
Resultates as bisse Jagttagelser om Rust i Rügen bliver
vistnok: at man her i E g n en ikke har nagen paalidelig E rf^
rin g om Aarsagen drrtil. V el troer jeg, at, ,hvo der i den Lid,
Sygdommen var saa almindelig, noiagtigen, paa mange forskiel»
lige Steder og med sortrinligt Hensyn til dens forskjellige Pttri»'
ger under forskjellige Forhold, havde henvendt stn Opmcerksomhed
derpaa, künde mueligen vcere kommen til et Resultat.

Men alle

Jagttagelser fra hiin Lid synes at indskrcrnke stg for meget >ll
enkelte Sm aapletter, hvorved ingen Anskuelse af Sygdommen^
Gang i det Store erholdes.

Hvor onskelig imidlertid noiere

Kundstab til den ogsaa var for Agerdyrkning^n, og hvor m-tlig
sor Landmanden, dersom Midler kunne udledes af det Jagltagnc
til at forekomme bette störe, omfattende Onde: saa troer jeg dog, ^
det Dnste, at Leiligheden til saa almindelige Jagttagelser, som dettt
Aarhundredes forste Decennium tilbod, ei aller maatte indlrcede,
er mere patriokist.
En Formening, at Rüsten mueligen ei er Sygdommen, altsaa ei Aarsagen til mere eller mindre svag Kjcrrne eller total Mis«
vcext, men at dcn er en Folge af Rügens Bestadigelse

under Dr«-
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ningen, hvorefter bet til Kjoernens Dannelfe ogModning fornobne
vceldigere Tilsiud af Ncrringsstoffer forbliver i Stcaaet og saa»
ledes bevirker der baabe den stedfinbende Udtrcrden af de, med
bisse tilbageholdte Nceringsstoffer opfyldte, Vcrsier, som styrkne
paa StraaetS Overflade under Form af R u st, som ogsaa S tra a ets Skjsrhed, som en begyndt Forraadnelse, fremfsrt af bencevnte
overflodige og ikke til deres Bestemmelse komne Bceffer, hvorvcd
Planten angribes i starre eller m in d reG rad ;— kenne harmaafkee
adsiillige Jagttagelser for stg; men ikke tilstrcekkelig nok sinder
jeg den begründet, til her at fremscettes som Andet, «nd et Bidrag
til de svrige Hypotheser, der tilsammen endnu trcenge til langt
noiere og langt mere omfattende Prsvelse.
^
Ester at have omhandlet Rüsten, har jeg kun lidet tilbage at
sige om de svrige Sygdomme, for hvilke Serben pleier at vcere udsat.
Brand i Hvede, ncest Rüsten den betydeligste, forekommer ei meget i en Egn, hvor Hveden dprkes saalidet.

E i Heller kan man

da have afgjorende Erfaringer om Aarsagen dertil eller oM M id ,
lerne, der cre at anvende derimob. Med Hensyn til det Sidste anforcs, at jeg stedse med Nytte har brugt Kalkningcn. Havde jeg
Brandhvede, hvilket i de forste Aar, jeg gjorde Forssg med Hvedeavlen, i min Omegn, hvor Hveden ncesten var ukjendt, oste
var Tilferldet, vaflede jeg den fsrst i -Dand, og derncest blsdede
jeg den i Kalklud og udsaaede den undertiden med den, underti,
den efter neeste D ag fsrst at have styllet den ganske reen igien, og,
saavidt jeg erindrer, har jeg aldrig havtl Brandhvede hvetken efter
den ene, eller den anden Omgangsmaade.

Brands« Hvede va ,

siede jeg ligeledes fsrst i D a n d , men isoer for at faae en Deel af
den derudi tilbageblevne Sm aa-H vede og Heire bortsiyllet — den
starre Heire flpder ei ovenpaa og maa deöv«rre saaeS med, hvor
man ei har Rensemasiine.
Brand i B yg saavel i det sexradede, som ogsaa i det tora«
dede— -men hersjeeldnere — haves, oste, ligesomiHavren, men ikke
hyppig i hoi Grad.

Rapsen have vi i det Forrige seet, trceffeS

saa sjoelden hos öS, at her ikke kan vcrre Talen om de Sygdomme,
den er udsat for.
Kartoflerne have ingen betydelige Fiender,
uden den, som Dyrkerens Efterladenhcd lader opkomme, — Udkrudtet,
derncest Frosten, som, naar den i Kartoflernes bedste Vcext ram-
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mer Toppen, rilintetgisr vor Forventning om en god Host. Lyk»
keligviiS eke kun de si'de Steder meget udsatte derfor. Snegle
paa Rügen om Efteraarct og paa Erterne om Foraaret har jeg
ikke erfaret, i bisse Egne at voere forekomne i en bemcerkelig
Moengbe.
,

Skulde bet Tilfoelde, at Soeben bliver S o l , og Vand - stob

bet, voere at henregne til Sygdommene, istedetfor at staae blandl
de mange Beskadigelser, Jorddunds- og V eirligsr Jndflydelse ka»
foranledige: saa maa her endnu tilfoies, at bet förste under ved,
holdende Tsrke indtrceffer hyppig paa lette, isoer paa gruset Ander,
lag liggende Jorder, hvoraf vi have mange, men soedvanlig doz
kun pletteviis, eftersom det ufrugtbare UnderlagstaaerOverfladcn
mere «ller mindre ncer.

D et Sidste have de sencste 2 Aar givet

mange Exempler paa: ei alene paa Mosejörd, hvor Scrden egenklig mere druknede, end den blev skolbet, men isoer paa leret cl<
ler med Leerunderlag forsynetJordbund, hvor M-engden af Regn»
vandet ei künde nedsynke, og hvor, iscrr 1628, Havre« paa. mange
Steder i den sidste T id , istedetfor at scrtte Kjoerne og modne,
ganske hensvandt, medens den paa sandede Jorder blev taalelig
god og selv vcegtig.

14.
Har man nogen bosternt Negel om den Grad af Modenhed, S<vden
' have, naar den skal Höstes, for at blrve bedst Handclsvare ?

den T id , ZEvretS Herredomme sortroengte enhver Tanke on>
landoeconomiffeForetagender, der künde komme i Opposirion dermed, spurgtes ei, om Soeben var modnet, men kun, om den vor
tjenlig til at afmriess: at der dog idet Mindstevar dannetKjoerne
deri.

L^i hvo, som endnu havde Soed ude, naar Pluralitcten var

fcerdig med Hasten, künde ei ret mange Dage gjore Regning paa
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at haste i Fred. Den forste Lee i Markensvar SignaleL for Hostens almindelige Begyndelse og uafbrudte Fortsoettelse. S i l dig modnende Enghavre faldl for det Meste, inden nogen Kjoerne
havde bannet sig; thi at lade den staae längere, var det Sam m e,
som at priisgrve den.
Dette har forandret sig meget, selv i de Egne, hvor ZEvret
endnu bestaaer; og nu ferst kan der voere T ale om Regler for
Scrdens Modenhed, som Laudmanden for vel kjendte, men hvorefter det ei stod til Ham at bcstemme sin Hest.
Rügen lader man i Almindelighed blive temmelig modnet,
og meier den ikke gjerne, for Straaat har et i det Hvide salbende
Skjcer, medens Kjcernerne i endeel af Axene ere haarde, naar man
bider paa dem > og naar tillige kun faae derimellem findeö, som
ved at trykkes-Haardt mellew Fingrene endnu lade udpresseDceffe.
Den omvendte H at, hvormed man "staaer Lit Axene, for at see,
om enkelte Kjcerner spring: af>

fees ei saa hyppig mere som

Prove paa Rügens Modenhed, som sor en Snees Aar tilbage, i
det Mindste i min Omegn. N aar den storste Deel af Axene alle
rede har haarde Kjcerner, holder man Rügen for overmodnet, og
jeg troer med Rette, iscer raar der takes om god og anseelig Hanbelsvare, som den meget sicerkt modne Nug ikke altid afgiver. Ax,
hvor der udi de flesteKjcerier endnu var lidtVceste, altsaa en ubetydelig Huulhed tilbage, og saaledcS altsaa ei fuldkommen modNede, henlagte til Efternodning i S o le n , have ved igjentagne
Gange anstillede Prover, givet Rng af meget godt Udseende,
hverken smaakjcernet ellerindffrumpet;- hvi-lket derimod oste sindes,
naar Axene bsive meget modne paa Marken.
Bygget bliver uanseeligt, guult og flrumpet. naar det staaer
til Fuldmodenhed, inde.r det meies, iscer det sexradede.

Bondens

Regel er her at tage tet, naar omtrent, det Halve er gaart over
fra det Rode til den grle Farve, medens det Halve endnu staaer i
Nodrne.

T il betydeugt Tab har jeg i tidligere Aar ladet mit

sexradede B yg blive i'uldrnodnet, mistet en stör Deel af Axene
under Hostningen, havt maadelig Afscelning, da det dadledes
paa Torvene sor at have faaet or megeN Negn, stjendt det undertiden ikke havde faier en encste Draabe. Det toradede B yg modnes meget langscmmcre,

saldcr ikke a f ,

om endog endeel af
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Axene blive fuldmydne, og taber berveb ikke saameget i Ubseenbe.
Ved bisse Egenffaber staaer bet, isoer i störe Avlsbrug, hvor Sceden
oste ei kan tages saa hastig, som den bliver moden, «ndog ude»
Hensyn t il sin starre Vcerdi, langt foran bet sexradede Byg,
som ei kan anbesales der, uden maaffee, under forsinket Foraarsarbeide, t il at besaae en enkelt M ark dermed, da det, nedlagt sidst
i M a i og selv i J u n i Maanedens ferste Dage, endnu kan give en
rig Hast, hvilket egen og fremmed Erfaring har stadscestet.
Havrcn, siger Bonden, maa verre ffim let, inden den meies,
det er, den maa have et hvid. gronligt Skjcer, naar man seer hen
over Agren.

Men Mange oppebie oste ikke det engang, og Hav.«

ren bliver i Almindelighed tagen for tid lig , is«r Enghavre. Bon
derne holde ikke af at gjore Standsnmg i Hsstarbeidet;

indtraf-

fer derfor ustadigt V eir, hvorunder det ovrige Arbeide ligger, ta
ges atter fat paa Leen, som da isoer rammer de grsnne Havre«
marker. Den mere fsrnustige Landmand meier Havren, naar omtrent en tredie Deel af Kjoernerne paa de fleste Halme er Moden,
medensdemellemste endnu ere betydeli; blsde, og de nederste melkagtige.

I

den Tilstand har Marker — naar Talen er om den

hvide Havre — et temmelig modnet lldseende i nogen Frastand;
i Ncerheden derimod, og Vipperne noernere enkelt betragtede, spiller
Farven endnu stoerkt i det Granne.
Erter og Vikker afflaaes sadvanli^ temmelig grsnne.

Man

taber imidlertid ikke ved at lade dem nodne tilb s rlig ; thi da behove de kun at ligge den halve T id for at blive tjenlige t il Jnd«
bjergningen og staae altsaa kun den have Ristco med Hensyn til
Weirliget. Jeg har Hort Landmcrnd -aastaae^ at man tadle
m indst, naar Balgscrd blev fuldkomm-n modnet, da nelop de
umodnet afflaaede B alge sprcrkkede meef ved indfaldende Regn,
hvorom jeg im idlertid, af Mangel paa eg,e igjentagne Jagttagel«
ser, maa tilbageholde min Dom .
Kartofler kan man hoste, naar Toppen visner, eller, truffen
af Frost, bliver fort. Saaleenge Toppene ee gronne, voxe Kar«
toflerne. M en mcget tidlig optager Bonden dan, forsaavidt Han kan
ovcrkomme det, af Frygt for, siden ei at faaedem hostede og — i
Egne, hvor ingcn tilborlig Markfred er — alkabe derpaa forme«
delst Ufred.
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Raps byrkeS forlibet her,

for af denne Egn at kunne vente

paalidelige Erfaringer om den rigtigste T id til. at hoste den.
Ligesaa have vi seet, at Hveden er et Korn, som forekommer
kun hos Enkelte, og som selv af disse ikke altid dyrkes stadig.
Under saadanne Omstcendigheder kan man ei vente wegen Erfaring om den foreliggende Gjenstand. Tidligere, da jeg dyrkede
den meer, var m it Kjendemcerke paa dens bedste Modenhedsgrad,
at de fleste Ax bleve brune, og Kjcernerne deri seie, nogle vel ogsaa
haarde. Men meget let kan man lade Hvede blive for moden, og
indtrceffer da Bloest, taber man overordentlig meget.
A t hoste
Hvede for gron synes mig at have stadeligere Jndflydelse paa
dette Korns Godhed og Udseende, end ved anden Soed, og at lade
den blive for moden stader ikke Kjoernen og dette Korns S y n ,
Men foranlediger wegen Spilde.

15.
Hrorledcs ere Kornvarerne beskafae? ssrges for dereöMenßnmg? er der
paarcrnlr nogen Foranstalrning til deres Tsrring? til deres,videre
Forcrdling?

'Oesvarelsen af denne Afdelings tvende forste Sporgsmaal ligZer for en Deel allerede i det udi U te Afdeling Forekomne.

Korn-

varernes Destaffenhed retter stg for en stör Deel efter Scedekocnets
mere eller mindre omhyggelige D alg og Behandling, hvori man
vel er gaaen frem , men langt fra ikke tilstroekkeligen.

Men naar

Saaesceden ikke engang nyder den tilborlige Rensning, hvorledes
stulde man da kunne vente mere i denne Henseende af den, der
fores til T o rvs, iscer saalcenge man her kun vrager ureen Sced,
for at trykke Prisen b'aade paa den rene og urene, men aldeles ikke
lader den sidste mangle Afseetning.

En Undtagelfe herfra gjor
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KjobenhavnS Torv. H v o , som v il concurrere der, ernodt til at
komme med god og reen Vare.
I den senere T id har undertiden
Opkjob af S crd, t il Forsendelse i Udlandet, futtdet Sted i Amtets faae,Sosteder, og bette har, ved at oplive Handelen, ogsaa
havt Jndflydelse paa Kornvarernes Rensning. Dog har scrdvanlig Modtageren alligevel maattet omrense den opkiobte Scrd,
forend den künde affendes.

Mangel paa Nensemaskiner hos Bon

derne er her meget fslelig.
Hver B y burde have een eller to dera f; men at enes herom blev ligesaa vanffeligt, som at tilveiebringe Udlcegget.

A t Bestemmelserne ved Leverance af Skatle-

scrden bidroge meget t il at vcenne Bonden t il, baade at paasee, at
bedre Korn blev avlet, som ogsaa, at det rensedes tilb o rlig , og
at, hvis denn« Foranstaltning havde vceret vedvarende, dens Jnd
flydelse maafkee vilde vcere bleven almindelig og have yttret sig
velgjorende paa Kornhandelen i det Hele, iscrr naar Loven vac
kommen den t i l Hjcelp ved at tilstcrde Bcegt en Deel i Priisbe»
stemmelsen for den t i l Torvene sendte S crd ,
allerede havt Leilighed at ytlre mig.

derom har jeg fsr

Efterladenhed ved Scedens

Rensning, Skjodesloshed i at producere godHandelSvare, Uskikke
som de, at komme det fratagne S m aa»K orn aller i M idlen af
de t i l Torvs bestemte Scrkke, hceves ikke saa le t, uden at Lovgivningens henflgtsmcrsflge Bestemmelser for S a lzet gjore, at
Fordelene af det Modsatte blive mere isinefaldende.
Jm idlertid har den betydelig hsie P r iis , hvori reen Rüg —'
isoer den hvide — i de senere A ar har staaet, bidraget noget til
bette Korns Forbedring i enhver Henseende; hvorom, saavelsont
om flere herhen hörende Gjenstande, jeg ligeledes allerede har yttret
m ig ? U te AfdelingJeg afbryder derfor for at undgaae flere
Jgjentagelser, og henvender mig t i l det forelagte Spsrgsmaals
tvende sidste Puncter.
Hos Bsnderne tsrres Rügen t i l eget Forbrug ganffe almindelig, hvorimod i Kjobstcederne det Modsatte pleier at finde Sted,
med mindre uscrdvanlig vaad Jndbjergning krcever T o rrin g . ByS
torres t il Gryn og det hjrmmefigtede Meel, forsaavidt ikke i den se
nere L id , ifier under Hosten, de saakaldte femerffe Gryn og det paa
M ollen fi'gtede Meel ere komne almindeligere i B ru g hos Bonderne
i mange Egne af Amtet.'

Fremdeles torredes Skatterugen i den
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samme T id , hvor bette blev forlangt.
Vibere sinder ingen T o r
ring af Sced Sted paa bette A m t. Rügen, som opkjobes i K jo 
benhavn t il Forsendelse sovcerts, tsrres der paa de betydelige i
den senere T id i Hovedstaden indrettede Torringsanstalter.
Dersom under Kornvarernes Forcedling sorstaaes, at samme
i forandret Skikkelse komme i Handelen, og, istedetfor i ra a e T il
stand, f. Ex. som M a lt, G ry n , MeeL eller, S p iritu s faldbydes,
saa maa til Besvarelse af Sporgsmaalet anfores Folgende.
Alle Bonder have M altgjoreri til eget Forbrug,

og Enkelte

ligeledes til S a lg for Omegnens Huusfolk; dog hente disse deres
M alt hyppigere fra Kjobstoederne, hvor de fleste Bryggere og
Brcendeviinsbroendere gjore endeel mere, end de selv forbruge.
Men i det Hete kan dog neppe antages, at der gisres M a lt her t i l
Amtets Fornodenhed; thi meget hentes ogsaa fra Kjobenhavn,
hvor vi troeffe meget betydelige M altgjorerier.
A f G ryn- og Sigtevcerker have vi adstillige, og nogle fore
betydeligt af deres forcedlede Kornvarer t il Kjobstoederne i Amtet,
saavelsom t i l Hovedstaden; men der kommer vistnok ligesaameget
atter i smaae Paktier derfra tilbage t i l os. Enkelte Voerker le
dere D arer,

som kunne concurrere med de bedste fra fremmede

Provindser; men ikke destomindre tage vi neppe en forholdsmcesstg
Deel i Kjobenhavns Forsyning med Gryn og si'gtet Meel.
Den eneste Forcedling, som-gaaer i det Store hos os, skeer
ved de mange Brcenderier, som Amtets Kjobstceder have; og var
ikke saa meget Korn blepet anvendt til S p iritu s , vilde det i den
seneste Periode,

hvor Soeden stob saa la v t,

Maadeligere ud med dets Afscetning.

have seet endnu

T i l Gjengjceld ere vi da

ogsaa saa billige at nyde kenne D rik i en ncesten utroelig Mcengde,
til en Grad, at jeg vistnok tor ansage, at, hvor megen Sced her
endog anvendes t il Brcrnderierne, Productet deraf dog hverken
stukker vor T orst, eller tilfcsdsstiller vor P a triotism us, ikke at
ville lade Kornvarerne falbe tit endnu lavere P riser;

thi meget

Brcendeviin hente vi bessernden fra Kjobenhavn, iscer, naar v i
engang ville nydeNoget, som er godt, da en stör Deel afAm tetS
Brcenderier leverer en meget maadelig Vare. V e l er det sandt,
Bonden drikker Ligemeget Brcendeviin i Krostuerne, enten det er
Lobt, eller m aadeligt, og en vis Brcendeviinsbrcenders menneske-
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kjcerlige Y ttrin g , at Han afbrcekkede adskillige Grader i Broendevinens S tyrke ,

blot for at forebygge mere Fplderi, end man jo

dagligen saae, at Hans, kun faae Gräber over Postens Band hol
dende Provuct alligevel anrettede, maadervistnok, fra een Side be
fragtet, gives Medholdi men see vi paa Bare t il at gaae i Han
delen,

isoer i Udlattdet, hvor man ikke vilde lade sig nsie med

Brcendeviin, graderet efter h iin t mennestekjoerlige P rin c ip ,

saa

kan man vel ikke ncegte,,at endnu storre Concurrence var onjkelig,
og dertil

vilde vel den for endeel Aar siden saa almindelig til

Omtale komne Frigivelse af Brcrndeviinsbrcenden bidrage meest«
T h i jeg tar ikke forbigaae ber at anfore, at vor Egn med HensyN
t i l Brcrndeviinsbrcenden i S m u g , ikke kan stille sig ved Siden
af andre Provindser, hvor — efter hvad private saavel som officielle Beretninger have ladet blive bekjendt derom, de uprivilegerede Brcrnderier ncrsten fortrcenge de pcivitegerede. Uautoriserede
Destilleervoerker i det Smaae — om de overalt ffulde existere her
höre i det Mindste t i l det meget Sjcrldne, og vor Bonde bidragee
altsaa ei paa denne Maade t il Kornvaremes Forcedling.

16.
Er ProdncterneS Afsatning forbundcn med Vanfkelighed, saasoni af
Mangel paa gäbe Torve ellcr Udfkibningsstcdcr?

«^'mgiven af S undet, Katkegattet og Jsefjorben, med en dyb
Havbugt i Amtels Jn d re , kan man vist nok ikke antage, at det
feiler paa Udskibningssteder eller Lcilighed dertil. E i Heller mangle
Torve der, hvor paa omtrent 20 Qvadratmile haves 4 Kiobstccdcr,
hvoriblandt OenS i.aststorste, foruden flcre Aabrikstader,

som

forbruge Wcti-deligt, og hvor desuden Hovedstaden ei ligger lan
ger end 2 a 3 M ile fra Amtets Grandse.

2ä9
H ar altsaa Freberiksborg A m t deckt Danmarks Skjebne i
endeel af de foregaaende A ar, med Danskelighed og t il lave P ciser at maatte soelge de betydeligste af sine Producter: saa have
kun de almindelige, Foedrenelandet saavel som Udlandet lrykkende
bonjuncturer vceret Aarsag deri, men ingenlundc en Beliggenhcd,
der, i Sammenligning med mange andre Steders, for maa kaldes heldig, end uheldig.

Skulde nogct Uheldigt med Hensyn t il

Afsatning tilfcrldigviis have knyttet sig til et heldigt Locale, saa
maatte det v«re HandclsstandenS altfor lange vedholdende Lunkenhed med Hensyn t il Speculationer paa Kornvarcr, der selv i
de senere A ar, hvor Jyllands Havne dog for en Deel lange allerede
have givet et folgevardigt Exempel paa merkantilsk Dciftighed,
endnusynes at afholde os fra at deeltage i Handel paa Udlandet,
som dog til adffillige Lider har havt et ret enskeligt Udfald.

En

Beregning over, hvad vore Handelsstader i den senere L id have
udfsrt af K o rn , vilde give et ringe Resultat;

men Amtets hele

lldfsrsel bestemmeS ei derved alene, da en Deel af vort Korn maa
antages, over Kjobenhavn at komme t il videre Forsendelse. Meest
paafaldende er det, at etSosted som Helsingor, der efter detSBe,
liggenhed künde vare Danmarks anden Handelsstad,
storre Deel i Kornhandelen.

ei tager

Havde vore Branderier og vort

Forbrug af D e t, de levere, ikke stedse varet i saa god Gang, som
jeg i det Forrige har havt Leilighed t il at anfore, vilde det have
seet stet ud for Bonden med Hensyn tilKornvarerneS Afs«tning>
A fA m tels forskjelligeDele vilde Hocnsherredkomme tila ta n seeS mindst fordeelagtig beliggende for Afsatning, hvis man ikke fra
dets vestlige Kant, og fr^ Den O urs havde aabnet sig en Ve.i med
Korn og andre Fsdevarer til Holbek,

hvor ofte en temmelig le

vende Kornhandel og god Afscetning paa Landmandens Producter
har fundet Sted.

Frederikssund er ei noget tilstroekkeligt L o rv

for HornsherredS Kornvarer, stisndt af og t il ogsaa herfra ere
afsendte Ladninger t il Udlandet-

Frederiksvcerk kan forsyneS af

dets egne Bonder, og Noeskilde T o rv , hvorhen ogsaa underliden
affendes S « d af Herredets sydlige D ele , roseS ei.

Slangerup,

stjondt det har ophort at staae blandt Kiobstoederne, har dog ad«
fkillige Brnnderier endnu, og rmrliggende Landmcend afscelte her
Lidet af deres Producter, men ikke betydeligt, og for det Mestr er
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2orveprisen her betydelig under Kjobenhavns.
Frederiksborg,
uagtet ei noget Sosted, tilbyder oste meget god Afsoetning, fordi
ei alene de mange Huusmcend og Parcellister af Omegnen, iscer
fra Kronborg Amt og fra Hirschholms nordlige Deel, kjobe deres
Kornvarer her, men oste selv Bsnder fra stdstbemeldte Steder;
hvortil i de senere Aar ogsaa ere komne adstillige Soedeyrangere.
Hirschholms Tsrvefabrikation og Handel foranlediger stört Kornforbrug, saa at dette Amtsdistrikt har kun lidet Overskud. Del,
som soelges, gaaer noesten tilsammen enten til Hirschholms Kjobstad, eller til Kjsbenhavn, hvorimod en storDeel af hvad der kjs^
des, hentes fra Frederiksborg.
uden Betydeligt til

Dette Sted selv forbruger des-

dets mange Broenderier,

saavelsom

Brsdbagning baade for Byen og for Slotsmenigheden, som og
for Stutteriets Marketenteri.

Fredensborg, hvor ugentlig hol'

des e tS la g S L o rv , kan med Hensyn til Kjsd og Fedevarernes Al*
soetning, ncesten soettes ved Siden af een af de mindre Kjsbstceder.
Ogsaa Bageri og Slagteri findes her, til hvilke sidste Fedeqvsg
ofte ganske fordeelagtigen har kunnet afscettes.

Helsingsc bor

vel ansees for Amtets Hovedtorvz men oste blev Bonden her misbuden for stt Korn, isoer naar vi gaae en 6 K 10 Aar tilbage/
hvor man paastod, at tun Enkelte skulle, have vceret formuende riok
til at gjore betydeligt Zndkjsb, og saaledes altsaa have havt det
i deres M agt at bestemme Prisen alle de D a g e , da Torvet var noget opfyldt.

Imidlertid ligger det dog allerede i Stedets Folie-

moengde, at her maa forbruges Betydeligt, og hvor meget man
endog havde at udsoette paa Helflngsrs Torv, saa indfandt sig dog
stedse endeel Landmoend her med deres Kornvarer, og deriblandt
ofte dem, fra langtbortliggende Egne.

Mindre nu, end ssr un

der Kornprisernes laveste S t a n d , synes det ellers, at Noeskilde
Amts Bsnder bessge Helsmgsrs og Frederiksborgs Lorve, hvor
de for adskillige Aar stden bidroge ikke lidet til at nedsoette Priserne
eller selv ganjke at standse Afsoetning, saa at ofte Scrd maatle
hjewtages eller indsoettes usolgt hoS Bekjendtere. Ogsaa Fabrikerne iHellebekog Usserod modtage endeel Soed og anden Fodevare
af de noerliggende Beboere og indvirke, saaledes ligesaa fordeelagtig
paa Afsoetning her, som FrederikSvceck for detsBsndergobs og noglr
andre Lilgrcendsende.

Leverancen af 8— 10000 Lender Havre
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til Frederiksborg Stutteri og til Deputatnydende har en forbeelagtig Jndflvdelse paa bette Korns Afsoetning. Jmidlertid er
Havren i den senere Tid om Foraaret noesten stedse stegen over
Licitationsprisen.
Foruden Kjsbstoederne Frederikssund og Helstngor samt Fabrikstedet Frederiksvoerk, har Amtet flere gode Lade- oq Udftibn'mgssteder, isoer ved Sundet; men de benyttes kun lidet til Afs«tning sor Bondens Producter. Endeel Torv asskib-s sra Humlebek til Kjobenhavn, som afkjobes Bonderne paa dette Udstibningssted, hvilket er temmelig fordeelagtigt sor Noerliggende i Asminderod Sogn. Esrom Canal er alene ealcuteret'paa Broendsels Afsoetning fra det Jndre af de betydelige Skove isoer V e
sten for Soen, og benyttes ei til Andet.
Kjod,

isoer Oxekjod, sores i Moengde af Landmanden til

Amteis Kjobstoeder og salbpdes ogsaa paa Landet.

Dette Kjod

rr sjoelden godt og nedscrtter i VinterensforsteTid, hvvrdenneHanbeler levende, Prisen paa det bedre Orvkjod saavelsom paa de fedede
Kreature, hvorpaa da oste ffeerMisbud. Dette har imidlertid isoer
stn Grund deri, at Amtets Slagtere i Vinterens forste Maaneder
kunne kjobe det maadeligere og kun halvfede Qvceg for ringe Priis
og derfor ei ville til at betale det bedre, saalcrnge der er Overflsbighed af hiint.

Frihed af ^jodhandelen til Kjobenhavn kan ikke

andet, end virke fordeelagrigen paa denne Green af landoeconomist
Industrie; thi kun godt Kjod finder Afsoetning der, altsaa beflitter Landmanden stg nu, mere end for, paa at tilveiebringe bedre Vare,
ba Han ikke er dependent af Slagteren eller Prangeren.

V el

naaer Bonden aldrig paa Torvet'den P r i i s , Slagteren kan faae
for Vare, som ei er bedre; men Han kan dog udbringe et godtHoved hoiere n u ,

end ofte for, da Han var i Slagterens Hoender.

Hvo som ellers har Foder nok til at holde sit Fedeqvoeg saa loenge,
atdet maadeligere er folgt, har sjoelden i de stdste 20 Aar kunnet
klage over Mangel paa ret sordeelagtig Afsoetning endog til S la g terne.

Helstngor har ofte voeret et godt Marked for ^edeqvceg;

Men dette afhcenger meget af Skibsfarten,

og ofte have dette

Steds Slagtere derfor ogsaa betalt meget stet.

Mere bekjendte

paa Amtet, end Kjobenhavncren, opsoge de isoer i Vinterens forste
Halvdeel, hvor der endnu er V a l g , de Steder, hvor de vide, at
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-der er Pengetrang, kjobe der oft« Qvoeg, som ikke kan kalbe- hol«
fedt engang, og prove paa, saa lange som mueligt decved at trykk«
Prisen paa der Bedre. Kjobenhavns Slagtere derimob komm«
sor det Meste kun, naar der er Mangel paa deres Marked, is««
naar Bcllerne ere killagke med J i s , og dersom Kreaturen« da er«!
god Stand kan man vente et antageligt Bud. , At drive med sil
Q v a g tilKjobenhavn, har ikke stedse viist sig fordeelagligt. M""
er sor lidet vant til at see Omegnens Bonder komme til Tromm«'
salen og sekv falbyde deres Qvoeg, til ikke at skulle troe, at, na»«
bette engang skeer, Trang maa have brevet dem dertil, og deraf
benytter man sig, naar ikke netop Slagterne selv troenge.

M«g^

er imidlertid Landmanden selv Skyld i maadelig Afsatning p""
sit Qvoeg, som enten drives til Markederne eller agtes solg^
Stalden; thi sjoeldent er det tilborlig sedt og noesten aldrig ka"
det enten i Fedme eller Godhed concurrere med det jydske eller d«>
sydsjallandfle med Sced staldede, uagtet Kartofler dog ere isto"d
til at bringe det til det Samme med Hensyn til Fedme, i d«>
Mindste til megel afsattelig Handelsvare endog sor Hovedstade"Den sine Ulds maadelige Afgang i Handelen, selv efter ^
Udsigt^til bedre Afsoetning, ved det af Landhuusholdningsselskab'i
i den Henseende Foranstaltede lod til at aabne sig for os, er ^
almindelig bekjendt, for fsleligen erkjendt af Faaredyrkerne l'i
lange at dvcrle derved. Jstedet'vr, efter uoverspoendte Beregn'"'
ger, at hceve sig til Beistand ved Schoeferiers Anlceg eller Udvidels«'
har Landmanden bebyrdet sig med en i bette Dieblik noesten v«er>"
loS Ting. — Bonden har lange allerede ikke holdt flere Faar, «>^
til at vinde den fornsdne Uld til Husets Behov. I andre sm""*
Avlsbrug, hvor det fremfor i de stsrre er gjorligt at gaae over st"
detEne til del Andet, tankermanpaa at afskaffe Faar,ene, som
for faae Aar siden anffaffede i det Haab, dervtd at have Z»d'
tagten af sine Jorder, og Eiere af storre Flokke see »ist Heller ik^
betydelig Fordeel mere ved kenne Avl, hvor god Uld der paa elftes
Steder endog prvduceres. Dl traffe her oste paa Uld, hvor"d
efter vore Fabrikkers Priser, Klade til 6 L 8 Rbd. Al-n k""
forfardiges, om end den stsrste Deel af Ulden fra Merinos Sch§'
ferierne kun er tjenliz til Klade, som salges for omtrent 4 ^
Rbd»

O g dog kunne vi ikke opnaae mere rnd 2Z L 3Z Mk. ft'
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PundetafdenpaaFaarene reen vafkedeUld,istedetsorat saadan Md.
af Mestizer i Ideeller 8de Leed, 25 Aar tilbage, solgtes for 5 ind,
til 6 Mk. Courant.
T il saadan Priis har Forfatterm selv afsat smaae Partier, hvilke dog sjslden betales holest afFabrikanterne.
Kloedet staaer hos os 50 til 60 Procent hoiere i P r i i s , end
i Udlandet: (enhver Upartisk, som sammenligner tydste og danske
Prsvekort, maa tilsiaae bette) og dog fore Tydfflands SchoefeNer Landmanden til Velstand, medens vi, som ikkun have enUbetydelighed afoedle Faareflokke mod de sydlige Nabolande, neppe
kunne afsoette vor Uld, end ikke engang til de anforte usle P riser!—
HvadkanGrunden vcere hertil? Fabrikvcesenets lave Stand maaffee?
Ellers vife dog nogle Fabrikker, at man forstaaer at forscerdige godt
Klcrde af vor Uld.
Eller er det lettere her, end i Udlandet, at
trykke det raae Materials Priis, medens Fabrikaterne strues i VeiM, sordi Concurrence mangler? Ubegribeligt bliver det i ethvert
Tilfcrlde, at siin Uld — jeg mener saadan,

hvoraf Kloede til de

ommeldte Priser kan forfcerdiges — ei kan afscettes for en nogen
lunde taalelig Betaling, medens der endnu ind>'pres saameget
fremmed Kloede, som, uagtet til meget billig Jndkjobspriis, ved
Told, Fragt og andre Omkostninger, samt ved de HandlendeS
rimelige eller urimelige Fordeel, ved sin hsie Udsalgspriis, aldeles
ikke nedscetter Prisen paa det indenlandste.

Men ligesaa ubegri-

beligt er det ogsaa, at Kjobenhavn ncesten ubelukkende voelges til
8abriksted, hvor Arbeidslon, Levnetsmidler, Consumtion, Huusleie og Huusa'gist staae saa meget hoiere, end paa Landet eller i de
Mindre Kjsbstoeder, hvor dersor burde vcete det egentlige Scede for
vore Uldmanufacturer.
Fedevarerne, isoer S m o r , have i det Hele ikke manglet
scetning, stjondt Prisen oste staaer temmelig lavt.

Af-

Men rigtig-

nok tsr vi ved vort Bondersmors Maadelighed i det Hele Heller
ikke vente hoie Priser. Godt S m o r — det, man i den i saa
Henseende dog ikke overdreven forfinede Hovedstad kalder fiint
Smor — er alrid betalt godt, og undertiden har det endog staaet
Meget hoit; sandsynsigviis paa Grund af, at saa Faae levere det.
Lorovrigt er ved Bondens ringe Qvoeghold, ved Hans Mangel paa
Melkekammer eller Kielder, ved et betydeligt Forbrug, i det Mindste
vnder Hssten, Lverffuddet af S m o r her paa Amtet i det Hele ei
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stört, iscer der ikke, hvor Tsrvearbeidet gaaer stcerkt, hvor ma"
altsaa allerrde fra bet kitzligere Foraar af bruger mere deraf. k>'
gesaa borttage de idelige Reiser t il Kjobenhavn meget S m o r st>
Bonden i de Egne, hvorfra man N a t og Dag seer Hefte ogVog»'
paa Landeveien.
A f H o og Halm forbruger Kiobenhapn saa meget, at, uagv'
den for bisse Producters Transport temmelig lange Bei, ogft^
fra bette Amt en Mcengde gaaer derhen.
Nogle Aar tilbajf
var der en Periode, hvor Foderet stob saa lavt i Hovedstadck
at man neppe engang havde en god Vognleie for et Loes H s, sF
sendtes derhen fra Amtets Midte. Denne helvige Periode ophor»
med 1826, hvor Fouragen, efterMisvaxt, steeg til en, endog ft'
den bedre Landmand alt for fristende, Priis til ei at beny»'
den til at rive stg ud af Dieblikkets T r a n g , hvori noesten Enh»''
befandt stg e>'ter saa mange, med Hensyn til Priserne flette M
Sid en den Tid har H s og Halm, naar vi betragte Gjennemsni^
Prisen, ikke igjen staaet saa lavt, som fsr, og S a lzet gaaer rast
frem, medens Agrene sukke under Mangel af Kraft. Hvor»"'
steligt det end er for Landmanden, at Hans Producter staae ho>>i det Mindste svarende til de Omkostninger, Produktionen medst'
rer, og til de Skatter og Byrder, der hvile paa Producenten
Hans Grundeiendom, saa maa jeg dog undtage Fodervcexlel»'
herfra, iscer Ho og Halm, hvis saa lave Priis, at ingen Fristet
til

at scelge dem künde toenkes, langt mere maa ansees st'

heldig.
Sverrig var for endeel Aar stden et godt Marked for v"''
Heste, og iscer stode de smaae letle og derhos velstabte D y r i
forholdsmoesstg hoi P riis .
Tolddefraudationer hiin Eide S»"'
det bidroge meget t il at bringe Liv i denne Handel; men de b>'
droge ogsaa t il senere strcengere Tilsyn, og bette har foraarsag^
at denne Handel nu ikke mere er saa stcerk. O verdrevne Test'
afgifter fore kun t il Smuglen eller t il at standse Handelen, ^
Regjeringerne vinde hverken ved det Ene eller det Ander.
der man det for rig tigt at hoeve Handelen imellem ro S t« "'
paa een eller anden A rtikel, saa synes det at vcrre bedre, ligeftt^
at udtale det,

end indirekte paa M oralitetens Bekostning
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standse eller lamme den ved overdreven Toldafgife. — At bet er
uret, bedragerisst, at smugle og snyde Regjeringen for Tolden,
bette faaer Ingen den Handlende til at indsee.

1 7 .

Opgive Bsnd.'vne endnu AEvrer, eller holdes der over Markfred? reifes

der nyt Hegn og vedligeholdeS der gamle?

^tarkfredens Tilstand for Forordningen af 6 Juli 1817 var
den samme, som i Dens ovrige Egne, overeensstemrnende vel med
^cesten hele Danmarks, bekjendt ved D e t, der da blev fkrevet om
denne Gjenstand, for at bevirke den af enhver oplyst Agerdyrker
saa meget snffede Forandring i Markernes stedfmdende almindelige Fredlsshed, saasnart en overilet Jndhostning neppe var tilenbebragt.
Forordningen bevirkede ved d-ns forste Fremtroeden
lnere en sieblikkelig Forbauselse, end en almindelig Forandring
l Tingens Stilling, hvilken Mange maaffee havde ventet, iscer paa
^rund af de derudi bestemte hoie Optagelsespenge. Men foruden
üt der stedflnder et Misforhold imellem Optagningspengene, som
Ere bestemte for de forffjellige S l a g s Kreaturez foruden en Ubestemthed paa enkelte Steder,

til hvilken Betaling det Ene eller

btt Ander skal henfores, synes mig Optagelsespengene i det Hele
Netop at vcrre for hoie til,

under Landmandens i samme Lid de,

Üyndte maadelige Forfatning, imellem Mand og Mand at kunne
blive ufravigelig Regel for Jndlosningen; og netop af den A a r 
sag har Forordningen af 9 Ju li 1817 ikke virket saameget paa
^arkfred, som man ellers torde have ventet.

De mange Egne,

bvorZEvret har bestaaet i dets fulde Udstrakthed efter 1617 , ligesorn for, bevidne dette bedst. Ei Heller vilde det falbe vanskeligt
at bevise, at lavere Optagelsespenge, mere beregnede paa M ue
Rheden at komme til almindelig Anvendelse, havde voeret virk-
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sommere. Attraaen tll Markfred finde- for der Meste kun hoS
Enkelte, og bisse have lange at koempe mod de Ovrige, som on>kr
den gamle Skiks Bedbeholdelse. Hverken kunnehine, efter de Tids'
omstcendigheder, som have fundet Sted i mere, end -n halv SneeS
A a r, eller de nenne at fremgaae efter Anordningens Bud nied
Henspn til Oplagelsespengene. Man advarer, optager, udlever-r
uden eller mod ring? JndloSningspenge, lover vel ogsaa attilbagrbetale bisse, dersom Naboen herefter holder Fred. Men Naboen
veed, at endog ved det omhyggeligste Tilsyn en sieblikkelig OverIroedelse af Skjellet af den fredelig sinvede Mands Kreature, eiu
ten de staae i Toir eller de Vogtes, let kan indlobe, og jndloder det ei, veed det flette Menneste at raade Bod derpaa.
seer altsaa forud, at de betalte Penge nok kunne faaes igjen, og dcl
med Aagerrente. Daglig Ersaring, isoer i de fsrste 5 — 6 Aar es
terat Forordningen udkom, har stadfastet bette. Mindre Opta*
gelsespenge, ei hoiere, end at den fredelig sindede, uden at blues/
künde tage deres fulde Belob af den Ufredelige, en Tiende-Derl
omtrent af hvad Forordningen bestcmmer, vilde forebygge delll
for Storstedeel; thi om da ogsaa engang et Hoved imod hiii^
Willie kom ind paa Naboens Mark, vilde bette ikke blive betydeliZt
nok, til derfor at maatte opgive at strabe efter Markfred. Til«l
teile den Ufredelige vilde de omtrent indtil 4 nedsatteOptagningspenge vare hoie nok, og mere end hsie nok til at indlose, hvad
mod Eierens Villie kommer ind paa Andres Marker.

Ei hellet

var under saadan Nedsattelse Fristelsen for flette Mennester
stör til, under Nattens Skjul at forgribe stg paa Naboens toirsat"
Besatning, for paa Grund af Havn eller Vindesyge at drive dev
ind paa sin Mark; Gjerninger, tit nok f.orekomne, hvor der tvistedet
om Markfred.
Jeg har i det Foregaaende yttret, at Misforhold saavelsovl
Ubestemrhed fandt Sled imellem de for det ene eller for det andet
S l a g s Kreature bestemte Optagelsespenge, hvorom jeg styldernoermere Forklaring. Ubestemrhed sinder Sted, fordi Grcendsen eieropgiven imellem S v iin og Griis, Ko ogKalv, Hest og Fol. Misfor
hold derimod er iscer imellem de3Rbd., somstulle betaleS for en Ko,
og de for en Kalv kun ansatte 46 ß; isoer naar 4 n LAarsUnghsveder, efter det almindelig Antagne, endnu flulde henforeS til Kal-
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vene.
En Kalv eller et Unghsved er eet af de vanskelrgste Kreature at optage, gjor ligesaamegen Skade paa den unge Rugmark, som et stört Hoved, og ofte mere, naar man ved Optagningen sorst lcrnge maa jage omkring med dem, inden de kunne
faaes hjemdrevne, hvisket sjceldnere behoves med Koerne. En
Heft burde staae meget hoiere, end en Ko, ligeledes i Betragtning
af den ofte storre Danffelighed med at optage dem.

Faar, i det

mindste Bondernes Smaaflvkke, ere ligeledes meget vanstelige at
drive til fremmed Sted, og wegen Ufred kunne de ofte have forvoldct, inden dette engang lr-kkes ^ derhos er Faaret meget skadeligt for
den ungeBinterscrd og opsoger den, saasnart Marken blot vifer sig
lidt grsn.
De for Faar bestemte Optagelsespenge staae derfor,
i Forhold til det Ovrige, ikke hoie nok. At Tyre ere ansatte til
hoieste Betaling, er meget rigtigtz men for at undgaae saa ofte
indtrufne ulykkelige Hcrndelser, saavelsom for at Qvsegracernes
Forbedring stod mere i vor M a g t , havde det voeret onffeligst, at
de ganske vare blevne sorviste fra Markerne, i det Mindste som
losgaaende.

Svinene have paa de fleste Steder loenge tabt deres

fordums Herredomme, og overdreven hoie Optagelsespenge ere ei
Mere fornodne til at holde dem i Tomme.
Men skjondt jeg troer, at Forordningen af 9 Ju li 1817 underModification afAdflilligt den, künde have vceret virksommere,
iscrr dersom det künde have ladet stg gjsre at stille MarkfredenS
Overholdelse under offentligt Tilsyn, hvilkei vel vilde have havt
sine störe Vanffeligheder, men dog maaskee ikke havde vceret ganste umueligt, har den ikke desto mindre ei virker ubetydeligt og i'
enkelte Strog.selv havt fuldkommen Markfred til Folge.

Mere

Jndflydelse vilde den have havt, naar den var udkommen tidligere,
under Bondens Beistand, istedet for at trceffe Landmanden i hanS
kraftloseste Periode.
Inden jeg forsoger at give en Oversigt over MarkfredenS
ucervcerende S t a n d , vil det maaskee ikke voere hverken uinteressant eller henstgtslost, kort at anfore, hvorledes det stod til dermed
5 a 6 Aar, efterat Forordningen udkom, dengang nemlig, da de
lorste Opfordringer til bisse landoeconomiske Spsrgsmaals Besvarelse udgik.
Dette, sammenlignet med Tingens ncervoerende
Stand, leder til Slutninger om Fremtiben. Jeg meddeler der-
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for, hvad de mig overleverede, bengang indkomne Jnbberetninger inbeholdi om denn« Gjenstand.

^ornaherred den 19 April 1823«
"S a a v id t vi vide, vpgive Bondcrne endnu ZEvret overalt >
Hornsherred. A f gammelt Markhcgn sindes om Bondernes Lodder kun faae, og bisse forsommes, som ostest. A f nyt Hegn
kjende vi ingen eller kun saae.

Frederikövivrk Goda den 1 1 September 1822«
" N a a r Hovedgaarden og Vcerket undtages, hvor der holdes
Markfred, saa opgives ZEvret endnu overalt.

Npt Hegn reifes

sjeeldent, hvorimod det Gamle vedligeholdes i Almindelighed.

Nronborg Amtsdistrict den 31 Mai 1823.
" A f enkelteMcend, iseer »den for Bondestanden, har i mange
Aar Markfred og Hegn verret overholdt.

Forordningen af 9 Juli

1817 har virket, al ogsaa mange Bonder, iscrr de, som lcrgge siz
ester Klsver og Karloffelavl, fordre Hegn og Markfred. Dog sindes, desvcerre, endnu Byer, hvor man forencs om at opgive Wv-

ret, saasnart Körnet er indhostet. Hvor Markfred overholdes,
der reifes og vedligeholdes Hegn, andensteds ikke.

«Zirschholms Amtadistricta Indberetninger.
^r. Oberst v. Lrae'ma paa Aungstcdgaard af 4 Mart»
1823.
"Bsnderne opgive endnu ZEvret, men da >de i Almindelighed
begrcrndses af de stsrre Gaarde, der noiagtig holde over Freden,
saa maa vogles og kun Faae lade Qvoeget gaae paa Macken om
Natten. Optagningspengencs Storrelse frisier Mange til, ulov«
llg-n at optage. De 3 Nbd. S o l v for etQverghoved, ere ofte L af
dets Birrdi, ligesom de 3 Rbd. S o lv for et S v iin ere derover8»r Faar kan Öptagning let stee, da de folges ad, og 20 Aaar ere
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strax 20 Rbd. S o lv.

Og hvem fkal Eieren hold» stg tilk Bog-

lerne kunne ei bekale og giv« bog ostest Anledning tilOptagning."

Ä r. Justitsraad Selmers i -Zirschholm af 30 September
1822.
"ZEvret opgiveS ikke mere. det stulde da vcrre, en enkeltBy
enedes derom, hvilket har sine Vansteligheder.
Siden Forordningen af 9 Juli 1817 synes Marksteden her meget god.
stettgt, om alle Hegns Sloifning nu opmuntredes.

D el var snMegen unyt-

tig henliggendeJord kom da til Nytte. Hegnet har desuden al«
drig naaet sin Hensigt; thi endog for 9 J u li 18 17 , da man gjerne
betalte nogle ubetydclige OptagelstSpenge for at have sri Grcrsning, blev det bedste Hegn gjort ved Nattetider unyttigt, ved paa
flere Steder anbragte Gab.
fordeelagtigt."

At plante paa Hegnet er seerdeles
'

c) Zr. RammerraadTViimhs paa Lyngebecksgaard af 7 Sep»
tember 1822.
"Gamle Skikke ere ikke let af Enhver at aflade, og saaledes
have Bonderne for det Meste ZEvret, ikke alene paa deres egne
Jordlodder, men og paa samtlige Naboers, saavidt Hegn tillader
og Kreaturernes Lyst at vandre, strakker sig. Om nyt Hegn rei,
seS, er mig ubckjendt, men at det gamle ikke alle Steder svarer
til sin Hensigt, er vist.''

ä) Z r . B an k -G raveu r Seehusens i Birkersd af 10 A pril
1823.
"ZEvret opgives ikke og der holdes over Markfreb.
reifes der nyt Hegn og det gamle vedligeholdes."

Baade

*) Sognefogdcrne Gle Hansen i Audersd og Jens Andreassens i Bronsbolm af 5 Decemher 1822.
' ' I Strandsognet opgives ZEvre, og Markfreb overholdes i
Alinindelighed ikke. Gründen maa fornemmelig sogeS i Hegnets
Betydelighed; dernast i ForordningenS sv«re OptagelstSpenge,
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som dreve enkelte Herre, og Gaardmcenb til ar benytte dem som
Jndtcegtskilde eller ril Chikane, naar de havde noget Udstaaende
med Naboen, hvorved ei sjoelden 20-30 ja indtil 100 Nbd.
tagningspenge maatte betales, hvor man da sogte Negres paa
lige Maade. Man holdt flcre Vogtere end for, men Heller ikke
derved opnaaedes, at enhvers Kreature bleve paa egne Marker,
hvorefter ZEvcet lidt efter lidt blev opgivet igjen.

Bel künde an-

fores at Krea.turene künde holdes bundne, men Koerne lide derved og malke ei godt under Efteraarets Kulde.
Hvad Hegn angaaer,

da reifes efter den nyeste Forordning

intet nyt og det gamle sorfalder,

da saavel Bonden som andre

udloegge Forordningen saaledes: at skal Hver voere pligtig, at
holde Kreaturen- paa fit Eget, og altsaa nsdeS til at vogte eller
toire, saa behoves intet Hegn. Denne Tanke er almindelig i
Sognet og gjor altsaa Markfred mere vanskelig.''
Fdrfatterens Indberetninger over Frederikoborg

Amtüdi-

strictü nordvestlige Deel, a f 31 December 1822.
" N a a r Spsrgsmaalet blot angaaer L on don o: Landmanben af Bondestanden, saa udfalder Besvarelsen, almindelig ta
gen, saaledes:
Bsnderne opgive endnu ZEvret, de holde ikke over Markfred,
de reise, med ubetydelige og paa Markfred ncesten ingen Zndflydelse havende Undtagelser, hverken nyt Hegn eller vedligeholde det
gamle,

hvilket ingensteds har stört anden Nytte, end at betegne

Skjellet imellem Lodderne.
Undtagelser herfra, finde S te d :
1)
Hvor Zordbrugere udenfor Bondestanden i tilstrcekkelig
Mcengde ere bosatte imellem Bonderne og med forenet Kraft have
arbeidet Markernes fredlose Tilstand imod.

Dette har isoer der

virket gavnlig, hvor Kartoffelavlen i det Store ogsaa fandt Sted
hoS Bonden, som da befandt sig vel ved den vundne Marksred.
T i l disse heldige Egne Hörer kun en liden Strcekning, hvoriblandt
en Deel af Herlov, Kollersd, Uvelse, Lystrup ligesom de Slangerup Kjobstad ncermest tilstsdende Zorder,

da Agerdyrkerne i

dette sidste Sted ikke taale sremmede Kreature paa deres Marker.
Med Undtagelfe af de benoevnte Stroekninger samt Hillerod Kjob-
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stadS Jorder, hvor Markfred antroeffes i stsrre eller mknbre Grab,
fwdes noesten almindeligt ZEvre. Derved opstaaer en sorgelig
Stilling for de imellem Fred og Ufred liggende Jordbrugere. P a a
den ene Side anfaldne af ZEvrets losgaaende Qvoegflokke, selv
til storste Fare for deres bundne Bescetning, sorn da rimeligviis
nodes til at lssrive stg, hvorved den Fredeligste ufrivilligen kan
komme til at gjore Ufred, stode de ad den modsatte Side paa
Markfredens strcenge Love.

P aa denne uimodssgelige Sandhed,

at en Mand uden ringeste egen Skpld kan komme til at gjore
Ufred, ia paa en Maade er nodsaget dertil, bygger Enhver, altsaa ligeledes den med Henstgt eller af Efterladenhed Ufredelige, sit
Forsvar, og soger at opnaae Eftergivelse, i det Mindste Nedscettelse i Optagelfespengene. Tilstaaer man det ei, har man at
kcrmpe med Ondskab og Hoevngjerrigbed, der for det Meste vinde
Seier.

Saaledes

bevirke de imellem Fred og Ufred liggende,

imod hvad man flulde formode, og hvad vel ogsaa stundom er steet,
istedetfor at udvide Markfredens Groendse, ofte det Modsatte, og
Mange af Markfredens ivrigeTilhoengere ere allerede blevne kjede af
de uffgelig mange Ubehageligheder, de have modt; hvilket kjendeligen i forrige Efteraar, og mere endnu iA a r har tilveiebragt S lo v hed paa flere Steder,

hvor for

med Kraft kjcempedeS mod

Uskikken.
2)

Hvor Kongelige Marker og Skove groendse til Bonder-

Markerne, uden at voere forsynede med forsvarligt, eller tilbsrligen
vedligeholdt Hegn.
Allerede inden 16 17 vare de ril Stutteriwarkerne groendsende Agerdyrkere meget indffroenkede i V v r e ts
Opgivelse; thi tildeels blev Udhegnet ikke vedligeholdt.

J a der

vare Strcekninger, hvor det ganske laae ode eller selv var bort
taget.

De Kongelige Skoves Hegn bliver vel, forsaavidt Forst-

vcrsenets Andeel angaaer, forsvarligen vedligeholdt, men de T ilgrcendsendes Andeel meest kun maadeligen.

Dertil kommer, at

enstor Deel af bette Hegn bestaaer af Volddiger, som vel kunne
vcere anordningomcrüsige, uden derfor at tilbyde forsvarligt
Hegn, ei ffikket til at modstaae det til Wvrets Frihed vante
Qvoeg. Men om end Bonderne ved tilstodende Kongelige Skove
vg Marker vare lidt generede, agtede de kun lidet de ved Forordningen af 19 October 1794 besternte Optagelsespenge, isoer ved
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Pengenes fletts Cours. Med SkadeSerstatningen, iscer i Groesmarker, havde det ikke stört at betydez ligesaalidet i Skove, som
deels vare udvoxne eller dog i den Alder, at Kreature ingen Skade
künde tilfsie dem, eller hvor de foretagne Anlceg formedelst er»
fo r vid t gaaende Lredrring, vare saa besatte med GroeS, at det
endog var Sporgsm aal,

om de indkomne Kreature havde gjort

meestGavn eller Skade.

Saaledes künde altsaa Skove og Stut-

lerimarker ei stört forstyrre ZEvret, indtil Forordningen af 9 Juli
1817, udgaaende fra andre Grundsoetninger, hoevede hine Misforhold.

P a a enkelte Steder bevirkede den ved dens forste Frenu

Iroeden en heel Omvoeltning

i Tingenes forrige

Stand.

De

mange f. Ex. omkring Stutterimarken Ebberholtsvang liggende
til det meest udstrakte ZEvre vante Beboere torde, ved Hegnets
maadelige Tilstand omkring denne B a n g , ei mere toenke derpaa,
og i een af de ufredeligste Egne havde man saaledes gründet Haab
om at fee Markfred tilveiebragt.
Men dette Haab forsvandt,
da de omliggende Bonders Kreature bleve indbrcendte paa Eftergroesning i denne D a n g , uden at Vogtning foranstalredes eller
gjordes til Betingelse.
Stutterivangen og de tilgroendsende
Marker bleve derncest atter et fcelleds ZEvredistrikt, ligesom de
havde vceret det fo r, og Markfreden er nu for lang Tid forsvunden i de hertil stodende Sogne.
Helles ikke virkede Skovene
efter sidste Forordning betydelig til at tilveiebringe Markfred; Ihr
Forstvysenet vedblev i Medhold med Anordningen at holde Heg
net istand, og de Tilgroendsende toge stg rimeligviis ogsaa mere
af deres P a r t , end for, fordi Forordningen nu gjorde dem Grcesningen udi Jndhegningerne for kostbar.
3)

Hvor der sindes enkelte flette Menneffer, som under An-

vendelse af ethvert Middel benytte de nyere Bestemmelser om
Hegn og Markfred til at berige sig. AfExempler herpaa haveviflere
for Die. Det berygtede Alssnderup So gn har nogle smaae Lod
eiere, som have drevet dette allerede i stere Aar, og dette Onde har
bevirket det Gode, at Bonderne i Ncerheden af dem have et jcevnligt
Tilsyn med deres Kreature om Dagen og for en Deel indbinde dem
om Natten. Men ZEvrets fuldkomne Ophcrvelse har det ei be
virket.

253
Jeg kan ikke flutte bette Afsnit, üben med faae Orb at bersre be Banskeligheder, som staae i Beim for Markfredens fuldkomneOpnaaelse i enEgn, hvor Agerdyrkningen staaer paa et saa
lavt Trin, som her. Foders rigelige Frembringelse er den forste
Betingelse for Markfredz thi bet paa fkaldede Marker om D a 
gen i Toir staaendeQvoeg maa der gives et Foder om Natten, og
Qvoeg saavel som Faar maae nu tages tidligere paa S ta ld , end under A§vret, selv naar man vogter istedetfor at toire.

Men hvorfra

!kal Foberet komme hos den Manb, som netop af Mangel berpaa,
eller forbi Han trc^nger til at gjore en Deel deraf umiddelbart i
Penge, ikke pleier at stalde ind, forend Sneen driver det omvankende Qvoeg hjem, oste om Foraaret scrtter det ud paa Marken
lgjen, naar neppe et Faar kan finde Ncering der? Og Qvoeget
er ikke engang den storste Hindring for ZEvrets Afffaffelse; langt
Mere ere Hestene det, som, i Selen om Dagen . ei kunne staae
i Toir de lange kolde Ncetter, saasnart den GnriZnirig er medgaaet,
som man har opsparet til dem paa Klovermarkerne.

N u skulle de ta

ges ind paa Kjcrrvene, hvorafder kun haves lidt, og som skalgjoreS
i Penge til Udgifternes Bestridelse. Om end de fleste Bonder
stedse have taget et P ar Heste ind nogle Uger efter Mikkelsdag,
saa maatte dog Resten gaae ude indtil det sildigste Efteraar.
Disse nu ligeledes indtagne, altsaa 5 a 6 Uger
udgjore noget Betydeligt med Hensyn til Foder
mindre Antal Heste, men bedre Arbeidsdyr bor
ncesten ingen Gaard burde have stere end fi're,
Tale om Markarbeidet.

tidligere end for,
og Kjcerne.
Et
altsaa holdes, og
naar der blot er

Men derfra ere vi endnu meget fjerne."

Ester at have meddeelt disse Udtog, ZEvrets og Markfredens
Stand for 7 - 8 Aar stden angaaende - - som dog mangle Underretning om Frederiksborg Amtsdistricrs sydligeDeel, hvorfra in
gen Jndberetning er indkommen,

men hvorom jeg veed, at kun

paa meget faae Puncter Markfred dengang fandt Sted , kommer
jeg til SporgSmaalets Besvarelse med Hensyn til Nutiden, og
Meddeler, hvad jeg under de i Aaret 1829 foretagne Omreiser har
bragt i Erfaring. Hensigten, ncermere udi det sidst forlsbne E fteraar, ved egen Zagttagelse under igjentagne Reiser, at oplyse
denne Gjenstand, hente Stadscrstelse eller Berigugelse af det mig
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Medbeelt-, blev kun i ringe Grad opnaaer, da Hostens Ende og
Dinterens Begyndelse ncrsten faldt sammen, et egentligt ZEyre
altsaa mgensteds künde finde Sted. — De samlede Efterrctninger mehdeles her i samme Orden, som de celdre, og kommer jeg
saaledes ferst til:

?Zornsberred.
ZEvret i dets fulde Betydning, 2 : Markernes lit den Grad
fredlose TUstand efter Jndhostningen, at Kreaturene uden Vogtning eller Tilsyn gaae, hvor de ville, kan antages at vcere hoevet
i Herredets Midte og i nogle af de sstre Byer.

I Senden af

Selse Gods derimod synes det for det Meste, endnu at bestaae,
nagtet ogsaa her enkelte Stemmer have reist stg derimod.

Lige-

saa er det ikke hoevet i de vestre Byer under Egholm og Svanholm; ei Heller paa Oure.
Dalby under Overberg, Onsved
under Pagterold, samt Ordrup under Svanholm have i den le
nere Tid stroebt efter Markfred og tiltvunget sig den fra den tilgroendsende B y Landerstsv af Zoegerspriis Gods, hvor jeg horte
stör Klage fores over det foregaaende Aars Optagning paa de forommeldteBvers Marker. Torslov har, i Forbindelse med Skullelov, allerede for havt og maattet holde nogenledes Fred.
Saale
des er altsaa Markfred med dens velgjorende Folger paa Beie
at udbrede stg over en stör Deel af Herredet;

dog bestaaer den

endnu mgensteds fuldkommen, og endeel Aar ville vist hengaae,
inden det nogensteds kommer dertil, hverken mod Andre eller mod
sig selv at vcere ufredelig; Ihr endog der, hvor det almindelige
2Evre er hoevet, bestaaer dog Skjodesloshed i kenne sr'dste Henseende endnu i det Enkelte.
Med Hensyn til Hegnet bemcerkes, at Hovedgaardenes Mar
ker fra celdre Lider af have havt baade Udhegn og Mellemhegn,
som overalt vedligeholdes, dog ikke til den Grad, at Groesning paa Markerne kan finde Sted uden Vogtning ; thi det meste
Hegn bestaaer af Volddige.
Bondernes Hegn findes paa enkelte
Steder i taalelig Stand, paa andre ikke; det Forste er for det Meste
der Tilfcrldet, hvor Markfred onstes, men ei endnu er bleven til Re
gel; detSidste, hvor fuldkommentALvre existerer eller hvorhcevdet
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Markfred gjsr HegnetS Dedligeholdelse overflsdig,
til hvilken
Grad det, som ommeldt, dog ikke endnu synes- at voere kommet i
Hornsherred.
Godt vedligeholdt Hegn antraf jeg blandt ander
paa enkelte Steder af Selss G o d s, i S k ib y , Ordrup, Onsved
og fl. S t . , men ingensteds til at kunne modstaae lssgaaende,
uvogtede Kreature, til betydelig Lettelse derimod for Vogtningen.
Hvad Nytte vilde desuden det bedste Udhegn have med
Hensyn til Markfred, dersom Kreaturene ei holdtes bundne eller
Under Bogt! Skaden er ligestor, enten de egne eller fremmede foraarsage den. Skulle Kreaturene overlades ril si'g selv, er foruden
forsvarligt Udhegn ligeledes Mellemhegn nsdvendigtz saaledes
som det sindes i en stör Deel af Holsteen, men hvor ikke destomindre megen Ufred skeer — netop fordi man ftoler paa Hegn.
Er man altsaa nodt til, ligefuldt ar tsire eller vogte, bliver Hcgnet
undvcrrligt.

Ikke at jeg skulde miskjende Behageligheden af at

have et forsvarligt Udhegn, der i det Mindste kan modstaae det
forste Tillsb af et sra T s ir eller fra Dogteren fluppet Hoved;
Men for dyrt, holder jeg for, kjobes denne Bchagelighed og denne
ringe Nytte, dersom vi betragte Omkostningerne, som Vedligeholdelsen af Udhegnet foraarsager, iscer der, hvor det, som her ncesten
allevegne, bestaaer af Volddige, hvorpaa noesten ingensteds sindes
levende Hegn.
A f og til trceffer man endnu paa Steder, hvor intet Hegn
er reist imellem Mand og Mand, som f. Ex paa adskillige Udlodder af de vestlige Byer. Iscer er bette Tilfoeldet ved de der afsatte
Huuslodder. — Men endeel opbrcekkede Steen ligge allerede i
Skjellinien, og inden bisse steenbesatte Jorder ere tilbsrligen rensede,vil Materialet haves til at kunne Hegne, hvilket da staffer en
dobbelt Nytte.
P aa hele Ours fandt jeg, med Undtagelse af enkelte Lodder,
Hegnet maadelig vedligeholdt eller at voere forfaldet.

Lrederiksvcrrks Göds.
Den til Frederiksborg Amtsdistrict stsdende Deel dera.f
Passer med Hensyn ril ZEvret godt til sit Nabolaug; thi ogsaa her,
i Dlsted, Ubberub, Store Lyngbp og flere noget mere fraliggende
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Byer -xisterer bet noesten endnu i sin gamle F orm , og meget anderledes stal det Heller ikke voere i Kregyme Sogn.
Frederiksvoerk
Fabriksted og Arresodals Hovedmarker stode hertil, og den Mark
fred, man forlanger her, uleiliger de noermek tilgrcrndsende Bonder
nogct og noder dem om Efteraaret til et overfladeligt Tilsyn
med Kreaturene. Saaledes er det ogsaapaa den anden Side, hvor
Vinderod og Meelby Sognes Bonder stode til Vcerkets og Hovedgaardens Jorder og ligeledes ei ganffe frit tor lade deres Kreature
gaae i ZEvret.

Halsnoes roses vel for, at Enhver her holder paa

fit eget, men de fleste forelagte Sporgsmaals Besvarelse til at
oplyse Markfredens Natur her, udfaldt ei til hiin Paastands Bekroeftelse, men viste blot, at man i den Henseende ei ganffe stoler
paa Hinanden indbyrdes og dersor har et loseligt Tilsyn med
Qvoeget og Faarene en liden Tid af Efteraaret.
Videre troer
jeg ikke, at det er kommet med Marksreden her.
Kun paa faae Steder sandt jeg Hegnet i synderlig god
Sta nd , dog var der Heller ikke overalt forfaldet.
Saaleoes fluttede jeg mig til, at ei Heller nogen alvorlig Kamp endnu maatte
vcere opstaaet mellem Markfred og Ufred,

hvis forste Virkning

pleier at voere Hegnets Opreisning mellem de stridende Parter,
uagtet dets Forfald uudeblivelig stden paafolgcr igjen, enten det
gamle ZEvre seirer, eller det fortroenges af en suldkommen Mark
fred.

Thi hverken det Ene eller det Andet behsver Hegn.

Aronborg Amtüdistrict.
Fra oeldre Lider af allerede har bette District havt mange
Agerdyrkere uden for Bondestanden, og da bisse for det Meste
hylde Markfred, künde det ikke feile, at jo bette maatte have
Jndflydelse ogsaa paa Bondestanden, som efter 1617 saae sig
tvungen til at flaffe Fred paa alle de Puncter, hvor Moend boede
blandt dem, som i den Henseende ei lode spoge med stg: Jngensteds paa Am tet, iroer jeg dersor, efter hvad jeg har Hort, og
hvad ogsaa synes at sremgaae af den meddeelte körte Underretl
ning af 1622, har Anordningen af 9 J u li 16 17 havt en saa
hastig Birkning, som her paa mange Steder.
Men neppe har
det holdt sig paa det Punct engang, som man efter det Foran-
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forte maa antage, at det har staaet dengang; gaaen frem er man
vist ikke. Vel tales undertiden endog af Bonder — og ofte selv
Med voegtfuld Mine — om Markfred og Hegn som T i n g , der
höre hjemme hos dem; men det forekom mig, som man talte
mere derom, end Sagens S tand fortjente.
Hvad Bonden her
kalder Markfred, er soedvanlig ikke andet, end at Qvceget holdes
fra Naboens Mark indtil Kartoffelhostens Legyndelse omtrent,
Medens man ikke tager stg det ilde op, paa egen Mark at lade
det gaae, som det kan. Hestene synes ncesten allevegne at nyde den
Frihed, efterat voere spcrndte fra Ploven, selv at opsoge sig dereS
nodtorftige Noering om Natten; thi mere end eet P a r Heste paa
Stald ved eller snart efter Michaelis fi'ndes hoist sjcrlden ogsaa
hos Kronborg Amts Bonder. P aa Faarenes Bogtning toenkes ei
stört mere, efter at det omhyggeligere Tilsyn medQvoeget har ophsrt; uvogtede ere de altsaa netop da, naar de begynde at gjore
meest Skade paa Rugmarkerne, som fra nu af begynde at Mokke
demmed deres unge Grsnt. P a a enkelte Steder— men noesten kun
der, hvor Landmoend uden sor Bondestanden ere bosatte mellem
Bonderne, staaer det bedre til, og her er det mueligt, at man
efterhaanden vil komme til virkelig Markfred, hvorfra den mere
og mere tor antages at ville udbrede sig, saafremt ikke Producternes Priis paany ffulde synke til det meget lave, hvorved Standsning i al landoeconomisk Fremgang, ligesom det sor nogle Aar
stden var Tilfoeldet, atter maa befrygtes; thi Uformuenhed og
Afmagt staae enhver Fremffriden imod, iscrr hvor denne medforer
oieblikkelig Opoffrelse, Restgneren paa virkelige eller indbildte
Fordele eller Behageligheder.
Zngensteds har jeg fundet mere Driftighed ved Hegns Opforelse, end paa adskillige Steder i nogle af Kronborg Amts nordvesilige S o g n e , f. Ex. i Blistrup So g n s Strandbyer,

hvor en

Moengde reiste Steengjerder tillige har havt disse steenbesaite
Iorders Rensning og Focbedring til Folge.
P a a andre Steder,
hvor det feilede paa bette Material, vare mange Hegnslinier for»
synede med ganffe nylig istandsatte, meget gode Volddiger. Ssrg el»gt kun, at saadanne Anstroengelser ei have varigere Nytte, og at
saadant Hegns Forfald allerede sees at indtrcede ved det forste.
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naar man neppe har sat Spaden til det sidsie Stykkez sorgeligt,
at man med saadan Strcrbsomhed for ctt afvoerge fremmed Ufred,
ikke er mere opmoerkfom paa den, man tilfoier sr'g selv.
Hvor
man imidlertid bliver betydelig Anstrcengelse vaer ved Hegnets
Jstandscettelse imellem flere til Hinanden Grcendsende, der skimter
Haabet frem om Markfred engang i Tiden.

Thi at det siden Ud-

skiftningen ncesten overalt urort nedliggende Hegn reifes igjen, er
det fsrste Tegn, at ZEvrets gamle Herredomme er brudtz
at man trcrttes om Markfred.

Tegn,

Modvilligen reifes Hegnet af de

Fleste; men er det engang reist, vil man! sin Fortrcedelighed overde
aftvungne Anstrcengelser og det standsede ZEvre ogsaa lade Naboen
fsle stn Harme,

og bliver nu — som man kalder det —

endnu

urimeligere, enb Han med ei at taale fremmede Äreature paa sine
Jorder.
Saaledes ffeer Begyndelsen til Markfred eller Forberedelsen dertil ncesten altid under Troette og Uvenffab, under Ondfiab og Hcrvn, og.jo hoiere bette stiger, desmere Haab er der oM
en heldig Udgang.

Ei for paatcrnkte Foranstaltninger gjores til

Hestenes tidligere Jndtagelse, til de ovrige Äreatures Bogtning
vH Jndbinding om Natten.
Engang bekjendt dermed feer man,
at for for uovervindelige holdte Danffeligheder, dog lade sig overvindez bekjendt med Nytten afMarkfreden, lcerer man at anflaae
den hoiere,

og tilsidst at ynde den.

deligt Sindelag
ellers! —

S l o v Troette, under fte-

let tilveiebragt Forlig —

priisvcerdige Ting

tilbagefore til Ufreden z ligesom den iblandt kraftlose

Ägerdyrkere, uden fremmed Tvang, sjcrlden vil fortrcenges. Derimod kjender jeg Egne, stjondt ikke, hvor vi nu staae, hvorMarkfreden under Troettens alvorligere Eharacteer, saa hastig blev til
veiebragt, at der ikke blev Tid til at toenke paa Hegnets Jstandsoettelse, bette Palliativ for Ufredsfygdommen, og saaledes sparedes betydelig?, og,

naar Freden forst har vundet Herredommet,

un^ttige Anstrcengelser; thi endog det bedste Hegn vil man da
efterhaanden fee sor'alde igjen, hvortil Jstandholdelsens störe Dekostelighed indeholder den rimelige Grund.
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-Zirschholrna Amtadrstrict.
Jnddragne Efterretninger om bette Amts fire S o g n r inbe»
holdt folgende körte, veiledende Noticer:
Karlebo S o g n .

Der holdes over Markfred; men Hegnet ved»
ligeholbes ikke overalt.

Älaustrod Sogn. P a a de fleste Steder opgives ikke ZEvret, men
paa nogle efter Mikkelsdag.
Hirschholms Sogn. I

bet Hele holdes over Markfred, og ZEvret

existerer ikke; hvoraf fslger, atHegnene nu
ikke overalt vedligeholdes.
Äirkerod S o g n .

Overeensstemmende med Hirschholms S o g n .

Naar man ikke taber af S i g t e ,

a t, hvad Bonderne kalbe

Markfred, scrdvanlig kun betyder, at ZEvret ei bestaaer mere i sin
forrige Udstrakthed, saa vil let erkjendes, at hine Noticer ei lade
stritte til Markfred i Ordets fulde Betydning, men kun til den
Tilstand, som ncermer sig den og giver Haab om, at det «ngang
dil komme dertil.
Dette Haab har sin fastest» Stotte i de mange
starre og mindre Gaarde, som paa en stör Deel af bette Amtsdistrict drives af Landmcrnd udenfor Bondestanden,

hvorvrd den

«vrevante og oevrelystne Bonde toiles bebst.
I Karlebo S o g n s vestre Deel er det mig bekjendt, at for
faae Aar siden endnu kun maadelig Fred fandt Sted med Qvceg,
vg at Hcste og Faar holdtes ikke, eller kun ganffe lidt, under Tilsyn. I dette Efteraar traf jeg Qvcegflokkene vel for det Meste
med Vogler; men Sceden var paa mange Steder endnu ubjerget.
Ikke desto mindre fandt jeg Kartoflerne tildeels afcedte, traf Qvcegetuden Opsigt i Middagsstunden, naar Vogterdrengen var kalbet
ind, faae Hestene gaae lose, og Faarene i den sildigere T i d , da
S«den endelig var indhsstet, drive om, hvor de vilde — vel ei til
betydelig Hinder i dette A a r ,

hvor ingen grsnnende Rugmarker

havdes, men dog til Beviis paa, at Markfreden fsrst havd« naaet
stt lavere Trin.
-Ligesaaledes stob det til i Blaustrod So gn, hvorimod det fore»
kom mig, at man i Birkerod og Hirschholm S o g n indtil noget
ind i Karlebo Strandsogn forte et mere paalideligt Tilsyn med
Qvceget, og af og til faae jeg ogsaa Faaresiokkene at bliv« vogtede.
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hvonmod ligeledes her fandtes mange losgaaende Heste. Men,
som allerede forherr anmoerket, det stdste Efteraars Jagttagelsec
kunne ei afg'rve Maalestokken for Markfredens Stand.
Uindho«
stet Sced foranledigede stroengere Tilsyn i Forstningen; Mangel
paa tidlig besaaede, grsnnende Nugmarker, Kartoflernes Maar
delighed, bevirkede storre Estecladenhed senere, end under scedvanUge Forhold.

Lrederiksborg M rtsdistrict.
Bosat her, og formedelst min Embedsstilling nme og lcenge
bekjendt med den stsrste Deel af bette District, kan jeg give bestes
tere Efterretninger om Markfredens Stand i denne Deel afAm>
let, uafhoengige endog af det i bette ualmindelige Efteraar stedr
fundne mindre Almindelige, da jeg ligeledes har havt de foregaa*
ende Aar for Die.
<
A f min Jndberetning af 1622 erfares,

at dengang alleres

nogen Slsvhed med Hensyn til Markfreden viste stg paa flere
Strog , hvor den noesten var vunden.

Denne Slsvhed tog undck

adskillige af de paasslgende Aar paa enkelte Steder endnu merr
til, medens paa andre, som' dengang endnu havde fuldkomment
ZEvre, en modsat Forandring indtraf.

Dette, saavelsom enkelic

Egnes faste Vedholden ved Markfreden, hvori Slangerup Kjsbsted, Uvelse og endeel af Herlov So gn stode foran;

fremdelt

de almindelig bemoerkede paafaldende stjonnere Rugmarker, Kan
toffelmarkernes fortrinlige Udbytte og deres HsstS uforstyrrede
Gang i Markfredens Egne, gjorde Mange opmoerksomme paaUfrn
dens störe Skadelighed, hvörnoest isoer med Aaret 1627 og merk
endnu med 1626 en betydelig Forandring paa flere Steder synteö
at indtroede, ogByer, som for maatte henfsres til de ufredeligste,
bleve paa eengang fredelige.

S o m Exempel kan jeg noevne Lyngt,

mod hvis uudsatte ZEvre jeg i mange Aar havde maattet koempe,
men hvorfra i Aaret 1826 noesten ikke et eneste Hsved kom paa
Mine derimellem liggende Marker, hvilke for stedse vare oversvorvmede med losgaaende Kreature.
Men ikke Heller kan det noegtes, at Wvret noesten uindskrcem
ket ogsaa finder Sted endnu i andre Dele af Amtet.

Alsonderup,
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Lyngby og Skcrvinge S o g n , endest af Nlsted, ikke mindre den
sondre Deel af Tiereby Sogn (den nordre staaer under en betydelig Kartoffelavls T v a n g , som i adskillige Aar har fundet Sted
Paa een af Ullersd Gaardes Lodder) leve ncesten ganske under
Wvrets Kue, og i de ommeldte Egne, samt, hist og her endog
over Grcendsen deraf, traf man i de stdste 5 ^ 6 A ar, snart efter
Scedens Jndhostning, sjcelden paa en Kartoffelmark, som ei var
ttfeedt, ofte nedtraadt, til den G rad, at det neppe mere künde
kjendes, at denne Frugt havde staaet her. Kartoffelavlen er i diöse
Egne derfor ogsaa tun ubetydelig, og den Enkelte, som ikke endnu
rr bleven kjed a f, noesten tun for Fremmedes Kreature at lcegge
dem, waa lade fradrive Qvceget,
har faaet dem optagne.

indtil Han, under utidig Hast

Ikke Heller paa de hertil grcendsende Marker af Store og
kille Hagelse B y samt S t r s og Gjsrlose S o g n er suldkommen
Markfred.

Uangrebne Kartoffelagre, tidlig R ü g , som ei er ned-

traadt af Faar og sildig udgaaende Heste,

hsre her ikke til det

Almindelige, og de navngivne, saavelsom mange andre Sieder paa
Amtet, hvor det egentlige ZEvre ellers er hcevet, give Exempler
Noß endnu paa en skjodeslos Vogtning, uagtet Markfred i dens
Mindre strenge Betydning bestaaer, og paa den stsrre Deel af
Aintsdistrictet, i de stdste to til tre A a r , har vceret i betydelig
Frernstrideri. S e lv den for faae Aar stden endnu temmelig ufredelige
Egn af de forhen til Kjsbenhavns Amt hörende Sogne beSynder at vogte, ög i Efterhsstens fsrste Tid i det Minbste er
Man ogsaa her blevet meget mere fcedelig. Fuldkommen Markfred
^ enkelte Uordener, iscer med Heste og Faar, paa den allerstldigste
2id fraregnede, hvorpaaman vel ogsaa stsder og hvortil bette stdste
Eftcraar, hvor ncesten Ingen grsnne Nugmarker havdes, som
künde tillokke Kreaturene, har givet mere Anledning — existerer
vg har tildeelS lcenge fundet Sted paa de fleste Steder mellem Frederiksborg og Stangerup, samt et Stykke hiin S id e denye B y ,
hvortil endest afHjorlunde S o g n i de senere Aar har strittet stg*).

*) Desvirrre maa jeg her tilfoie, at i Efteraaret i8Zc> atter, paa
mange Srcdcr, har virst fig megen Lunkenhed med Hensyn til
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Saaledes bestaaer Markfreden eller Udstgten bertil meest i Amtidistrictets Midte; derncest i den sydvestlige og sydligeDeel. 3
Nordvesten derimod haveS ingen Grund til at formode, atdenneen
vcerende Tilstand snart vil sorandre stg; is«r efter den Erfaring,
at man,

efter engang alkerede paa enkelte Puncter at have va-

ret lcenger frem, altsaa bekjendt med Markfredens Focdele, allige»
vel er gaaen tilbage, uden ncesten at höre nagen lydelig Stemme
meer at reise stg mod ZEvret.

18.
2 hvad Tilstand er Qvwgavlen? saavel L Henseende til Qvcvgekv
Beffaffenhcd som Antal, efter Gaardeneö Areal? Give Malkekocr
eller Fedeqvcrg störst Fordecl?

«ved at omtale Qvcegets Beskaffenhed bliver jeg for det Forste
staaende ved den indmtandffe S tam m e, saaledes som jeg i de
sidste 20 til 50 Aar har kjendt den , uden at berore det orntrent i
samme Periode ved Blandinger med holsteenfft, sweitser og tyrolel
Qvceg fremkomne.

Mueligt at fra celdre Tid allerede uformoek-

ket fremmedt Blöd hist og her har btandet ffg i hiint, hvilket let kall
vcere ffeet paa de Steder, hvoc Agerdyrkere i tidligere Aar have
ladet komme, iscer af det Forste; men saadanne tilfcrldige og
ufortsatte Blandinger hos Bonderne, kunne vel ikke antages at
have havt stör Jndflydelse paa Racens Forandring i det Hele, og
saaledes antager jeg det Qvceg, som i Almindelighed sindes hos vore

Markfreden, og lasgaaende Qvcrg, men isrrr uvogtede Faareflokke
holde stemt Huus med dette stjonne Efteraars gronne lllugmarkcr,
selv i Egne, som i foregaaende Aar aldeleS ikke taalte, at de
handledkS.
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Bsnder, hvor ikke i den senere Lid fremmede Lyr« ere kjobt«, laante
«Iler Tilladelse til at Kruge de paa Stutteriets Gaardr flg besin.
dende er benyttet, for vor Egns egen Rare.
Denne Race, hvor mcrrkelig Forffjel man endog antrcrffer
imellem Qvceget med Hensyn til dets Godhed i det Enkelte, kan
antages i det Hele at vcrre den samme oder hele Amtetz thi Forsijellen trceffes ikke saavel ester Egnene, som ester Jndividarerne,
hos hvem det findes, og synes for storste Deel at ligge i den starre
eller mindre Omhyggelighed vedValget af Tyrene og afMsdrene,
hvoraf man Lager Tillcegget, den P leie, det nyder, hvorlcenge
man holder Qvierne fra Tyrenz andre mindre vigtige T in g , som
kunne virke ffadelig eller gavnlig paa Tillcrget og dets ^lddannelse,
ei at omtale. Medens man i det Hele kun antrceffer temmelig
smaat og messt ildebygget Qvceg, hvorhos det sorovrigt ikke altid er maadeligt i lige Grad, som Malkeqvceg, seer man mange
taalelig gode, af- og til meget gode, veldannede, og undertiden
selv temmelig störe Koer hos Banderne paa Frederiksborg Amt.
Del kan vort Qvceg hverken i Storrelse eller i fljon Form maale
sig med adskilligt af det fremmede, som i den senere Tid er blevet os tilfort, men ved at udsoge af de bedre blandt vore Kser,
i hvilken Deel af Amtet det endog skulde vcrre, ved omhyggeligt
Dalg af Tyrene,

ved Tilloegets hensigtsmcessige Behandling,

vilde man snart kunne hceve den indenlandffe Stamme til en betydelig Hoide, ei alene med Hensyn til Malkningen, hvori det
allerede nu ikke staaer lavt, men ogsaa med Hensyn til Storrelse
og Form. Jeg har i bisse senere Aar havt Koer af eget ublandet
Tillceg, der som Fedeqvceg ere folgte for 40 indtil 60 R b d .; indkjobte Bonderkoer, der, fedede med Kartofler, ere udbragte til
40-45 R b d .; og Bonderkoer, som paa godt Forsommers-Gross
walke 1 2 - 1 4 Potter daglig,

ere ei sjoeldne.

Men med al den

Roes, jeg maa tillcrgge vort Qvceg, naar Talen er om det B e 
dre, man blandt Meget deraf künde udsoge, eller ved omhyggeligere Behandling tillcrgge, kan det paa den anden Side Heller ikke
ncegtes, ar den langt stsrre Deel er meget maadelig, smaat, forknyttet, ofte ncesten vanflabt — Folge af den elendige Behändling, det nyder hos Mange i sin tidligere Alder, den Skjsdeslos»
heb, hvormed man lader Tyrkalve og Qvier gaae sammen,

den

264
liden Omhu, man har for at benytte gode T y re , om de end ere
at faae. B lot Koen er med K alo, saa bryde de fleste Bonder
sig meget lidt om, hvo der er dens Fader.
S e lv den mere
Oplyste er oste ligegyldrg i denne Henseende, og noesten aldrig
sees paa Tyrens Alder.

Derfor gaae ogsaa Tyrkalvene, hvoraf

der opvoxer en urimelig Moengde uden at castreres, stedse blandt
Qvceget, isoer der, hvor Wvret endnu staaer ved M agt.
Hvor
meget maadeligt Qvceg der sindes blandt Bsndernes, det faaer
man bedst Begreb om, naar man besoger Efteraars-Markederne.
Zmod eetHoved, som det künde könne sig at kjebe til Fedning, havcs
vel 5 , hvormed der ikke er voerdt at bescette sin S ta ld .
Jmidlertid deler AmtetDette med de hertilgroendsende Egne; thi liden For«
stiel har jeg fundet imellem det Qvoeg, som kommer sonden og
Vesten fra til Roeskildes og det, som vi sende tilFrederikssunds og
andre Sieders Markeder. Det har vceret mig meget paafaldende/
ei paa adstillige af de storre Gaarde i Hocnsherred at trceffe
mere udvalgt Qvoeg og isoer ikke bedre Tyre.
V el fandtes af og
til enkelte ret gode og for det Meste temmelig störe T yre; mel»
meget stygge Jndividuer gik ogsaa blandt Meieriqvoeget.

Hel

ler ikke udmcerkede mange Koer si'g frem for Bondernes.
maa imidlertid ikke tabe af S ig te , at paa de fleste Meierier
langt mindre Qvoeg tillcrgges, end man tilkjsber si'g.

Hvor dette

er Tilfceldet, er altsaa hverken Tyrens eller Koens Form en sa^
vigtig S a g , og Qvoegets Storrelse, naar det derhos ikke tillige
er melkerigt, kommer kun ved detAfgaaendes S a lg i Betragtning.
Det bedste Qvceg antraf jeg paa Joegerspriis Hovedgaard, deels
af indenlandff R ace, men deels og isoer af den saakaldte gawle
Stamme fra Frederiksborg Ladegaard, en Blanding af det stortt
Holsteenste, af sveitser og spanstt Qvoeg. Denne Stam m e ro
ses afAlle, som have havt deraf, ikke alene for sin betydelige Stoc<
reise, men ogsaa som fortrinligt Malkeqvoeg.

Det efter spanste

Koer faldne Tillo^g stak isoer give godt Malkeqvoeg; men T i l 
get efter svkitser Tyre og de Holsteenste Koer er i Almindelighed
det storste, og fordeelagtigere til Fedning.
P a a Joegerspriis
strceber man meest efter Tilloeg af den forommeldte gamle
Stamm e med Tilsidesoettelse af Tyroler-R acen, som senere er
bragt til Stutteriets Gaarde og for dens rrdmoerkede Formers
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Skyld med Begierlighed soges af Mange.

Fortrinligere Q vier

»g Kalve, end af de sidste Aars Tilloeg paa Jregerspriis, fees vist
sjselden. Faae Aar eadnu, og der vil ikke paa nogen Gaard kunn«
fremvises.fljonnere cg — da Tilloeget stedse, uden Udelukkelse
af indenlandst Rare/ tages af de bedste Malkekser —
Qvag.

bedre

Qvsrget, som boldes paa Frederiksborg Ladegaard, meest
paa Fauerholmen, er af forfliellige Rarer. Den gamle Stam m e
er nyligen om tall, o; har nu i mange Aar hrevdet sin Fortrin»
lighed.
Udmarkede Sveitser-Tyre havdes og haves der endnu,
hvocfra ogsaa hos »mögende Beboere megen Afkom nedstammer.
Ogsaa efter Sveitsertire og paa spanske Kser tillagte Tyre vare
Meget gode, og der salbt godt Malkeqvceg efter dem, hvoraf jeg
selv har havt; men dit stod betydelig tilbage i Stsrrelse for det
efter de rene Sveitseri faldne.
O.v«g kommet hertil.

Flere Gange senere er Tyroler»

D et oeldre var ikke alene udmcerket fkjsnt,

men ogsaa af betyde.'ig Stsrrelse; enkelte Koer deriblandt paa»
salbende störe. De senere, ligesaa fkjsntformede, som hine, syneS
at v«re betydelig mindre, i det Mindste endcel af deres Afkom.
Alt bette Q vcrg, saavel sveitserstt som tyrolfkt, udmcerkede stg
ved Triveliahed og Noisomhed, is«r underWinterforingcn.

Jeg

har havt Sveitser-Tyre saavelsom Qvier paa min S t a ld , som ved
Meget simoelt Foder af H s og Halm bleve halvfede, og ncrsten
uden UNdragelse havde Hsveder af bisse Rarer, staaende imellem
mit svrige Qvceg, altsaa fodrede under Eet med dem, stedse et be»
dreHuld, end de fleste indenlandfke. V el ncegter jeg ikke, at det
Fremmedes bedre Bygning bidrager endeel til at give det et fyl»
digere Udseende — og Slagterne beklage stg derfor ofte at have
forkjsbt stg paa Tyrolerqvcrg — men det Anfsrte har ikke alenr
stn Grund heri.
Betragte vi de ommeldte Qvrrgracer med Hensyn til Slagt«
ningen, saa staae Sveitserne foran baade Tyrolerne og vort eget
Qvcrg. I der Mindste maatte bette fsrst igjennem flere Gene»
rationer voere hcevet, fsrend det i Henseende til Stsrrelse künde
maale stg med hiint. Sammenligne vi blot Afkommet a f en
Sveitserlyr og en stör sjrellandst Äo med almindelige Hsveder
af vor egen R a re,

saa finde vi en meget stör, til Fordert for
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det fsrste udfaldende Forsijel med Hensyn t il Jndtcrgten, som v>
kunne vente ved S la g tn in g ; og man maa undre si'g dver, at hink
Tpre ikke benyttes mere. E t saadant ikke indnu tre Aar gammelt
og ei engang meget fedt Hsved, fäldet efter Tyren Test pa»
Fauerholmen, blev for et AarS T id stdensolzt for 80 Rbd., og sial
1 denneTid alter vcere folgt som Slagteqvce; for 1 1 5 R bd., hvorlil af scedvanligt indenlandskt Qvceg af samme Alder for detMrsik
2 eller 4 Stykker maae scelges.

Del har jeg selv engang havt en

T y r a f indenlandsk Rare, fom i en Alber af 3Z Aar blev folgt stk
70 Rbd-, men saadanne Exempler höre til det Sjcrldne. Sveitserafkommet derimod naaer under behsrig Behandling ncesten altid en betydelig Vcrxt og er derhos let at feie.
Med Hensyn til Melken ere Stemmeme deelte om Sveitstt'
og Tyroler-Qvcrget-

Enkelte, som Haie havt deraf, fandt sig

meget vel tilfreds, andre kun lidet. Jeg Hörer til de Sidste,
men har af ublandet Sveitserrace havt soa lidet, at Min Erst
ring her ei kan komme i Betragtning.

Det paastaaeS eller-, at,

om end ikke alle Sveilserkser just give megen M elk, de dog str
det Meste erstatte delte ved Melkens Fedme. — Afkommet af de»
i det Forrige ommeldte gamle S ta m m e , hvori fra FcedreneS
S id e er Sveitserblod, blwer ncesten almindelig roest for god
M alkning.
Wort indenlandfle Qvceg malker vel for endeel meget siet,
men bette er ei saameget QvcegracenS S k y ld , som Till-rgetS BeHandling og Malkeksernes siette Fodring hos mangen maadeliz
Bonde.

Paafaldende godt kommen oste en gammel maadelig

udseende Ko til at malke, naar den soettes paa bedre Grces eller
paa Drank; og over vore Malkekser, kan i det Hele taget I n 
ge» klage som opklcrkker, rsgter og fodrer dem godt. Alene med
Hensyn til Malkningen troer jeg altsaa ikke, at man behovede
fremmede Rarer, men at vor egens bedre Behandling og indbyrdes
Forcrdling vilde vcere tilstrcekkelig til suldkommen at tilfreds»
stille de Forventninger, vi efter vor Jordbund og efter Agerdyrk»
ningens nuvcerende og fremtidige S tan d kunne have. M en Melken
er ikke den eneste Nytte, vi have af vort Qvceg. Om den udmals
kede og udlevede K o , efter Fedninge» med Kartofler, giver öS en
Jndtsrgt af 20 L 25 eller 40 L 50 Rbd. er ligesaa vigtigt, og ftr
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atopnaae det Sibste, maae vi enten med megen Omhyggelighed
forbedre vort eget Qvceg, eller vi maae krydse det med de starre
Rarer, som vi have Leilighed til at benytte. A f bisse to Veie er
vistnok den sibste den, der leitest og snarest fsrer til M aalet,
stjsndt maaskee den forste künde give os en S tam m e, som i
stere Henseender var mere passende for vort Local, og hvorom i
det Mindste künde siges, a t, da intet fremmedt Blöd var deri,
Heller ingen Tilbagefiriden künde finde S te d , »den under skjsdes«
los Adfcrrd.
D et stsrste fremmede Q vceg, vi have paa Amtet og maaskee
i Landet, eies af Hr. Justitsraad Nielsen og holdes paa Gaarden
Sophienberg i Tjereby S o gn . Det er fra Sveitses federe Flad»
lande og udmcrrker sig ved en fsr her ukjendt Stsrrelse. P a a faldende er det, at det kan holde sig saa godt paa bisse Egnes
langt fra ikke fede Grcesgange.

N aar bette Qvceg malkede i

Forhold til sin gigantifke Krop, var det en fand S k a t , som der,
ved var bleven os tilfsrt. Jmidlertid er det ogsaa uden det af
vverordentligt Dcerd, blot som Slagteqvcrg betragtet og til at
hceve vor egen Rare med Hensyn til Stsrrelse.
Fedede Kalve,
faldne af bette Qvceg, ere folgte for 60 Rbd., og en Q vie deraf,
som for adskillige Aar siden blev flagtet, stal voere udbragt til over
150 Rbd.
Hos mange Landmoend paa Frederiksborg Amt finder man
udmcerket Qvceg, deels indenlandskt, deels fremmedt, deels blan«
det med bette. For det Meste er det hos Agerdyrkerne udenfor
Bondestanden; men mangen en Bonde beflitter sig ligeledes paa
gebt og stsrre Tillceg.
fortrinligt Q vceg,

At opregne alle dem, hvor jeg har truffet

vilde blive vidtloftigt og kan ei v«re bette

Skrifts Formaal, men ikke uommeldt kan jeg forbigaae Nellerupgaardens udmirrkede Qvcegbescrtning i Soborg S o g n paa Kronbvrg A m t, hvor i mange Aar allerede den störe holsteenffe Rare
er vedligeholdt i stsrste Reenhed og Fortcinlighed.

Omtrent 20

Koer og 1 4 , 1 6 Ungqvoeg paa kenne for 12 L i z Tonder H art,
körn staaende Gaard med 179 Tsnder Land,

var et sjceldent

Syn i en Egn, hvor man i det Hele langt fra ikke seer det halve
ester Hartkorn og Fladeindhold hverken i T a l eller Stofrelse.
Eieren af bette Qvceg pttrede, foruden at have forttmlig god og
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wegen Melk deraf paa de gebe Klevermarker, hvor jeg saae dcl
staae i Tsier, ogsaa at have den Fordeel, stedse til en meget antagelig P riis at kunne scrlge del, for Alderens Skyld, 2lfg«ngige
som Lse-Koer til Brcrndeviinsbrcenderne i Kjobcnhavn.
En summarisk Betragtning af Qvcegets A n ta l, som holdes
paa Bsndergaardene, givfr kun et meget ringe Resultat. Jeg
henvender mig her fo-rst til den i 12te Afdeling ommeldte specielle
Efterretning,

som i Aaret L82Z er indkommen derom til Land-

huusholdningsselffabet efter den paa Kronborg Amtsdistrict i Aa
ret forud foranstaltede Opteelling saavel af Q vceg, som af Hefte
og F aar; og for siden, naar Talen er om de sidste, at kunne hcnvise til bette Sted meddeles her Extract af den, hiin Jndberetning vedfsiede Tadel for den hele Bescrtning.
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Tnre findeS rkke s^rlkilt anforte, de maae altsaa formodes at v<vre rndbefattede Llandt Kalvene og Unggowget —
trl yderligere Beviiö paa, hvorlrdet Bonden seer paa Tyrens Aldcr. Flere Segne have rkke ct eneste 3 Aar gam
melt Ung-/>oved, brnge altsaa i det hbieste tun 2 A a rs T y re , som oed sardvanlig Opdra?tere endnu fuldkomne
Kalve. Aldersforholdene i denne Label stadfarste fremdeles Tillargets for omtalte.tldlrge S alg .
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D el bisse Sogne tilliggende Harkkorn og Areal seeS af den
i Jndledningen meddeelte Tadel, ved hvis Sammenholdning med
Bescrtningen et endnu noiere Tilhold haves, end ved Gaardenes
Antal.
Wed kenne almindelige Overstgt bliver jeg imihlertid
staaende ved Gaardene. Men da Huusmcenbene, som haveJord»
lodder,

i Almindelighed holde en Ko, mange endog to Qvcegsho»

veder, hvilke maae antages at vcrre indbefattede under det opgivne
Antal, saa bliver Z indtil Z, og i nogle Sogne, hvortil der ligge
endeel gamle Hartkorns, Huse eller bebyggede Overdreve, vel ogsaa mere at fraregne for bisse, og vil derefter i Gjennemsnit ikke
komme over 9ö10K oer, UngqvcrgogKalvepaahverGaard, stjondt
med betydelig Forfliel i Henseende til Sognene.
Om Fredrriksborg Amts nordre Deel melder min Jndberetning af 1822, at paa de bedre og starre Bsndergaarde, hvor ingen
Mangel paa Engbund fandt S t e d , i Hoenderne af gode Agerdyrkere, künde regnes 1 6 - 2 0 Qvceghoveder soruden 2 - 4 Som»
merkalve, ar hvilken Bescetning bos dem, som ei brugte Fedning,
iAlmindelighed om Efteraaret solgtes saa mange Hsveder, som der
vare tillagte Kalve, at altsaa Stalden om Winteren ikke eller ikke
lange blev forsget ved disses Antal; hvorimod en stör Mcrngde
Gaarde fandtes,
Jndberetningerne

bvor langt fra ikke saa meget künde antages.
om Hirschholms Amt

overeensstemme beri,

at i det Hele for lidet Qvcrg holdes; men her opgives intet bestemt med Hensyn tilAntal-

Det samme melder Jndberetningen

for Frederiksvcerk Gods, som indkom samme Aar.

Jndsenderne

af Jndberetningerne om Hornsherreb berimod opgive, at Qvagets
Antal paa de bedre Bsndergaarde künde antages til 5 4 6 Kser
og 2 4 3 Unghoveder, men paa de maadeligste kun 3 4 4 Koer og
1 ^ 2 Stkr. Ungqvag.
'

DeSvcerre har jeg under. min Narvarelse i Hornsherreb over»

tydet mig om, at lidcn Tiltagen med Hensyn til Qvceghold stden
har fundet S t e d , og jkjondt enkelte Bonderlodder fandtes besaite
med 8 ^ 1 0 Koer, saa var dog deres T a l , hvor soruden nogle
faae Unghoveder kun 5 til 8 havdes, langt stsrre, og selv til det
ringrste her foran Angivne nedfaldt mange af de maadeliger«
Bondergaardes Beseetning. Saaledes staaer, efter mit Skjon»
nende, Hornsherreds Qvceghold, naar Talen er om Antallet paa
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Bondergaarbene, langt tilbage mod Amtets. ovrige Dele. DerNest troer jeg, at Kronborg Amlsdistrict holder mindst; thi nag
tet enkelte Gaarde have en betydelig Moengde, saa synes det for
Aaret 1822 opgivne Forhold endnu omtrent at bestaae, og flere
end 6 - 8 Kser fandtes ei oste paa almindelige Bondergaarde,
hdorved Tillcrgets T a l Heller kun var ringe og stedse maa blive
d«, saalcenge det scelges i saa tidlig Alber, uden at der, til Erstatning for det saaledes Afgaaende, indkjobes til Fedning, som
her drives ubetydelig.

I Hirschholms Amtsdistrict fandt jeg be

selige Qvcegflokke i Karlebo Strandsogn, saavelsom i Districtets sydligste Deel, st Ex. i Sandberg, undertiden indtil et B e 
lob af 20 - 25 Hoveder paa en Bondegaard> men derimod paa de
ringere Jorder eller hos de maadeligere Agerdprkere ogsaa kun meitt lidet, oste ikke over 5 - 6 Kser ognogle Kalve paa en Gaard
üf Middelstorrelse.

Adskillige af

de storre og sammenlagt«

Eaarde her have betydelige Qvcegflokke, og paa flere fedes Endeel,
f. Ex. paa Rungstedlund, men her ved Hjoelp af Brcenderi.
Naar enkelte, med Hensyn til Qvceghold temmelig maadelige Bver undtages, troer jeg, Frederiksborg Amlsdistrict staaer
>det Hele stemmest i den ommeldte Henseende.
det Mindste,

Afgjort er det i

at her ere forholdsmcessig mange flere, som deelS

ved Hjcrlp af mere eller mindre bekydeligt Grsnfoder, deflS str
ichelst Fedning med Karrofler, ncesten hele Aaret igjennem holde
M betydelig Deel Qvceg paa S ta ld . I Slangerup, i Hisrlunde
«8 flere Segne deromkring udmcerke flg Adskillige i den Henseende»
Men for Pluraliteten gjcelder ogsaa her, hvad forhen er anfort,
°t Besoetningen ikke kan ril.age tilborlig, fordi man scelger Ung<>v«get for tidlig, til Tab for den rene Jndtcegt saavelsom for
Ejsdningsfrembringelse.

En fand Uffik har i den Henseende i

den senereTid indsneget flg i een afAmtets bedsteEgne, i og omkring Dlstykke, hvor Mange scelge Sommerens Tillceg om Vinte»
«n, esterat der ere givne Kalvene endeel Kartofler-

Saaledes kan

ian altsaa endnu langt mindre nogenflnde komme til at faae en
vkdentlig Bescetning.
Tidlig tillagte Kalve, som tilnod faaeS
nogenledrs istand, til omtrent ved Juletid at kunne kjsbeS af
Slagkeren, naar de med Melk fedede blive knappe — thi kun
nodtvungen tages Kartoffelkalve — scelges,

efter at man har
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overstaaet den vansteligste Lid med dem, for 6 - 8 Nbd. (holen
Priis Hörer til det Sjcrldne) imod at de 3 Aar sildigere kunne gi>»
40-50 Rbd«, naar de vare tillagte paa gode störe Kser.
lader imidlertid til, at kenne Kartoffelkalvehandel i de senere A»k
har aflaget nvget igjen vg vil i kenne kartoffeltrange Vinter v-'l
for'endeelbortfalde. Dnsteligt var det,atLandmcendene snartvild!
komme til at dele flere i selve denne Egn bosatte tcrnkende Bsndeii
Overbeviisning om denne Handels Skadelighed for Jordbrugetsom derved beroves stn Hovedststte, en rigelig besät Qvcrgstaldi
snsteligt, at man for Eflerliden istedet for Kartoffclkalve og hal«'
fede 1 ^ ü 2^ Aars Unghoveder, künde, forudcn de afgaacndi
Kser, aarlig, udi hver BondeS S t a l d , trcrffe i det Mindste 5
4 voxne Stube staamde paa KartoflerMen, "den fsrste SkÜ'
ling er den kjcereste," er Bondens Ordsprog, og da bette svar»
saa godt til deFlestes maadelige Forfatning og Dieblikkets Lra»Sgaaer vistnok hverken Ordsproget, eller de paaankede Ustikke ft»'
snart af Brug.
Jeg tor her ei lade blive uanmcrrket, at det fodertrange M
I 8 Z7 formindflede Bescrtningen hoö M ange, som deels ei kui'dr
fore den, igjennem Vinteren, deels benyttede Foüragens hoie M>>
ser og forte Ho og Halm til Hovedstaden, medcns Bescetningk"
deels flagtedes eller solgtes, deels sultedes igjennem Vinterc»'
Den paa stt Avlsbrugs Vel betcrnkte Bonde har imidlertid,
Han end gav efter for Dieblikkets Fristelse, efterhaanden erstatl'l
denne Afgang; men ikke Heller kan det ncrgtes, at Folgerne af ^
ommeldte Aar endnu kjendes hos Enkelte.
De lave Scrdepriser have ligeledes havt betydeligJndflpdel^
paa Antallet afQvcrgbescetningen, og temporaire Forandringec e«
jcevnligen bevirkede derved.
stg.

Men meget modsat yttrer Virkning^

Medens man for omtrcnt 1 0 Aar stden saae en stör Deel "l

Bescetningen scrlges af Trang og deriblandt ofte Hoveder, unge ^
Tillceg besternte Q vier, som Bonden, under bedre Kaar, ^
nsdig stille stg ved; medens selv det Qvcrg, hvortil endog for
saa ringe Betaling ingen Slagter indfandt stg, i utroelig Mcrnü^
blev flagtet paa Landet og fort til Amtets Kjsbst-eder, hvorKj^'
prisen paa deslige maadelig Vare i flere Aar var 5 - 4 Mk- ^
Lpd. og oste endog derunder: lillagde andre mere tcrnkende ^
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nnndre tilbagekomne Bender meget Qvoeg, for derncest, ved for
met Fedning at

erstatte Labet formedelst dalende Kornpriser.

Men langt mindre, desvoerre, var de Srdstes T a l, og saaledes Vit
der stedse voere; tbi at soelge, hvad man har, er oieblikkelig Hjoelp,
og i Trangens Time toenkes ikke paa,
^ige Forfald er den senere Felge.

at Avlsbrugets uudeblive-

At tillcegge det meestMuelige,

og derncest i den udvoxne Alder at fede, har voeret et ufeilbart
Middel i vor Egn til at kunne holde stg under Tidens Tryk;
^en Faae indsaae det, Foerre künde oppebie den rette T i d ; og
derfor solgtes og scelges det Tillagte noesten overalt for tidlig.
Om Malkekser eller Fedeqvoeg give meest Fordeel, er, forudett
üf Mange tilfoeldige Omstcendigheder, iscer afhcengigt af Egnens
Eocalforhold med Hensyn til den Afscetning, som Melk og S m e r
eller Fedeqvoeg finde.
Uden for al Tvivl er det, at Malkekeer give overveiende For
mel der, hvor Melk og Flsde finder Afscetning til Priser, ei blot
som Hovedstaden har dem, men hvortil disse Producter i Almindelighed ogsaa kunne scelges i vore mindre Kjobsteder. At kjerne
denne Flode, hvor for Pötten kan faaes 1 6 - 2 4 ß . , vilde
ilive dyrt S m er. — Adffillige i Amtets sondre Deel deelrage i
den iscer for Kjsbenhavns ncermere Omegn saa indbringende M el
kehandel til Hovedstaden, hvis Afstand vel er noget langt dertil,
tnen dog ei til at udelukke dem ganske derfra, og de indrette deres
^vlßbrug med fortrinligt Hensyn dertil.
Over Grcendsen af
Hirschholms Amts sondre Deel gaaer Melkehandelen til Kisbenimidlertid ikke, og ei Heller her benytte Mange den.

Hel-

singor kan vel, ved dette StedS saa langt mindre Storrelse,

ei

"«r modtage de störe Qvantiteter Melk og Flode, som Hovedsta
den, iscer da Byen selv har Avlsbrug; imidlertid benytte dog
dogle af de noermest liggende Gaarde en ei Heller her meget ringe
Leilighed til dette raae Products Afscetning, som i dette Tilfcelde
staaer saa langt over det foroedlede — dersom Smorlavning ffal
henfores derunder.
Til Hillersd Kjobsted kom for en SneeS Aar fiden noesten
wgen Melk og Flode fra Landet, og Byen saavelsom Frederiksborg Slotssogn maatte noieS med hvad man selv havde, som
vel ikke var ubetydeligt, mm dog neppe tilstroekkeligt til visse Ti-
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der.
Senere have Melkevogne indfundet sig, og deres T a l steeg
selv indtil 5 eller 6. Men deels blev kenne Handel af Dedkonis
wende ikke dreven med den tilborli^e Orden og Reenlighed, deels
ikke med Kraft, saa at man ogsaa om Winteren künde vedligeholde sine Künder, derfor ophorte snart den Ene, snart den Anden,
medens atter Andre grebe ester de Fortrcengres NoerinMei, uden
at det gik dem bedre. Melkehandelen til Frederiksborg har saaledes ikke meget at betyde, og mindre endnu den til de andre
Kiobsteder, hvoraf Hirschholm og Slangerup — i Fald jeg, med
Hensyn til de oeldre Beboeres Nettigheder, tor give det si'dste
Sted en Plads her — have selv wegen Avling. I Frederikssund
derimod, som selv ncrsten ingen Jorder har,

have Adstillige til-

kjobt sig af Udcsundbyes Bondergaarde og kunne tilligemed Broendeviinsbrcenderne vistnok rigeligen forsyne Byen med Melk.
Ved summarisk at betragte det om Melkehandelen pas
Frederiksborg Amt Anforte sees, at det vel paa nogle faae Steder deeltager deri, men ikke i betydelig G rad, og at den storste
Deel af Amtets Beliggenhed ei er fordeelagtig dertil.
T il noie at sammenligne Jndtcegten af Koerne, hvor Mel
ken maa anvendes til Smorlavning, og af Fedeqvceg, haves
ingen Leilighed her. Hovedgaardene i Hornsherred have alle M ieri og Kruge ingen-Fedning, eller denne er Bisag. Bondergaardene,
saavelsom de enkelte storre sammenlagte Gaarde,

hvor der fedeö

i betydelig Mcengde,bruge det dog altid iForeningmedMalkeqvceg/
og den rene Fordert af Fedningen kan isoer der ei beregnes adstilt
fra den, Malkeqvceget giver, hvor man tillcegger Endeel, for derncest at scrlge det som Fedeqvcrg. Heller ikke ved indkjobt Qvceg
til Fedning vides altid Fedningens egentlige Overskud; thi
Mange kjobe f. Ex. Loekoer om Foraaret, for at benytte Melken
om Sommeren og fede dem om Winteren. Det rene Ov^rstild
paa magert om Efteraaret indkjobt og derncrst med Kartofler ^
sjceldnere i vor Egn med Sced — fedet Qvceg, er meget forskjelligt. Vore smaae gamle Koer have oste ei givet mere, end 6-6
Nbd. Overskud over Jndkjobet, medens de storre have bragt eN
Fordeel af 1 0 -2 0 Rbd. jsoer naar man har havt Foder nok til,
den forste Deel af Winteren at udfodre og berncest at fede dein
til S a l g i A M ningen S bedste L id , Foraaret.
En Landman»
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i denne Egn indkjokte, i den L i d , Bygget neppe künde scelges for 2 N b d . , joevnlig hele Dinteren igjennem Qvoeg, meesi
Unghovxder i taalelig S t a n d , fedede dem med Korn, hvorn'L i
Gjennemsnit medgik 3 Tdr. B y g , og havde da scrdvanlig som
Gjennemsnits-Overskud 1 0 - 1 2 Nbd.
Forfatteren forskrev for
Aacflden20 jydske Stube, som fededes med 500 Tdr. Kartofler.
Nogle vare megct fede, nogle künde have taalt at staae längere.
De solgtes med en Fordert af 504 Nbd.

I

de paafolgende Aar

Var Jndkjobsprisen paa det Magre siegen, medens det Fede stod
lnvere. De samme Stude vilde attsaa da maaskee neppe have
Sidet det halve Overskud.
Ligeledes har jeg blandt Andet enSang indkjobt 4 gamte meget störe svenske Plovstude for 235
Nbd. og udbrag't dem jgjen til 430 Rbd.

Saadanne Refultater

vpnaaes imidlerrid kun sjcelden, og Gjennemsnits - Overffuddet paa
almindeligt Qvceg,

opkjobt her i Egnen om Efteraaret og hotdt

paa Stüld tit henimod Foraaret, vil vist ikke kunne anfoetteS
boiere, end til 1 2 - 1 6 Rbd ., med mindre man blot udsoger af
det storre, hvorpaa endog i denne Vinter er fortjent indtil 30
Rbd.
Med saadant Overskud maa Landmanden under bisse
Tibers Korn- og Smor-Priser ogsaa vccre^tilfreds. Del medgaaer
endeel Halm,og, hvor man har rigeligt deraf, lidt Ho, foruden i
Rjennemsnit i dct Mindste 25 Tdr. Kartofler til hvert Hoved;
Kien dctte erProducter, hvorafdet forste aldrig burde anvendes,
Uden til Fodring og Strselse, og de sidste enten siet ikke kunne
afsoettes i Qvantiteter, eller, om i et enkelt Tilfcelde Afsoetning
haves, dog kun til saadan Priis, at man ofte neppe faaer Vognleien
betalt (2^— 5 Mk. Lenden i de foregaaende Aar i Omegnen af
Trederiksborg); Overskuddet overJ.ndkjobsprisen er altsaa en reen
5ndtoegt*).
Jndkjobte man derimod Loekoer om Efteraaret og
gav dem bette F*oder, hvortil dog endeel godt Ho forudscettes, da
blot Kartofler og Halm vel kan fede, men ei e.re tilstrcekkelige til
8od Malkning, saa vilde de af Sm or-og Ostlavning udkommende
Penge, efter Fradrag af Capitaltab paa Kserne esterat de ere
Udmalkede, nok neppe blive betydelige.
Kartoflernes Priis 1830 til 31 er en fMden Undtagelse fra det
Almindelige og har sin Grund deels i Misvcr.rt paa denne Frngr
1830, deels i Scvdens uscrdvanlige Stigen.
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P a a störe Avlsgaarde kan den ren» Fordeek af Malkekser
og Fedeqvceg keltere lade stg beregne, da de soedvanlig kun ere indrettede til der Ene eller bet Andel; thiHuusholdningskoerne kunne
her vcere ganffe frastilte, eller Huusholdningens Forbrug af Smsk
m. v« kan anflaaes til noget Bestemt, som i Forhold til detDvriges
Betydelighed ei har saa megen Jndflydelse. Men Forbruget i et
kille Landvasen staaer i et langt hsiere Forhold til Produktionen
og lader stg ved Jndretning paa Meieri neppe noie beregne. Ligesaa kan Fedningen her Heller ikke give Maalestokken til hvad e»
Gaard derved indbringer, med mindre aldeles ingen Malkekser
bleve holdte, hvilket hverken künde lade stg gjore, eller vilde blive fordeelagtigt; lhi om end S m o r kan kjobes, saa er bette ikkeLilfrel«
det altid med Melk, og dennes Jndkjob vilde, netop som det Dy'
reste, opfluge Fedningens Fordele.

I et mindre Avlsbrug, tro«>

jeg derfor, bor Malkekoer og Fedeqvceg staae ved Siden af Hin
anden; men Agerdyrkeren udenfor Bondestanden gjor hervistnok,
iscer naar Familien er stör, og Forbrug af S m o r, Flsde og
betydeligt, Overskuddet af Malkekoerne allsaa i samme Forhold
Mindre, rigtigst i ikke at holde stört mere af bisse, end til Huseld
Fornodenhed, og lade Fedeqvceg, iscer af eget Tillceg, vcere det,
hvoraf Staldens egentlige Zndloegt tages.
Mine Grunde stt
eget Tillceg istedetfor at indkjobe magert Qvcrg om Efteraar, et«
folgende: 1) Zndkjsb af passende Hoveder til Fedning falber,
ved bisse Egnes langtfra endnu ikke nok hoevede Qvcegavl, oft*
besvcerligt, og det Lidet af Godt og Voxent, der undertiden faldbydes paa Markederne, vil derfor betales forholdsmcrsstg dyrl,
saasnart Concurrence ved Jndkjob tiltager. S e l v nu, hvor doS
ikke Mange indkjobe til Fedning, holdes det Bedre ofte allere^
meget hoit.

Bed selv at tilloegge, staaer det derimod i Agerdyr-

kerens M agt at jkaffe stg Qvceg af passende Stsrrelse. 2) Md
Staldfodringens Anvendelse kan holdes cn overordentlig Moengdt
2.v«g om Sommeren, og Ungqvcrg trives og voxer godt, end0!>
under temmelig stark Jblanding af H alm , om det behovebeSMalkekoer, fodrede med Grsnt, skulle derimod stedse have, ei blot
rigeligt deraf, men ogsaa ungt, hvilket ikke altid lader stg afpaöst
saa noie. Ved Opdrat er ei Heller bette fornodent« Bortfalde*
altsaa Tillceg, og stulle Malkekser holdes i desstsrre M-rngde,
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Staldfodring ei kunne udvides til den Grab, som ved hünt.
2) Magre Grcrsgange, Overdrevs og Udlodders Fcelleder, ere
oste taalelig gode til at give Ungqvceget til dets Voext tilstrcekkelig Ncering; men kun maadelig vilde Koerne malke her. Altsaa
sklv uden Hcnsyn til Staldfodring, sinder ogsaa under en saadan
Localitet en fuldkomnere Benpttelse afJorderne Sted, naar man
selv tillcrgger sin Bescetning.
Sammenligne vi de af det Anfsrte udspringende Fordele
»f at tillcegge, imod blot at indkjobe til Fedning, med dem, man
künde have af de flere Malkekoer, man i sidste Tilfcelde var istand
til at holde om Sommeren, saa maae de sidste vistnok staae tilbage overalt, hvor ingen Leilighed til Mclkehandel haves. Men
hvilken Opmcrrksomhed Tillccget iscer i det forste halve Aar fordrer, for ikke at blive forknyttet, er bekjendt, og hvo, som ikke er
sikker paa, at et noiagtigt, uafbrudt Tilsyn kan fsres med Kaldenes gode Behandling, maa ligesaa gjerne reent lade vcrre at
iefatte sig med at tillcegge.
En Gaard med gode Agerjorder, og Enge i et passende
8orhold til bisse, kan ved Hjcrlp af driflig Staldfodring og beri>delig Karloffelavl, foruden en liden Faareflok og et ikke over»
drevent Anlal Hefte, bisse blot til Gaardens D r ift , under B ru g
af eget Tillcrg, S m a a t og S t ö r t , som derved forekommer, reg
net tilsammen, holde ncrsten 1 Qvcegshoved paa hver to Tonder
Land. Zeg har oste havtmere, men derhos ogsaa Hsavl uden
for mit Avlsbrug, hvorimod mine Jorder Heller ikke tilsammen
horte til de gode.

Jmidlerlid antager jeg kun omtrent 20 Ho-

»eder foruden Mclkekalvene paa en saadan Gaard af imellem
70 til 80 Tdr. Land, og at Stalden om Efteraaret er besät med 8
Malkekoer, 7 s 8 Stube og Afgang fra Koerne, 7 a 8 Unghoveder
,i3die, ligesaamange Kalve i ander, og ligesaam ange i forste Aar,
som kunne fodres igjennem Winteren, dersom Halm er forhaanden
s den Mcrngde,

som en ved en saaledcs besät S ta ld forbedret

3ordlod maa lade formode.
Kartofler.

Fedeqvceget faaer rigelig 200 Tdr.

T i l Opdrcrltet anscettes 150 Tonder; thi da det crldre

deraf for stsrste Deel ellers kun faaer H alm ,

for desrigeligere at

kunne fodre Malkekserne med H s , bsr dett« daglig have et Foder
Kartofler, blandet med Hakkelse.

Malkekserne faae Affald fra
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Haven, hvortil isoer Hvidkaal er fortrinlig, og hvormed stedfe et
pr. Skp. Land blot dertil burde vcere beplantede, omtrent ind»
til Nytaar, derncest eengang om Dagen stodte Kartofler, blandede
med Avner eller Hakkelse, hvor dog de golde eller noesten golde
Koer kunne frascettes^ indtil de koelve. Saaledes ville Malkekorrne
behove omtrent 40-50 Tender Kartofler; S v i in og Federkrceet
20 Tender.
Dctte tilsammen bliver Noget over 400 Tdr., en
ringe Kartoffelhost paa en saadan Gaard. Hvad her altsaa Ho
ves meer foruden Loeggekartoflerne, kan anvendes til Hestene, hvoc
de maaskee betale flg allerbedst, eller man kan senere indkjobe
Mere til Fedning eller fodre Kserne eller Ungqvceget stärkere. Jmidlertid forlade Ingen flg paa Rsgteren i Henseende til Kartoflernes ordentlige Fordeling imellem Bescetningen

og Overhotdelfl

af det Besternte med Hensyn til Qvantiteterne.
I Atmindeli^
hed stippe de lcrnge forend man havde ventet, for det Meste paä
Grund af uordentlig Fodring.

Men ogsaa uden det der fra

Ferst af ei gjores Fordeling til det Uderste, ' de indhostede Kartoflerkunne synes ar tillade.

Bliver der noget tilovers, er det al

ypperlig Hjcrlp lil at bringe Besoetningen til den Tid. hvor Mo.rken giver et rigeligere Grent til Staldfodring. Stalden, saaledes besät, som her foran er anfert, brin'ger, foruden hvad Malkekeerne kunne give i Overstud over Huusholdningens Forbrug,
det fulde Belob af hvad de 7 eller 8 selv tillagte fedede Hovedll
kunne anflaaes til, og som ved forbedret Qvcegrace ei burde vcell
under40 Rbd. pr. S tk , altsaa circa 200 R b d . ; sandelig en god
Hjoelp til at bestride Udgifterne af en Bondegaard.

Desudcii

tor vel i det Mindste endnu bringes i Anflag een Fold mell
paa alle Markers Scrdafgrode ved den saaleoes besatte S ta ld , ti
blot imod det, vi nu almindeligcn see hos Bonden, men eridog
Mod det, som ve^ en godt med Malkekser besät Stald, men hvok
den betydelige Kartoffelavl til Fedning og det i sammeHensigt fo"
sgede Tillceg og sammes Staldfodring mangler, künde ventes freMbragt. Ogsaa D e n , som ei bruger at tillcrgge betydeligt, merl
istedet derfor indkjober Koer om Foraaret til Melkens Venyttelfl
om Sommeren og til Fedning om Winteren, kan gjsre meget
a f stn Bescrtning- men hverken vil den rene Zndtoegt oplsbe sa^
hoit, eller Jorden forbedres saa meget, da ikke saameget kan hol
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des paa S ta ld om Som m erm , paa Grund a f, at Malkeqvoeg,
efter det forommeldte, fordrer rigeligere Grcesning eller langt omhyggeligere Staldfodring, end Ungqvoeg. Labet ved Fedningen
af bisse udmalkede Koer mod Fedning af det tillagte Qvceg bliver her desuden ogsaa bekpdeligr, da sjcrlden endnu kunne faaes
störe Koer indkjobte.

Man maa altsaa lade fig noie med Udffud-

det fra andre S ta ld e ; thi den udmoerkede Malkeko, som stundom
falbydes om Foraaret, holdes i en Priis, at den ei kan kjol-es,
hvor S a l g af Melken ikke kan finde Sted, hvor Fedningen altsaa
er Hovedoiemedet ved dens Jndkjsb.

1 9 .

Cr Hestcavlen i Til- eller Wagende? Aarsagernc dertil?

(7:

O'or at svare paa bette Spsrgsmaal maa en loengere Periode bee
tragtes,

da faae Aar ikke kunne pttre nogen kjendelig Virkning

Paa Hesteavlens Stand.

Wi ville derfor gaae en L9 Aar tilbage

>Tiden og sce, hvorledes det forholdt sig da dern.ed, is«r hos
Bondcrne. Thi hvad vört fra oeldgammel Tid beromte Stutteri
Var; hvad det nu er; hvorledes man har vedligeholdt gamle bersmte Racer i deres Recnhed, eller ved Krydsning sogt at forbedre
dem, som künde trcrnge dertil; hvad Regjeringen har gjort for
Stutteriet ved fremmede Hcstcs Jndforelse: alt bette er bekjendt,
vg det ligger desuden ei inden for Groendsen af det ved veüne
Gjenstünds Omhandling mig foresatte M y a l , kr«ver ogsaa en i
Hesteavlens og Stutteriveesenets Fag kyndigere Pen, end Fbrfat«
terens.
Bsnderne i kenne Deel af Den holdt for omtrent Z<> Aar
stden en overordentlig Msngde Heste, hvoraf mange hele Aaret
'gjennem maatte söge deres Fode paa de dengang for en stör Deel
endnu skovbevoxne Marker
S e lv under dm strenge Vinter 180^,
da jeg forste Gang betraadte bisse Egne, overraffede mig det al»
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drig for havt« S y n af flokkeviiS udi Skovene omkring Frederiksborg saavel som paa Kronborg Amt udegaaende Heste.
D>sse
Hefte — scrdvanlig Udgangs-Dg kalbte — vare smaae, haardfsre og nsisomme, .og ofte traf man paa dem deriblandt, som
midt under Vinterens Zis og S n e e , üben anden Fade, end bet
gamle visnede Gross, de opstrabede under Sneebedoekningen, og
Knopperne af Trceplanter,

aldeles ikke fremstillede et Billede af

S u l t og vort Nordens Vinterkulde.

Derhos vare mange derü

blandt ret velstabte og künde, naar Foraarets Grcrs og en blidere
Temperatur havde fuldendt deres utroelig hastige Virkning paa
dem, afgive ret gode smaae Dogn- og Rideheste, hvis Udholden»
heb til let Arbeide var overordentlig, »den at de derved forlangt«
andet end middelmaadig Groesgang, og om Vinteren — om de
bleve tagne paa S r a ld ,— kun lidt bedre Fsde og Pleie, end de vare
vanre til for. Foruden bisse vintergrcessende Heste, hvis egentlige Hjem var AmtetS Skovegne, holdt de fleste Bonder i dcl
Mindste eet, undrktidcÄ to Par, som vare storre og behandledes bedreNetop i den Periode, hvorom feg taler,

benyttedes Stutteriets

Hingster meget, og man var temmelig omhyggelig for at faae gode
Fslhopper, som tiltige node en taalelig Behündling.

Blandt

Sillaeget paa Amtet fandtes i hiin Tid Heste af Middelstsrrelse,
som vare udmoerket gode og solgtes til hsie Priser, dersom 6V-10Ü
Rd. Courant tsr ansecs derfor.
Efterhaanden som Skoven paa Bondermarkern« forsvandt,
Lg Jndhegningerne og Stutterivangene lukkedes for den sildigeEst
teraars- og Bintergrcrsning, aftog ogsaa Moengden af de smaae
udegaaende Heste, og derer« forTiden ikkeretmange endnutilbage
af denn« Stamme.
Beb Benytleise af storre Hingster er« de «e>
fra den ene Sid e blevne forbedrede, men neppe i Henseende til
Haardfsrhed, Udholdenhed og sikkert ikke med Hensyn til Nsisoniheb. Antallet af Hestene paa en Bondegaard var, naar vi und«
tage de Skoven meest fraliggende Egne, hvor man allerede st*
holdt fcerre, for der Meste 12 og flere.
N u findes sjoelden ovek
8, og de Bonder, som ikke pleie at tillcegge Fol, holde scrdvanligst
kun 6 Heste. Hestenes Godhed er megel forstjellig, og den havt
enkelte Cgne Fortrin for andre»
Srebvanlig trreffes de hebst*
Heste der, hvor de bedre Zorber ere^ og saaledes har det Mid-
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terst« af Hornsherreds Sonden, Thorup S o g n paa Halsnoes,
den sydlige Deel afFrederiksborg, lang- Roeskildefjorden og mod
Grcendsen til Roeskilde Amtsdistrick, de vestre Egne af Kronborg
Amt imellem Soborg og Arress, stedse havt Roes for at besidde
af de bedre og stsrre Heste; men bette er nu ei mere saa udeluk»
kende Tilfoeldet; thi mange Bonder i Skovegnene, hvor for for
Stsrstedecl kun de forommeldte smaae Kulsvier-Heste — som de
vel ogsaa kaldes — bleve antrufne, have senere beflittet sig paa
godt Lilloeg af starre Heste.

I det Hele kan man altsaa vistnok

sige, atHesteavlen omtrent i de sidste ZO Aar har forbedretsig iForhold til AntalletS Aftagende,

og den vilde forbedre sig endnu

mere, naar, i det Mindste hos M an ge,

endvidere omtrent S af

Lallet afgik; thi endnu holde de fiefte B o n d e r for mange af bisse
teerende D y r ; dersor er det temmelig almindeligt, at kun eet P a r
Heste fodres tilbsrligen, medensdesvrige ikke nyde forsvarlig Fsde
og Pleie, hvilket udfordres for i det Hele at hceve Hesteracen; og
dette'har vistnok ikke bidraget lidet t i l , at Hestene her paa Amtet,
i det Hele taget, ikke synes at vcere saa gode, som man flulde for,
Mode efter den Leilighcd, man stedse har havt til at forbedre dem,
saavelsom efter Egnens fordeelagtige Afscrtning for gode Heste.
Saavel Udlandet,

som den ncerliggende Hovedstad har sogt og

almindeligen betalt gode sjsellandske Heste til antagelige Priser;
Men frem for voce soger man paa sidste Sted stedse is«r de jydffe,
Med hvilke vore uncegtelig ei kunne maale sig som Bogn» og A-r»
beidsheste; hvorimod der undertiden hos os falbe meget smukke,
kette Kjore. og Rideheste af Middelstsrrelse, som betales saa»
ledeS, at Landmanden, som alligevel holder Fslhopper, vel burde
see noget mere paa disses Tilveiebringelse.

Thi ofte ssger

Man forgjoeveS efter dem, isoer efter gode seilfrie Rideheste.

De

fleste Bonder tillcegge F o l, nogle hvrrt A a r , nogle hvert andet;
endeel dcrimod lade blot engang imellem bedcrkke en Hoppe, for
at recrutere egen Afgang »den egentlig at resiectere paa S a l g .
Forholdct af Heste til Fol, som overalt Hestenes Antal paa Krön»
borg Amt i Aaret 18 2 2 , fees af den, forrige Afdeling vedfoiede
Tadel, hvorcfter,

dersom Prcrstegaardenes og HuusmcendeneS

Heste antages indbefattede i det Opgivne, kun imellem - og 5
Arbeidsheste komme paa hver G a a rd , foruden 1 d, 2 Plage og
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F ol; hvilket Antal, ester mit Skjonnende, staäer under der, som
holdes paa Frederiksborg Amtsdistrict,

stemmer overeens med

Hirschholm og staaer over Frederiksvcrrk og Hornsherred, for saavidt Tilloeget angaaer, men ei med Hensyn til Arbeidshestene.
Stutteriets Hingsser benyttes af M ange, men Flere bruge
Privates og ere i disses Valg-ikke altid omhyggelige nok. Ligesaa
tages de unge Hesse for tidlig i B r u g , ofte allerede med to Aar,
fö r , som man siger, at voenne dem tis Selen.

Del fcettes de i

saa spcrd Alder aldrig for Ploven, uden hvor fire ere forspcendte, r
de Cgne nemlig, hvor Firehesteploven endnu er gjcengs; men alligevel faaer mangen Plag her et Knoek.
nensom med sine bedre Hesse,

Bonden er ellers meget

men en Tyran mod de gamle.

Uden Undtagelse udflcrbes enhver Hess paa det Umenneffeligste
imod sin Alders hoiefle M a a l , maa troekke og sulte, indtil den
ssyrter under Arbeidets tunge Byrde, eller under det sildigste Efteraars Kulde.
Tsrvehandelens Egne staae her foran, og fra
Hirschholms og den sydosslige Deel af det Frederiksborgske Amtsdistrict trceffes hele Efteraaret igjennem en Mcengde Hesse paa
Landeveien til Kjsbenhavn, som maatte give et maadeligt Begreb om vor Hesseavls Stand- dersom man ei vidste, at Storstedelen deraf er den ommeldte til Udflcrbning domte Afgang, tilhorende de hesseholdende Huusmcrnd, de mindre Parcellister og endecl af de maadeligere Bonder, medens den bedre Landmand endog i bisse Egne for det Messe har adstillige ret gode Arbeidsheste,
der uden Skam kunne lade sig fee.

Men netop for at spare paa

bisse blibe ogsaa af denne de celdre dfte behandlede ubarmhjertigen og es sjoelden kan man antrceffe de fra Vogne spcendte, forsicebede, forflaaede og forsultede ulykkelige Offere for-Menneskets
Grusomhed paa sneebedoekkM Marker,

hvor "nu hverken Skov

eller Krat mere Hades, som Vutrde give Lce og Fode.

'
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20.
Udbreder den fimuldede Faareavl sig? er Faarcfoldmng i Drug? staldfodreö Faarenc nogelstedö? er den indenlandske Faarestamme i Tilcller A fragende?

^Dnart efteral de fsrste spanffe Faar dleve bragte til Frederiksborg Ladegaard, fandtes hos mange Bsnder Tillceg efter Doeddere
af denne Race og indenlandske F a a r , og hos Adffillige var denne
Forcedling allerede i Aaret 160a gaaen igjennem flere Generationer; thi de spanffe Vceddere, som udlaantes fra Stutteriets Schceferier, benyttedes hyppig baade af ncerliggende og fjerne Beboere.
Dette gik saaledes frem indtil nogle Aar efter Pengeforandringen
og de snart efter Freden i 1814 indtrcedende,

for Landmanden

forandrede Forhold. Den overordentlig störe nominelle Jndtoegt,
nogle Faaredprkere havde af deres Flokke, isoer under Krigens stdste
Aar, lod formode at Avlen af fimuldede Faar vilde udbrede stg
wegct; men, foruden at Prisen paa den fine Uld faldt, endog un
der det Forhold, hvori de nominelle Penges Voerdi hoevede stg,
indtraf^adffillige uheldige A a r,

og ved Siden af mange inden-

landffe Faar dode ncesten alle forcedlede.-

Hermed ophsrte hos

Bonden de stdstes Avl ncesten aldeles.
Ganffe enkelte Bonderjordsbrugere udenfor Bondestanden ere vedblevne den ind
til denne T id ; men hos flere afdem bevirkede Vceden i Aaret 1823
allerede stör Dodelighed, og den stdste Sommer lader frygte meget
for de endnu conserverede fimuldede Faar.

Maatte blot de paa

Amtet vcerende betydeligere Flokke deraf blive conserverede; thi
under dm fine Ulds ringe Priis og vanffelige S a l g i den fe
uere Tid — hvorom er handlet i Capitelet om Producternes Afscetning — vilde der efter saadanneUheld kun vcere lidenAnledning
for Privatmanden, til atter at samle Faareflokke.
De seneste
maadelige Priser staae os nctrmest; tidligere bedre ere glemte, og
at man mistvivler om Forandring i Uldhandelens noervcerende
Stand, deri kan ingen fortcenkes.
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De

stsrste fiinuldede Faareflokke paa Frederiksborg A m t

haves paa Zcrgerspriis, paa Fauerholmen og paa Esrom Schcefergaard.
Begge de sidstes Antal tilsammen har for det Meste vceret
mellem 2000 og 3000 Slykker foruden Lammene. P aa Joegers,
priis holdes omtrent 2200 Slykker, hvoraf de 400 efter Forpagtningscontracten og senere Bestemmelse der! ere vedblivende S t a m 
me. D e enkelte fristske og andre mere grovuldede Faar undtagne,
som ligeledes haves paa bisse Gaarde, bestaae Schoeferierne her
af Merinoracen og udmcerke stg ved mange Jndividuers udmrerket flirr Uld, ved forholdsmeessig Uldrigdom i det Hele, samt ved
Stammens Haardforhed i Sammenligning med meget forsinede
Flokke.
A f de ovrige Faareflokke paa Amtet staae KrogerupgaardS
paa Kronborg og Rongstedgaards paa Hirschholms Amtsdistrict
foran, og paa begge Steder er hele Agerbruget is«r beregnet paa
Faareavl.

Om KrogerupgaardS hoist crdleMerinoflok af omtrent

400 Moderfaar, nedstammende fra de Fprstelig Lichnoiste Schceferier, og indrorte her i Aaret 1824, giver Eieren os i sin Anviis»
rring til FaarcnesPlcie og Benyttelse o. s. v., Kjobenhavn 1827,
folgende Efterretning: " I Henseende til Ulden höre bisse Faar
ncermest til den kortuldede Electoralrace, hvilken Eharacteer udvikler stg mere og mere ved hver Generation, og de nedstamme
fra Dyr af de «ldste og bedste Sachflste Flokke.

Men da man

fandt bisse for svage og for sättige paa Uld, saa har man af og
til i enkelte Aaringer brugt udssgt sine Jnfantado - Vcedere, hentede deels directe fra Spanien, deels fra de Ksrl. Dster. Stam mescheeferier, og saaledes hcevet Afkommen til starre Uldrigdom.
D a det af bisse Flokke aarlig gjorte Electa- og Prim a-Sortim ent
opnaaer de hoiere Priser i England, saa synesFunheden ved kenne
Krydsning ikke at have lidt, og Ulden har ogsaa ved Pluraliteten.
af Dyrene den onskeligste Blsdhed og Lighed.
Peltsens Gjennemsnitsvcegt har efter muligst omhyggelig Scebevask voeret 2^ til
2Z Pund af hvert Modersaar.
Raren er fri for enhver arvelig
Sygdom og Par hidtil viist flg ligesaa^sund og haardfsr, som de
almindelig dansk-spanske Faar.»
Diss- Efterretninger er- for
npe til, at betxdelig Forandring fiden künde v«re foregaaet med
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Flokken.

A f Eierens, mig i denne Sommer under et Besog paa

Krogerup for selv at see bette for sine scrrdeles fiinuldede Jndividuer
bekjendte Schceferi, godhedsfuld meddeelteNoticer, anfsres derfor
blot, at der endnu strcebes mere efter at hoeve Flokken med Hensyn
til Styrke ogUldrigdom, end at forfine et Product, som med Hen
syn til indenlandske Fabrikater og derester hos os si'g rettende Priser maaskee allerede künde ansees for at voere for siint.
Rongstedgaards Schceferi bestaaer af henimod 500 Moderfa ar, for Stsrstedeel af fortrinlige Merinos; de fleste Afkom
af de tidligere allerede i Danmark vcrrende Schceferier.

Denne

Floks Godhed er stedse vedligeholdt og forbedret med qdskillige
udmcerkede Vceddere, saa at bette Schceferi staaer ved Siden af
de bedre her i Landet.
Udmcerket fiinuldede Faar havdes paa en Bondegaard, som
drives under Hagelse Molle; men Voeden i Aartt 1626 borttog
en stör Deel deraf.
A f fremmede, men ikke fiinuldede Faareflokke, maae endnu
anfores omtrent 200 Stkr. engelske af Southdown Nacen, som
holdes paa Humlegaarden i Ullersd paa Frederiksborg Amtsdistriet.

De ville maaskee have mere Jndflydelse paa Forcedling af

omliggende Bonders F a a r ,

end de spanske, da det S l a g s Uld,

bisse Faar bcere, er mere efter Bondekonens S m a g til hendes hjemmegjorte Toier.

Dersom under Faarefoldning forstaaes, atche holdes i Fold
baade N a t og D ag, hvorved Foldens succesfive Flytning erstatter
Tsiring eller Dogtning, saa kan der paa bette Spsrgsmaal svares, at den aldeles ikke er i L r u g .
Thi at et P ar enkelte Mcend
blandt de mange Agerdyrkere paa Amtet have anvendt denne
Foldning eller gjort Forsog dermed, gjor her lidet til Sagen, da
man ikke seer, at det efterlignes.

Hvorledes skulde man ogsaa

vente, at bette vilde finde Jndgang hos Bonden, hvor i Almindelighed F aar, S v i i n , og Gces Vogtes tilsammen, for det Meste
af B o r n , som ei engang vare istand til at flytte en Fold. Men
vare de det ogsaa, saa skulde de forestaae tre FoldeS ordentlige
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Pasning, een til Faar, een til S v iin og een til Goes, medenS de nü
blot have at holde deres sammensatte Flok fra Soeben, der for
Vvrigt overlades lil sig sclv med at söge sin Ncering paa de
nogne Marker, lidet ffikkede til at folde derpaa. Tib de faae Steder,
hvor jeg har bragt i Erfaring, at Faarefoldningen har vceret i
Drug, horeUdesundby og Skcrvinge Prcestegaarde; paasidste Sted
under dets sorrige Bruger, paa det forste derimod endnu i Aaret 1829.

Men efter Hr. Provst Borchs velvillige Meddelelse

om den noiere Omgangsmaade dermed synes der mig neppe at vcere
stör Fordert ved Foldningen med Hensyn til at vinde Tidz thi
Folden flyttes her omtrent hver halve Time, beffjceftiger altsaa noe
sten beständig en Mand.
Ogsaa paa Torup Prcestelod saae jeg
enFlyttesoldz men Tiden tillod mig ikke at opholde mig for ncrrmere at omsporge dens Brug og her bevirkede Nytte.
Folde til
derudi at lade Faarene ligge om Natten haves paa flere af de
storre Schceferier, og disses Nytte til at overgjode en Deel af
Brakmarken eller, tidlig om Foraaret, Bygjorden er noksom bekjendt.

Om vort Clima just er passende til, stedse at lade de

fiinuldedeFaar ligge under fri Himmel, om Ulden har godt deraf,
ere Sporgsmaal, som kun storre Erfaringer kunne afgjore. HoS
Bonden har jeg ikke nogensteds seet natlig Foldning i Brug.
Jeg selv har anvendt den i nogle Aar ved en Flok af omtrent
40 Stkr. tildeels grovuldede F a a r ,

og derved indrettet FoloenS

Storrelse i Forhold til een Tonde Lands Overgjodning hver Nat
med 5600 Faar.

Birkningen fandtes ikke efter Forventning,

skjsndt Hyrden

formedelst stjodeslos Omflytning ofte i flere

Ncetter forblev paa samme Plet.
Den ved Eiden deraf med
Staldmog gjodede Jord gav langt bedre B y g , og det folgende
Aars Klover var paa det overfoldede Jordstykke ikke noer saa god,
som paa de almindelig gjodede Agre.
Ligesaalidet, som Faarefoldningen er i B r u g , saalidet ere
mig E-pempler paa Faarenes Staldfodring bekjendte. De storre
Flokke Vogtes alle, og'det samme er Tilfoeldet med Bondernes
Faar.

Skulde een eller anden Mand udenfor Bondestanden

have brugt eller forsogt Faareneö Staldfodring, saa har det nok
ikke vceret betydeligt eller vedvarende.
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For omtrenl 30 Aar stden antraf man her endeel maadetige
Faar, hsibenede kort- og spidshalede D y r , med Uld som Hunde
haar, neppe tit et Punds Vcrgt ved Efteraarsklipning, om Foraaret mange Gange ganffe ffaldede. Frem for andre Egne saaes
Levninger af denne Stamme iNordvesten afFrederiksborgAmt og
paa mange Marker imellem Frederiksborg og Helsingsrz ikke mindre hist og her paa Hirschholms Amt.

I

Sammenligning med

bisse Faar er dm indenlandske Stamme i Tiltagende; thi vel
seeS saadanne D yr af og til endnu; men for det Meste ere de
fortrcrngte af forbedrede med fyldigere Krop, samt bedre og mere
Uld, uden at man dog kan kalbe dem siinuldede, skjsndt B o n 
den, i Sammenligning med deflettere, vel stundom giver dem
bette Proedicat. P a a enkelte Steder bemcerker man tydelig, at
den gamle Stamme er bleven blandet med fremmed Blöd.
Ours f. Ex. antraf jeg,

temmelig almindelig,

Paa

ret gode Faar,

som jeg holdt for at vcere Afkom af sristskeVceddere; men det siges,
at de nedstamme fra engelske, som for mange Aar siden ffulle voere
komne til Den, uden at jeg künde erfare den noermere Anledning
dertil, eller Tiden, hvori det falber.

Ogsaa paa Halsnces antraf

jeg ei sjcelden Faar, som umiskjendeligen vare i crldre Lid foroedlede ved sristske ellerved Wceddere af lignende Race. P aa Frederiks
borg Amtsdistricts ssndre Deel,

ligesaavel som paa flere Steder i

Karlebo Strandsegn og Hirschholms S o g n , haves ligeledes gode
fyldige Faar iblandt mange, som endnu hcelde til den gamle
Stammes uforandrede Maadelighed.
P a a Kronborg Amtsdistrict fandt wegen Forffjellighed Sted i Henseende til det inden
landske Faars sieblirkclige Beskaffenhed.

Mange her i tidligere

Aar saavelsom endnu bosatte Agerdyrkere udenfor Bondestanden,
indfodte og fremmede, have af og til anskaffet sig fremmede Wced
dere og vel ogsaa Moderfaar, iscer af engelste Racer, og hvorfra
Forbedring er udgaaet, og af de meget maadelige indenlandske
Faar saae jeg Heller ikke ret mange meer; derimod undertiden ret
gode Smaa-Flokke i Bestegnen, saavelsom iscer i Sydssten af
Arnts-Districtet. Dog mangler der meget i, at Forbedringen af
den indenlandske Stamme her, saavel som i Amtets ovrige Dele
" kommen langt.

Endog uden Hensyn til Uldens Fiinhed künde
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og burbe endnu skee meget for at hceve den indenlandske Stamme
blot med Hensyn til Mcengden af Uld og Kröppens Kssdfuldhed.
For nogle Aar siden lod jeg komme endeel Lam af nogle
a f de bedste indenlandske Faar, man antrceffer i Fyen, for dermed
at bescrtte «n lille, til Soedcavl mig for langt fraliggende Gaard.
Raren syntes mig imidlertid at troenge til Fcrbedring, da Ulden
var temmelig grov, og de bleve derfor krydsede med spanske Bcebdere.

Men den stsrste Deel af bette lille Schceferi, som var de-

stemt til at skulle stige til 100 Stykker Moderfaar, er, tilligemed
20 til 40 spanske Weder, i Winteren 18?K bleven et Offer for
tvende paa Hinanden folgende vaade Sommere, som de ei künde
taale paa mine med Moser gjennemskaarne Jorder«
Det almindelige Antal F a a r , Bsnderne holde,
Moderfaar,

er 1 0 - 1 6

efter Gaardens forskjellige Stsrrelse, Beskaffenhed

og Jndretning. Om Kronborg A m t, forsaavidt Aaret 1822 angaaer, Henvises til den i 19de Afdeling meddeelte Tadel, som opgiver Antallet for hvert S o g n is«r;

men som summarisk for

hele Districtet bliver omtrent 1 1 Moderfaar for hver Gaard.
Bonden holder ikke Faar for at sirlge Uld, men i Almindelighed forbruges alt hvad Hans Flok afgiver.

Lammene deri-

mod soelges, og, under fordeelagtig Afscetning, hvor et tidlig fsdt,
godt Lam ofte er betalt med 1 1 - 1 3 Mark, giver Flokken alligevel
en retgod Jndtoegt.

Men maadelige Lam koste ogsaa undertide»

neppe det Halve, og naar derhos Moderen ikke giver over et P ar Pund
Uld, berale de Winter- og Sommerfoderet kun ringe.

Bonden

foelger sine Lam ei gjerne, fsr de ere klippede, da Hans Uldforbrug
er betydeligt; thi ncesten hos alle faae de fleste Tjenestefolk Kl«der. Heri vil for Stsrstedelen findes Gründen, hvorfor B o n
den i Almindelighed hverken fsr eller nu har gjort meget af at
forbedre sin Race med spanske Doeddere.

Uagtet han seer, at disses

A'kom i forste Led allerede giver mere og sinere Uld, saa paaskjsnner Han det sidste lidet, og den stsrre Qvantitet imodscettek
Han en vanskcligere Bearbeidelse (for endeel rigtignok indbildt)
og den almindelige Mening, at den sinere Uld ei er saa stcerk til
Strsmper og grove Trsier; hvilket vel kunds have nogen Grund,
ligesom ogsaa, at det indenlandffe Faar faaer flere Lam og fsder
dem bedre, end det spanske. Desude» bortfalder Malkningen
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»ed dette, hvilket, som noget ganffe Almindrligt med bet danske
8aar. giver Bondekonen mangen en god Ost, eller, Faaremelken
blandel med Äomelk, forbedrer den sidste og forsger Mcengden a f
Materialet til Ostlavning. Dette er vigtigt for Bonden, da man
hele Sommeren forbruger meget deraf.

21.
stdbreder Havedyrkningen sig 7 hvor störe ere de Haver, Bondern« i Al«
mindelighed anlagge, eller have anlagt?

O rn g t-Z a v e d y r k n in g har fra «eldre Lider af ei vceret ubetyde»
E'g paa Hirschholms A m t , og megen F ru gt, iscrr Kirseboer og
Blommer, fsres derfra til Kjobcnhavn.
Dog forekommer det
Wig, som de fra «ldre Tid i Byerne bestaaendeFrugttreeplantnin«
Ser ere det belydeligste, her findes, og at man i den nyere ikke
har gjort ret meget ved Frugthavers Anlcrg, Udvidelse eller Bed,
iigeholdelse. P aa Undtagelser trceffer man af og til, men ei hyp»
?ig.
Derimod har i den senere Tid Dyrkning af Frugttroeer og
stdvidelse af Haveanloeg betydelig liltaget i adffillige af de for un»
der Kjobenhavns Amt liggende B y e r ,

og i Farum S o g n f. Ex»

stades, i Sammenligning med det, man scedvanligen antrceffer,
*i ubetydelige nye Anlceg.
I de ovrige Dele af Amtet forekomwe vel af og til B y e r ,

hvor der endnu staae endeel Frugttrceer

lilbage fra «ldre Lider; men mange have ogsaa et meget bart Ud,
seende, og Vedligeholdelsen af gamle Frugthave-Anlceg ved hen»
stgtsm«sstge nye Plantninger, hvor meget de ogsaa künde trcrnge
derlil, er endnu sjoeldnere. Blandt Udflytternes smaaeHaver fin»
des mange, som ere meget for stcrrkt besatte med Frugttrser, saa
at de fortrcenge hverandre indbyrdes, og ncesten aldrig feer man
Plan og Orden i disse ved Udflytninger fkete Haveanlsg.

En-
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kette Landmcend uden for Bondestanben have undertiden anlagt
mere henstgtsmcrsstge og belydeligere Frugthavec, men hyppig
irceffes det Heller ikke.
I Hornsherred, hvor Havedyrkning og
Frugttrcrers Plantning i det Hele staaer meget tilbage, klagede
man over Climatet og skarpe Ssvinde.
Jeg har imidlertid
hverken paa celdre eller yngre Frugttrceer kunnet bemcerke, at Havvindene her havde saamegen Jndflydelse, at Fru^thavers Anlceg
stulde finde en Hindring den; thi hvor kun Lce mod den nordvestlige Himmelegn havdes, saae jeg, paa passende Jordbund/
saavel celdre som yngre Frugttrceer i frodig Vcext. Men hvor der sattes
Beskyttelse fra'denne Side vide v i ,

at selv i det Jndre af Law

det, Climatet virker skadelig paa Frugttroedyrkning, altsaa i hoiere
Grad rimeligviis noermere Stranden. Det samme gjcelder om Nordkysten längs Kattegattet.

Men ogsaa her traf jeg,

overatt hvok

de blot havde Lce, ret frodig voxende Frugttrceer ncesten umiddelbart ved Stranden.
P a a Halsnces og flere Steder paa Frederiksvcerks Gods vare ret smukke, men smaae Haveanlceg, prydede
med frodig tilvoxende Frugttrceer.

Men Lce for de skarpe Binde

forlange de z hvilket stedse bor haves for Die.

Og hvor let ec ikke

dette at tilveiebringe. Bore Popler, de indenlandffe, saavel soni
isoer de nationaliserede fremmede, voxe villigen ncesten paa enhvec
Jordbund, i enhver Brliggenhed.
Udhegnet af Frugthaven beplantet dermed, og desuden een eller to Räder Scrttepopler udenfor give et tilstrcrkkeligt Bcern mod de skarpe Binde, og ville afholde
deres ffadelige Jndflydelse.

B it man have det lunere endnu,

plantes indenfor et P a r Räder Graner i en indbyrdes Afstand
af omtrent 2 Alen, som vel i Forstningen ere noger sene i deres
Dcrgt, men stden desvirksommere lune liig det tcetteste og holest«
Plankevcerk. For at forekomme, at de ei ved at opvoxe skulle blive
aabne for neben, afstjceres Toppen aarllg, efter at Troeerne have
naaet en Holde af 5 s. 6 Alen.

Kun vogte man stg for at

plante Frugttrceerne for noer til et saadanr Voern, men beregne,
hvorvidt Grene og Top i en hoiere Alder vil og bor brede si'g; thi
ellers undertrykkes og fortrcenges Frugttrceerne, eller de til Lce
plantede Trcrer maae for en Deel atter borthugges.
Ncesten maadeligere, end med Frugthaverne, staaer det til
med Bondernes Kjskkenhaver. Legge Dele ere almindelig for-

291
mede, men hvor der flndes endeel Frugttroeer i de senere Have,
Anlceg, som for Stsrstedeel kun «re j . ^ 2 , sjaldnexe indtil 2
Skpr. Land (alle, som sindes over dette sidste, üiaae henfsres til
stndtagelscrne fra det Almindelige) fmdes kun liden Plads til at
dyrke Havevoexter.

Med Undtagelse af et godt Stykke Ersnkaal,

som Huusmoderen for detMeste ssrger for, er alt dct Dvrige, man
sinder i Almuens Haver, Heller ikke Omtalen vardt.

Del har jeg

siundom stodt paa en Have, hvor i ret ziirligen afsatte Bede
fondtes Sukkererter og Snittebonner, Blomkaal og Sillerier;
slere andre Ting ei at omtale, der dog tildiels kappedes om Fortri,
ner med Ukrudtct; men det var for detMeste kun hos Een eller
^nden, som vilde have Ord for at vcrre Havedyrker, eller vel ogsor attraaed« et Solvbceger for sin Dindffibelighed. Men naar
der spurgtes om, hvad man brugte disse Ting til, vidstes det ofte
ikke. Og vel er det, at med finereHavcvcexter Forsinelsen ikke er
kommen til Bondens Bord; at han, for dog at kunne benytte
stne Sukkererter og Snittebonner, sin Blomkaal og sine Sillerier,
ikke endnu har adskilt fit eget Bord fra Folkenes > Naar jeg undioger enkelte Havevoexter, saasom Grsnkaal, Hvidkaal, Gule»
rodder, Roer og Kaalraber, foruden lidt Gront (Kartoflerne henteS
"uomstunder fra Marken) saa ere der vist kun faae andre, som
^sse for Bondens Have, hvor kenne er beregnet for Huushold»
Gingen og ei til at soelge deraf, hvortil i det Hele taget ingen god
Leilighed haves paa Frederiksborg A m t, Helstngors Egn maa»
^ee undtagen. Men de faae Baxter, som ere passende for B o n ,
d«ns Bord, Kurde dyrkes i langt stsrre, M angde; de maatte, liges°M Grsnkaalen og Kartoflerne,

betragtes som

Fsdemiddel og

bidrage Betydeligt til at forringe Forbruget af Korn, Kjod og
«lest, hvoraf Sjallanderen nu ncrsten ene lever.

Ei Heller staaer

stört anderledes til med Kjobstedmandens Bord.

Animalist

^bde er langt overveiende over den vegetabilste, og Havevaxter nydes
Msten kun engang imellem som Lakkerier, eller forekomme som
IMaae Biretter for at gjore hiin mere velsmagende. Bore Naboer
'S o n d e n , iscer naar vi gaae et godt Stykke over Skjellet, spise
'bt Kjod til deres forsvarlige Retter af Havevaxter;vi en Smule
rvnt til et valdigt Stykke Kjod.
^ Undtagelse.

Kartoflerne gjore imidlertid

Hos KjsbstedManden, som paa Bondens Lord,
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vegynde de me« og mere at spille en betydelig Nolle. BlotBo»>
dekonen vilde have den Uleilighed at koge dem, saa er jeg overbe>
viist om, at de ncesten ganste vilde fortrcenge Brsdet til Middags>
sulet.
Hvor altsaa,. med Undtagelse af Kartofler og Gronkaal, ^
det Hele bruges saa ubetydeligt af Havevoexter, der kan Have
dyrkningen Heller aldrig blive nogen Gjenstand; thi Hovedstade«
ligger for langt >ra os, tilatviderkunneconcurreremedAmagerno
Men at bisse skulle kunne faae Afsoetning hos os Med dereS Hvid>
kaal og Gulerodder, hvormed man ei alene seer dem komme pa§
Markederne, men stundom selv kjore omkring paa Landet, hvo>
Bonden saavel som Huusmanden med Glcede afkjober dem derei
Ware, foruden at Mange hele Vinteren igjennem lade mcdbringi
det saakaldte Ainagertsi sra Kjsbenhavn: bette er en Skam ftl
vor Havedyrkning og stiller vor Jndolencr i den Henscende i del
klareste Lys.
Forbruget af Fcugt er Heller ikke stört hos o s, fordi.Nord'
boen ikke toeller den blandt Fsdevarene.

De mere simple Sol'

1er, hvoraf, ligesaavel som af den sinere, i sydligere Lande torrei
störe Masser til Vinterfode for alle Classer af Beboerne, kuni"
her derfor ncesten stet ikke afscetles, saasnart vi engang blive vel'
signede med en rigelig Hsst.

S e lv siin Fcugt falber da til en rn<'

get lav Priis, endog i Hovedstaden, fordi det, man nyder berol
som en Tilgift over Hungecens Til''redsstillelse, ei kan medtag<
meget. Saaledes er det altsaa ganfke naturligt, at Frugthav-'
dyrkningen ei kan have udbredt stg til starre O m fan g , og den"*
saavelsom Kjskkenhavedyrkning have omtrent holdt Skridt. O
forbruge Fragt eller Havevcexter til Fade für Kreaturen«, derli^
koster Anloegget for meget, og kenne tilveiebringes i alt Fald langt
lettere paa en Kartoffelmark. — En Undtagelse fra det omFrug^
ringe Forbrug Anforte gjore Kirsebcer. Bel tjene bisse allermindll
som egentlig Fsde; men de kunne desuagtet afscettes i
Mcrngde til Hovedstaden, ogKirsebcrrtrceer betale dereö PladS
get godt i Amtets sydlige Deel.
Men uagtet det ringe Forbrug og en i det Hele taget man»
delig Afs-rtning af Havevcexter, saavelsom «f Frugt, burde Bo»'
Kernes Haver dog v«re anlagte langt stsree, og tildttls efter e»
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ganffe anden Plan.

Z Nord, og Deststden et lille Anlcrg af

vilde Trceer; ncermest derved Frugttrceplantning, meget vidtlof,
tig, for ogsaa efter Trceernes suldendte Bcext endnu at tillade en
god Sloet under dem.
Derncest en storre fri PladS baade til
Ilrter og til tidligt Staldfodcrz de andre Udkanter derimod alter
besatte med vidtloftig staaende Frugttroeer, uden for hvilke blot en
lav Hcek eller et Humle -Anlceg.

Saadan en Have af omtrent

til 2 Td. Lands Storrelse vilde have vceret meget nyttig, isoer
i den T id ,

hvor almindelig Ufred paa Markerne fandt Stedz

bilde gavne endnu med Hensyn til det sikkert her stedse forhaanden vcerende tidlige Gronfoder, som i saadanne indelukkede, endeelAar
byrkede og gjodede Haver oste sindes 2 - 3 Uger, forend Markerne
tilbyde Noget.
Endnu er det ikke for stldigt at anloegge saa,
banne Haver, og mange af de gamle behsve dertil blot Udvidelse
vg liden Forandring.

P aa mange Steder seer man, ar Bonden

alligevel indelukker en Toft, hvis Hoved - Bestemmelse for det Meste
er til at tjene som Stakhave. Ogsaa dette kan meget godt lave
stg forene med Haver, anlagte paa den antydede Maade, og /aabanne Tofter, som en Mand endnu agter at indelukke ve' stn
Gaard, vilde Han, naar Localet ullader det, vist sordeeltöliLst
bringe i Forbindelse med den gamle Have.

22.
EiveS der: Cgnen Skov, som kan afglve Bramdeved og GavntMnmer?
etter nyeSkovanlcrg? Torvcstja'r ril egetForbrug eller Salg? Tam,
keö der paa Planminger af vilde Tr<rer saavel til Hegn, som r fluttede Plancager paa 2, 3 eller 4 Skjepper Land til Gavntr« og
Brandsel?

^)rederiksborg Amt var, med Undtagflse af dets vestlige Deel,
for et Aarhundrede stden endnu en ncesten sammenhcengende Skov,
hvori Bperne og deres, for en stör D e el,

ligeledeS endnu ffovbe.
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voxne Jndmarker laas indstuttede, medens Overdrevene, hvor^
senere Storstedelen af de noervcerende Skovindhegninger ere tagM,
ofte iMiilsAfstand afgaveGroesning focKreature, somi heleMa^
neder ikke bleve seere af deres Eier, vare ved indtroeffende Olde^
Opholdsstedet for tallose S v i i n , der halv-vilde ei lode sig drivl
hjem af Binterens Snee og Frost, men ferst mod Foraaret blevl
opssgte igjen, naar ogsaa Udgangsogene indfangedes for at spoen'
des for Ploven.
Udffiftningens Periode

bestemte Skovenes

Groendse

stl

Fremtidenz men megct af det paa Bondernes Marker tilbag«staaende dannede da endnu sammenhoengende Strcekninger,
som ikke mindre fortjente Navnet S k o v , ligesom Stirtterivan'
gene, noesten til deres halve Jndhold, vare bedcekkede dermed*!
Men Afsoetningen var i Forhold til bisse Skovmasser og ved ev
fra de fleste Steder alt for lang Transport til Hovedstaden
-inge, at mange Aar vitde vcere hengaaede, inden detilAgerbrugrl
ainvne Jorder künde voere blevne rensode for Skoven. KrigenUd^ud ä.807 og den derved noesten standsede Tilforsel af Broen^
sel s^voerts til Hovedstaden, raadede Bod paa denne Overstodig<
heds-Tilstand.
Inden Freden blev fluttet, var den stocsti
Deel af de udenfor de vedvarende Skoves Groendse staaen^
Trceer^rthuggede, og nu har Egnen, med Undtagelse af ubetydt<
lig Srsstov og kun paa enkelte Punkter noget betydeljgere priv^
Fredsk.ye, samt de udi Stutterivangene, efter den for Meddeel^
allerbest approberede Plan for bisse Bange, til beständig
^eholdelse reserverede Skovholme, ikke andettilbage, end de
gelige Fredskove.

Disses Areal og Bestand, betydeligere, end ^

Egnen künde forbruge det, de ere istand til vedholdende at afg^^
meddeles, forinden jeg gaaer videre, i efterstaaende tabellari^
Oversigt.

*) Her henvises rN den j Jndledningen meddeelte Tadel, som anfk^
i Aaret 1799: Agerland 3054 T d r., Eng 3471 Tdr og Skoo 46^
Tdr. Land.
^

Takellarisk

Oversigt

o v e r

Skovene M Frederiksborg M t.

S k o v in d h e g n in -

Det

gerncs sam klige

F r e d e r ik S b e r g s k e

Heikos.

A r e a l.

S k e v d i s tric k .

T d r.

T d r.

-

D e to

L d r.

T o rv e « o s c r.
Naalessoi).

D e skovbevvxne

Snge og i,b e -

M o se r.

voxne M o se r.

'srvem lsb
A r e a l.

T d r.

T d r.

T d r.

L y n g b y

S k o v

F r e e r s lo v
L y s tru p

.

.

.

.

.

443

J n d h e g n in g

H

N y v a n g .............................................

12 5

P r c r s t e v a n g ..............................

17 5

.

.

.

.

i

I li9 7 4
°

A » S I4

T d r.

3^

"

^

°

4 2

^ « 4 8

^ r o r o

l^ g ssü s

L

21 OO

7 5

9

:

Z O * 4 -5
- - 7 9

75

^

42

6 O

4 6 6 6

>i r i i 4

997*0 ;

2 ^ 2 4 5 5

10^2751

52-78

2 Z -6 8 S

1 5 6 4 . 4.
5

deil sondre

D e n n o rd re

42

H e :'cdd eel

S t e e n h o lt s v a n g ,
v e k ro g e n ,

o g

^ e e g ^ )d e

.

5 1 - 9 4 »

-"^
0-*486

2 5
.

81

200^75?

Z

2

2^8

;

^ ^ - °

^ 2 3 ^ - 9

202
2100

^ * " "

-679

0

^ r r

'7 6 2 2

68

54
,1 2 6 5 6

z505

.2969

2 9 7 * ^

^ 5 0

*

8 7

--S7 -

-

T y -

2

S

S a tte -

p la d fc m .

iggenhed m ed
Hcns»)n t i l

0.

B e boerne.
T d r.

>5 76 2

1708
20

6

1 0 5 5 5 8
7 > i,i4 4

4 I - - 8 0 Z

15929

^

2 ) 2o

8

6 " 8
,0

Z 5 9 8 6

1 2 - 9 6 ;
s

2

s

I

.7 5 5 -

0 -9 0 8

' l

^I

V ^ ^ 5 Z

26-Z5Z6
,8 9

5

^ - 9

5587-

16

5 8 5 

^ r o

-7 9 6

10416

9 ^ 5 7 2

3188564

2 ^ .o H ^ 0 4

iS O Z g

u u n '§ g l og>i uudee
r ü ,« ,'c rt.

24

S

Uggelose og
andlose S .
H e r lo o , L y n g e
L illc ro d S .

s
^ I 5 6 8

2 84 6

?62

/-9 O 2

1745422

H c r lo v og T ic by S .
rloelsc, G .iorlose
1 S la n g c r n p S »
Uggelose og u lse S .

0 5 -5

1395-8

1 » 6 4 .

935402

^ 4 8 °

l9 l4 8

2440

4 ^ 6 8 7

0 ^ 6 2 5

L y n g b n og L ) ld S.

0 - 5 4 0
1 9

782Z

- o r - 4 4 4

0 4.00

2 Z 7 1 2

I
:o »

» S 7 5

i

klem A ls M id e ru p
A n n is e S o g n .

0

1 0 7 - 8 4
5 3 ^ 7 7 8

L

3

Z

952

M m m enhw ngen-

^564
31-76

8 7 8 6

30
1062^

>4Z9O

084

^

Skovstt-trkiuug

"den fo r F re d e kedorg im c lle m
ille ro d , H c r ls o ,
llc ro d , K a rlc b o
l (v ro n h o lt S .

frcd cn ksb e rg s
a m icsic O m e g n .

83

8^

45^ 5

^ . ^ 0 1 8 ^4 1 2 ^ " «

76 ""

47768

-

76-907

9 8 7
1 7

.

.

.

.

.

900

.

. . .

den

d e r t il

^ 9
3 4 '* r v

8 6 * 4 5 -

n e rd re H a l? d c e l

S k o v g ru n d e n

' ^

1 1 ^ 5 7 0 0

.

N s d d e b o h o l t ......................... ....

S um m a

1 ^ 5 8 7

jio 6 ^ * '^ I ^ 4 " "

6

> - 9 6 5

8 r7

28

Ii7 ° "'

I

4

O O

4-

. 2 , 0 4

.

.

P la n te ffo le n

og

T illig g e n d e

...............................................................

S k o v fo g e d lo d d e n

ved

-

224^-969

1 0 1 * 5 4 8 6
2 1 * 7 4 8

10-;600

93;°2»°°°
511500

3 ^ ^ r 9 vO

33-1477

-7898

27

4 4 -2

94

6 " * - ->7000

n s a in m tn h krn g cn te S ke estrcrkuing
i Fvrbindelse „,e d
G r iv ff o v , lz v o rtil
Ctorstedelen d e ra f
denrcgnes.
HU
, .
Ic r o d , K a rte lls ,
0 2 ^ 0 8 4 ^ o d d e l '00g(S»-ons)0lt S o g n cs B e 
o 1 O 19 j hoere crc de >,<rr^
m cft h e rtil l i g -

^ 7 r4 4 igende.

"

k o m m e r:

S k o v r id e r g a a r d e n

2 l6 ^ °°
48 **°"
3 0 ""

.1 0 7 0
^

N o d d e b o .

P e d e rs tru p s v a n g

)

- o ld e ,

T d r.

T d r.

S t e e n h o lt s -

in d lu k k e

2

m. v.

Landeveic,

H a lv b c e l.

G a d e v a n g s J n d h e g n in g

g )

og Dam m e

S le t te r .

3 » < ,i4 4

10^046

28-57

S t u t -

840^49

576

2 i-7 7 °

1 4
:

0 ^ 3 8 2 9

1^

1 )

H s ik a n d s -

Lu büdd.

39260

- 7

;c > 4 8

10 9 7604

" °

2 ^ 9 0 8

287506
IZ 04I42

^ I0 O O

4 8 L r

107

73

I

- - °

1 7 3 1 » 9 8 5

t e r i v a n g e n e .........................

H e le

som

findcs te i.

T d r.

'- ° "

182-459

864.7

r o r

9^ 4-

^ I0 Z 4 l

I§ 8 9 Z

o * - s ; c

i5 9

^ - - "

Z27500

1 2 0 * 4 9 -

6

" ' *

32

.

S to r e - D y r e h a v e . . . .
S k o v h o lm e n e

"

o

303

B r s d e s t o v ....................................

.

9°

-

298

K r o g e l u n d e n .............................

.

- »

343887z

J n d h e g n in g

F u n k e v a n g

" 2

, p

1139

J n d h e g n in g

U g g e lo s e

L .

T -e r

s s n d r e 'Z s v e - d e e l.

D e s t e r f f o v ....................................

Sum m a

M e d B ir k ,
E sp og a nd re
dlode T rc re r
bevoxet
H o lla n d .

Vosclkcy.

R o n n e h u u s

tilsammen udenfor Iudhegningernes Grcrndse.
S um m a
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jZ20«--5

> IZ 8 "^ °^ l0 l"°r

^^08«97

^

d^logr.
^

Af p n E e Fredffooe findeß i det Frederiksborgske Distrikt alene en fordmn
smuk, men nu -besagt litte guisboge-Skovstrcvkning til Sandoiggaard,
Storrelse omrrent i 4 Tdr. Land eg beliggende paa Gronholts Ooerdrev. P^ivate Skove uden Forpligtelse til Fredning haves Intet >nere af, uden hist ^9
her nogle S rro - Trcrer. Koagelig Skov paa Bondermarkerne findes ei he§"
mere. En liden Lund haves ved Krarmotten. Af Stro - Trcrer i S tu tte ri^ gene uden for de ovenanfune, tll ^onservati»^ destemte Skovholme,
kuu faae tilbage.

6 6 '7 » 6

I1 2 3

,2 9

;

7.7

1 32

95

IHenseende t!l Ege- og Dsgeskovenes Areal maa
bemaerkes, at hist og her endeel Bog forekommer r
Egeffoven; hvorimod r det til Bsg ansatte en saadan
Mcrngde Ege findes, at, hviö det i Fremtiden stulde
onjkes at fremme Egene fremfor Vogene, hine i en
betydelig Deel afBogestooen kunne kommetil at blive
dommerende. Sletterne ere siden Opmaalingerne n i 
sten alle gaaede til Skovarealet, saaledes som Forst
planen ncrrmere har foreskrevet, undtagen de, som fin
des i störe Dyrehaoe og tilliggende Vange, hvor for
Tiden endnu grcrsses. AtdisseSkove ikknn midlertidigen ere besternte til atbenyttcs forSrutteriet, seeSaf
den r Jndledningen meddeelte allerhoieste 9 iesolution
af 21 Juni 1799. Tiden, hoor de for Forstbedriftens <§kyld maae lukkes for det her grcrssende oilde
Stutteri og andre Kreature, er for nogle af Ban
genekommen; for den egenrlige Store Dyrehave, med
Undtagelse af onurent en fenne Deel, som for alle
rede er afleoeret, kan dette efter den af Forfatteren
opgjorte Plan af 1827 endnu have Henstand omrrenr
20 Aar. Bemeldt« Forstplan bestemmer for Districtets sondre Hooeddeel Skovninger ril folgende Belob:
Aarlig i der forste Aarriende: iiZ Favne Egeved, 1968 Fo. kl. Bsgeved, 89 Fv. adstilligt Dcd,
17374 Cubikfod Ege- og Bogeved afUdbugningerne
i de yngre Skove. Denne Afgift vcdbliocr med
smaae Forandringer indtil 1896, hoor en nn Etat
rnaa opgjoreS, da til den Tid alt det nu SkoLningsmodne, saaoelsom den anden Alderö Periode
er fortwret. Skovningerne ville derncrst falde i mcget yngre Skove, fordi Aldersperioderne iruellem
20 og 100 Aar ncrsten ganste mangle. Den skooningömodne Egestov, bestaaende af Stroercrer, '.ül
for allerede vcrre fortcrret og en lang Periode af
Mangel paa dette Material kan forudsees, da
Middelclasserne feile. Districtets Localiter og Alderöforyoldene medfore den störe Ubehagelighed,
at om en SneesAar ncrsten alle Skooninger falde
paa ret Punct, og netop der, hvor der er fcrrrest
Beboere, alrsaa fcrrrest af Arbeidsfolk og mindst
Afscrtning, med mindre den stsrste Deel af Mate
rialer fores tilHooedstaden, Ihoortil Beliggenheden
ei er ubeqvem. Men Opsto^ningen tib.'eiebringes ei
uden oed ertraordinair Hjcrlp. Naalestovene, hoorved den paa andenHooeddeel ocrrende er ,nedtagen
under denne Plan, ere beregnede til en Afgift af:
Afdrifterne
Udbngningerne
Eubikfod
Enbitfod
1 iste Aartiende 28296. . . . .
2926
3
28296 . . » . . 7401
2

^die

^
Z Ote
-5 ?ve

-

o 8 i 4 .................. 10969

.
-

6 2 1 7 b .................. 10926
6 , 5 6 t ................... 9542
6 7 5 , 9 ................... 7269
8 ^ 8 - ................... ?;L2L

' ,0 s; Faolkl^ hrcrl egsaa Der fra Distriekers nordre Ho'?eddeeb ndhefattct. '
^ ^
^
3 3 «- l
s l
Lpmaaliug og Skovnii^sbestemmelse paa Districtets Vordre .^ddeel, er uden Forf.Uterens Medvirkning skeet 1822 og folgende Aar.
og geregnet en ,artig Afgift for disje 'Lke^e af kuu 2b(> Far'ue klsvet^Mbra'nde, hoilteudelukkcnde ere besternte ul Kjobenhavns Forsyning,
^ '7 s
L I" 'N E öaualt». D , ovrige «ko.-nmgkb>»".,e,s.r her, crc jkke cndn» rkgled.-.
^
^^cc^anüed-D.strickS Penge-^ttdr«-;)« rar cf.» N.gnjkabet - M M » M d .ü ß . i N«pr. og >85 Nd. r. S .; i Fcrstoorct
d-rimod

De t 2det Kfobenhavnske
Skovdistri ct, forsaavi dt
dct l i gger u n d e r F r c d c r l k s borg Amt.
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til

med

Hensyn

Deboerne.
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Sfagslunde og Gandssse Sog» belkggende,
stodc de niesten eller ganste til Hjorlundc og
' Uggclose Sogn.

348
»2057
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^127

i3 Z i;s o
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Dertil Tcrrkelskoven,
uindhegnet med derudl liggende Kongl.
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'

5 7 6 ' ° "

Be l i g g e n h e d

Tdr .

1 4 ^ " -

^

2 5 5 ' "

38
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T d r.

Anmoerkninger.
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Sktter.

TmbedSferdek,
Bete, Allccr,
Hegn m. 0.

25
20

I1 1 9

I8 9r
roos

?For Skorstetteel i Farum Sogn, groendse de til
^ ^ UggelLse, Lillerod og Nlausirod Sogn.

1566

den ovriqe Bestand eller som Strotrerer, og dct anforte Areal nnder Nubrikm

i

hoori Lo c a l e t og MeÄ^ebestanden Hörer meest til den evldre. Det aarlige Skovninc,sqvantuM er omtrent 900 Favn^klsvet Ved,^

39

27

s,

Naaleffovcn i S l'llg ^ ^ n e dog bevirke nogen Asvigelse i Henseende til de forstjelligc Perioder.
. . ^
.
Unlcrg.
Gandlose Orne er ncrsien tilsammen af de crldre (af v. LangenS Tid, altsaa omtrent öo aang)- besten yngr«
TorvemaSsen i
^
ning have harr derpa«^. ^ er beregnet» Omegnen er saa rigelig forsynet med detteMaterial, at de Kongl. Skove hrdtrl ncrsrenmgen
.

Skovdi st r l ct .

Nordfloven .
Slotshegnet.
Fcergelunden.

2Z2Z"bS
5 8 6 ^ '° -

4 6

Summa 3 2 1 7 ^ 4

D ertil Fasanhaven og
et Stykke af S l o t s haven, udenfor
Grcrndfen af S k o v hegn, men underlagt
Forstvcrsenet . . . .
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jg Z ^ -rr
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I

5 7 -7 ^

8o«4"
IZ lI
IS«

Tr

den ydcrste S p ld s e a f H o rn ß h e n e d og llg g e x
t D r a a h i) S o g n .

2 Draaby Sogn ved Rveöklldefjorden.
Im e lle in

D r a a b t)

og T f e r l- v S o g n lig c le d c s ved

R. Äord.

IN ? 3

^tz.^stgelse af nogle Strcrkninger middelaldret, bestaaer Cgearealet nisten kun af'nnge Cultnrer. A f de kltste afgcrngige Egetrcver skoveS aarlig omtrent
MgE
Bogeskoven bestaaer af gamle ndlerede Trcrer, meest i Nordstoven, af Opvcrxt og ung tilvo.rende Sko^ samt af en liden Strcrkning middelaldrede
Hl>dtil ^ ^vtshegn. Af de forste stoves aarlin cmirenr 200 Farme ^lov-Bed, hvilkcr Qranmm dog mod Slutniihen af forste Omgang vil foroge betydelig.
Mqs^oa, f^n ved Udbyttet af det efrerhaanden til Udhugning kommende.
^ bestaaer alene af unge Anlcrg, hooraf de crldste crc omtrent 5o Aar gamle.
"fernes Masse er ei beregnet, men stal ikke rare nbctydelig.

I 8 ZI
IV o.

2.

Gkovindhegnlngernes
S r-d k k ik s S S rk S

S .d s -k
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paa

Koonborg

'

10 1

^

.

.

^33
90

j

................................ .......

Fsyvesandö Indhegning

33

Om di^se Skooes Bestand r det Enkelte er mig intet oldere bekjendt,
2 Kregome Sogn.

knd at Bogen er H^edtrwet derudi, hvoraf saavel overmoden og stooriittgömoden, som
vg Opvcrxt og middelaldret Skov forekomme.
Zmellem Arcgome og Windcrod Sogn.

j

Sum m a

^

>

-s

............................................. .......

—

i68Z

.

Tornerups Z n d h e g n in g ............................... ......
Uglerup

122

^
^

.

A f Gronnessgaards Grund endvidere bestemt t i l Skov
Grsnneso Plantage

97

24

j
j

27

j

- 34^

j

Det aarlige Skovningsqoantum ffal

fvr Tiden tun varre^mtrent 2vo Favne ktovet Bogeved.

Imellcm Wlndersd og Mcelby Sogn.

Paa Halsnoeö.

961

Dennetil Skovcnltur indtagne og for endeel i Skovbestaud satte Strcrk-

Amtsdistrlct.

ninLs BeskaffenheL,r omhandlet i forste Afdeling.

Den harhidindtil nisten ikke afgi-

vet Noget til Egoel? ^^syning uden Birkeriis til Koste. Jmidlertid finde sig Birke-fira k n in g e r

Den oeldre Z n d h e g n in g .................. ....
fenere tilkom m et omtrent

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Summa

2066z

I

450

)

2516z

Beliggende ilttellem Kattcgattcl, ArcderikSvKrk
vodS, Ramlosc og Libirke Sogn.

deri, sg-r ei indeholde ubetydeligt Brandsel og med hvis Znddeling til snk-

cessiv Afdrift det -

^ ie Tid ar begynde, dersom man ikke vil labe Gjenvwrt

ved Nedjkud, hv°räl L>rktlk°ve sa-rd-lc» qvalificere sig.

Devoten i>,eb
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Jvrder.

Tdr.

Tdr.

Tdr.

Tdr.

Tdr.

Tdr.

Tdr.

Bsge.
Sge.

Dsge.

Tdr.

Tdr.

Tdr.
-^ d r.

1
!s
doerne.

Summa Areal.
Tdr.
-

G r i b f f o v .......................
H a r a g e r J n d h e g n in g

94» ^ -r

2156^ »
19 0 ^ ^ 4;

2 6 ^5996

411" "

G roested J n d h e g n in g

2Z «c>7«

A g g e b o J n d h e g n in g .

9 ^ r 22«

S

214^897

L

V a l d b y J n d h e g n in g
H s b ie r g

J n d h e g n in g

Sum m a

3 6 « '»
137" ^
^ ^ 86 O 8

Z !2 9 ' ° d s

gxrr?;;

2764" " ^

2i5626

^r-S9S

?8^26q.

n

" "
O * Z4oc>

^ 3,8189

3,2200
5,296

55--»
2 1 -2 5 4 .

3 ,-96

3 3 0 «-»»

En stör Deel af disse Skove bestaaer as fordums Stutterivail^
foruden havcs i tvende andre, ei til Aflevering bestemte Bangt, < b"°r»f Ncgles Afl-vcring cndnu tilbag.staaer. DeSPaa Bondermarkcrne i Csb-nd-rnp Sogn findes, H a n S M ^
°k
1500 Fnone Cg--°g B-g-v°d.
som paa E-rommollc» Iorder nagle Skovhvlmc, som sa.'dsynl.pr b,j„

.il Pryd f°r Egnen.

As private §rcdstove stndcs her kun een vcdGillclcie as Tkvnklst ^ ^dr.
^ 2!l. Desforuden cnkrlte Levnmgcr afSkov,
som i forrige Tider er overladt Veboerne, og en betydelig
^tgeopvLrxt paa nogle Overdrevölodder i Grersted Sogn,
til hvis Conservation dog ingen Udstgt syneS at vcvre forhaanden^^vrafjeg i forrige Sommer sandten betydelig Deel odelagr
ved paasat Jld paa Steder, som vare bestemte til Nydning, ikj^t denne Skovs Conservation maastee vilde have betalt sig
bedre, end JordenS Dyrkning. Skoven ved Gilleleie indeholde^nu omtrent 600 Favne Bogeved, den stdste Levning af
den i aeldre Tider längs Kattegattetsnordlige Bredder staaendc Brands.

4 8 ''« "

^ r c > 6 16

,0^0,80

2 - rc>

3 , - 6°

1-068

4 9 " s »
Ioro490

I 2 g - - » 6°

2 9 - 5-88

1^485-

2-748

136" "
I O 1 5 8« 6

8^

4 5 3 '" °

^15580

280,

I29'b6

^2000

10 6^ ^ 6;

401" ^
1 ^ r , 8- ,

,8512

30- 2 -voo

I 2 9 S 867

L

IZ7748
5 4 7 ^ "

! S o g n c n e M o a r u m , G rirs tc d og
>
I C ö l'o n d tr u p , m od Ssten eg S o n »

4 3 5 2 '" °
^
6o7--7°7

184^ « -

96-50

22- - S "

3 zooo

2 6- 6 0

74-704

18660^4

G rirs te d

og

^ I m e lle m G rirs tc d o g V a ld b y S .

2-980
157

J m c llc m M a a r u m
D a ld b y S .

^

643^ " "

I m e llc m B a ld b y og H c ls in g r S .

266^^°^^

2

H e lftn g e S e g n .

6217"

D e n efter T a x a tio n i A a re t1 8 2 1 for disse Skove opgierte M a te ria le ta t bestemmer folgende 6 aa rlig e S ko vnin ger.
1 8 I ^ — 4 8 1 Fv. E e g — 2 2 2 9 Favne B o g e K lo v e t-o g Fagotbram de, U dbyttet a f U dhugningerne i de yngere Skove

404^ _ -

, _ 2288

F v . ibevcgner.
cx "

10 s
1 8 ,ö ^ — 2 6 9
19Z^ — 692
19^8 — 753

^
-

»
- —
- —

D a disse F a v n e ere ^eregncde til 7 2 C b f o d , m a a e de redncercs i F o r -

hold

a f 1 3 : 1 2 , som det Mindste Jndsvindingen og Om stablingcrne medtage.
In d tw g te n a f Udhugningerne fra re g n e t, samt for Fagotbrcrndet ^ a f Resten
2 0 / v -ZV. og Henne Nest reduceret i det orrMeldte F orho ld , haves 1660 F v. V o g e k lo v e tB ra m 2 3 7 5 F v . de a a rlig udi den forste Periode, hvilket Q v a n tu m er a n fo rt i den hernirstfolgende
2 3 3 0 F V . R e k a p itu la tio n .

N a a le s t o v e n p a a dette D is t r ic t er beregn et til f o lg en d e a a r lig e A f g i f t !

10,0

^0^0

^0^0

4 4 8 8 - 5 7 4 5 - 1 7 2 4 6 — 2 2 1 8 8 - 2 5 1 0 8 — 3 2 9 6 5 — 4 7 5 6 4 cbfod.
A f g i v t e n as
Ellemoserne varierer i de forste 30 A a r om tr e n t im ellem 1500 og 3000 cbfod a a r l i g .
.
N crsten a lt det klovede B o g e b rc rn d e , som falder p a a dette Distrikt, gaaer ssverrts trl K j o b c n h a v n ; en D e e l d e r a f ig)ennem C a n a l e n . A sfa ld et fr a S k o v n i n g e n , Udstudet og a lt det H ö r ig e , som tt g a a e r til H ovedstaden og til nogle D e p u t a t e « m .
v . , serlges p a a
Distriktet og finde«, n a a r ikke, saasom i
de tvende sidste Aar, Torveskjcrret h ar varret u h e ld ig t for B eb o er n e,
oste m a a d e l ig A f s a tn in g .
^
.
T o r v e m o s e r n e s M a s s e - J n d h o l d og B o n i t e t er ei u n d e r s o g t , dog antages den fidste i d e t Hele a t staae over m id d e lm a a d ig . Afscrtn in gen bestaaer i G je n n e m s n it kun i o m t r e n t 3 0 0 0 F a v n e 2 A l e n bred P lu d d e r t o r v , som hidril ikkun er heralt
med 3 ß. pr. F a v n .

Eeg.
D e t 2dct K ro n b o rg stc S k o v D is tr ik t,

Klosterriis og R iisb y
Jndhegning . . . .
Horserod Jndhegning
Teilstrup Jndhegning,
excl. Dammene, som
tilhsre Hellebek . .
N y r u p Jndhegning. .
Egebeksvang........
Laveskov . . . . . . .
K e l l e r i i s .....................................
Krogenberg Jndheg
ning .. . . . . . . . . . . . . . . .
Kurrevang .. . . . . . . . .
Danstrup Jnhegning
Fredensborg S lo ts h av e
Endrup Jndhegning
Fredensborglund . . .
Hornbek Plantage . .

In d h e g n in g e rn c s
s lu iitlig c A r c a l.

S ko vb csta n d .

T d r.

T d r.

1 0 2 2

^^^

Sog.

S le t tc r bcstemte
d c rtil«

S ko vb csta n d .

T d r.

l 8 7 ^°b-r 2 5 ' ^ "
4 0 ^ 7 5 7
o "-°°

T d r.

25712548
646^"

N a a le sto v.

N o dstn dstov ( fo r det Mcste M o se b u n d ).

S le t tc r bcstcnite
d c r t il.

D e n a a rllg e
S t o r n i ng af
klo'.'ct B rcrn d e .

S ko vb csta n d .

S le t t c r bcstemte
d c r t il.

S ko vbcstan d.

S le t tc r bcstemte
d c r t il.

Tervem escr.

(kn rb cd sio rd e r.

S o e r og
D am m e.

Lckc m . v .

T d r.

§ a v n c.

T d r.

T d r.

T d r.

T d r.

T d r.

T d r.

T d r.

T d r.

23
96 "^ °

34^7

4 4

19 ;;-;
- 1014
ü

^o^-

668k

"-o
3^11200
4 9

Senere tilkommen,
Munkgaards E g e . . .

^0 ^ 7 0
Z I^ V S O

24 -sr;
26^^^

15-2700^
298244 ^

s

'

" "
. . . S822

8 4 7
4 4 1

2 0 4 ^ ^ 7 5

128

12
4 ^
2 ^7 0 7 ^

1 4 7 ^ 6 2 7

4 4 4 !-°
^1 2 25 0

576"°°
182^°^
^^8000

^2502
^5-50
3^70
2

46^ "
3 9

l

^1750

''^
5 -5 7

9

440^°^

22

^

2 4 5 "'^
4 4 ^ 5 6 2

93^ °°

^1 2 85 0

4 ^ 1 2 1 9 9

r>

-

273^^^
106^°^
2^4-744
6 5 -°"
46^^
9
s

21^ °°
4 7

o 7 ooo
^8o5c>
^r-°2 5

1-r06 9 7 0 0

. L-7562

4 5

^z 8 z 8

5 7

224^

O0
22^064
108

284^^^°
^ 9 4 oo
^

^ 8 6 0 4

1 3 5
4 6 5

7 7

1 ^ 4 8 4 9

2 4 ^ -9 6 0

1

3 3

I 5 5 46
^9 0 0

4 9

i

^91171;

68^02^5 1 2 2
40^0750 2^. ^ 5 so

2 6 ^ 7 9 5

s

2o
296 s
50

796819

I^ 06 7 6 7
1 ^ 6 8 2 9

4 ^ 1 0 2 0 9

5600^"

4 7 " " ,!

4 6 i " ° b 8 Z 6 rS7 8 - 2 3 6 5 " "

2l0q.ro
Z 2 II
2 ,5 6 8 1
31

56^ "
2Zr94-,

^ 2 2>00

2 4 0 0 0

4 ,0 0 0

^7 2 - 0

^r

3720°

281^ "

1826

1

"

232^795 s i 4 9 " « ' °
768^^"

H57

2 0

j2 6 4 ^ "^

9

-

'" »

27940^

A s lttin d c re d S e g ^ «

;5

^ ^ 7 6 9 2

IO^V- 9 0

1 7 1 - 7 5 0

-

V ir k .

1 3 7 5

A T ih 'e b S o g n .

2710-9;^
106 6 0 8 ^
7411z ^
2 IOZ 4 0 ? I
^8001 ^

« s

0 5 0 4 0

3 0

27L

I^ O 'O
0L

20^518
17
^2800
^ I ; 848
19"^

ZHZ 56

^9500

s
s

5

'^ °
375-n

3 3
8 1 ^ ^ 6 7

n t jc n lig c t ilS k o v - .
lt iltt ir .

Summa

6o«r°°
7 3 " b°

V e lig g e n h e d med H cN ^
syn t i l L e b o e rn e .

183^228

0 5 0 4 0

!

92181
I H 4 Z5 5
4 2^ °-

,

-

i

-

;

'

3 A s m in d e ro d S o g n .
D c t sidsie er ei e n d n u
in d ta g e t t i l F rc d s io v ,
n icn ttn d e rh a n d lin g e r
dcro m yave fu n d e t
S tc d .

3 T ik jo b S o g n .

18 9 s;-»

^ , „ 5
2

T ik jo b S o g n .

Foruden disse Fredskove findes i Egnen af Fredcnsborg endeel Srroskov, som er bestemt til at conservereö, for ei r Na'rheden af dette Kongl. Slot at berove Egnen enDeel af sin stjmmeste Pryd. Flcre Iordbruaere faae derfor
Godtgjorelse for den saaledes reserveredf Skov.
Fremdeles have Stntterivangene i dette District endnu endeel Trcrer ttl Bortffovning. Af Ebbckjob- og Knorrenborgvang vare omtrenr 127 Tdr. Land, som passende til ^redsküv/ engang i Forflag dertil.
'
.
Private Fredskove i dette Distriet ere: paa Kraagerup Gaard r Asminderod Sogn circa . . . . . 9 2 Tdr.
de i Aaret 1 8 2 6 til det grevelig SchimmelmannsteFideicommiS overladre Skovstrcrkninger ved Hctlebek circa
^
^
.
. .
bessernden smaae Skovstrcekninger under Helsmgors Hospital og under Werebo Teglvcrrk.
Prwate Stove, »den Forplrgtelse ttl Fredning, findes der endeel ved Drhyldt og Borupgaard r Tikjob Sogn, ellers Intet eller
h-ist Ubetydeligt.

D et. Z d ie K r o n b o r s le S k o ')d islrict.

A f G n b s k o v .................

Skovenes samtlige
Areal.

Egcsler'.

Tdr.

Tdr.

3 3 4 8 "

"

°

Bsgcssov.
____ Tdr.

N aalcstov.

Rödsindffo'.'. (des
vo^ne Moser.)

S l c t te r bestemte til
RoLstudffov. (Enge
vg ubeoo-ncMoser).

Torvcmoser.

H s i t a n d s - S tctter
til E n g , B o g vg
N aalc siov .

Embcdßi'order.

S o cro g Damme.

V c le m. V.

Tdr.

iT d r.

Tdr.

Tdr.

Tdr.

Tdr.

Tdr.

Tdr.

i r

1 2 2 ^ ^ ^ .

3 9 3 "

"

6 9 ^ ^

1 9 8 ^ ° "

3 8 4 ^ ^ 0

1 0 0 ^ " *

5 7 "

"

4 8 ° ° - -

S o r u p , gam m el G r sn h o lt

og

Otstne D e e l a f Gribssov stoder l sydost til N o d dcbo, i Norden til M a a r u m , i Vesten til Alsonderuo
Sogn.
.

L u u lstru p

J n d h e g n i n g ...............
G r o n h o lL

B elig gcn hed med Hens«)n til Beboerne«

J n d h e g n in g
S u m m a

4 4 1 " ^
4 9 4 ^ 7 2
> 4 2 3 4 ^ -^ ^

z -" "
H

I * * "

1 2 6 6 " "

2 ^ r;2 c> «

1 0 2 " ° 8 0 ^ 0 2 2 0

I> l ? 9

4 2 ^ 2

8 o ^ 2 s °
1 5 7 6 * ° "

I2 0 ^ 2 S S

3 3 - 2 "

^

- 8 -5

2 2 ^ 2 lL L

> 1 0 2 " ' - *

j4 7 o " 5 5

3 8 ^

"
4 .1 9 9 -

-

g l - 7 rk

J E c n , G r on h o lt og A sm indersd S o g n .

^ 4 0 5 6

2 >^Ileni G r o n h o lt og Carlebo S o g n .

> 6 2 1 0 8 0 ;'
>S7"" >

Del for dette District bestemte aarlige Skovningsqvantum a f ,177 Favne klovet Bogebr«nbe, er nwstcn utelukkenbe besternt tik, over ESromss og igjennem Canalcn at anvendcs til Kjobenhavns Forsyning.

«0. 4.

_
Ceg.
I
Dct Hirscholmske Skovdi- SkovindhegningerSletter bcstrict.
nes samtlige Areal. Skovbestand. ste
mte dertil.
Tdr.
Tdr.
Tdr.
946500

Kirkelte Indhegning
Tokkekisb Indhegning 8 ? 4 " - r
^ 2 *0 0 6 ;
S sn d erflo v.............
Selsslund................
1 6 2 ^ ° '
^rosrr
Holmeplantage. . . .
Stumpedysse Z n d h ..
2 9 '" «
Stadsevang.............
128^"
Den samlede Folehave
4 7 l"-«
Indhegning. . . .^.
9 9 6 *°°"
R uderflov...............
Friheden. . . . . . . .
9 0 '^ °
Bidstrup Indhegning
Summa > 29 3 7 ^

lg " '''
S
-

s
-25;
l490O

6

s
-

2Z"-5
0

r
o2OOO
302

"

«6

Den aarlige Skovning af kloeetNogebrcrnde.
Tdr.
-L ^ _ _

Skovbestand.
Tdr.

N a a le jk v v .

Rodstudssov ( fo r det M esie M o s c b n n d ).

S ko vb e sta n d ,

S le t te r bestemte
d e r t il.

S ko vb e sta n d .

S le t te r beftemte
d e r t il.

T d r.

T d r.

T d r.

T d r.

Lorvcm eser.

E m b e d ^ 'o rd c r.

S o c r eg
D am m e.

T d r.

T d r.

T d r.

l6

8652

H740
s
L
s;sr

2 0 " ^ b o

4 4 5 ""'
27^47
^77;55
^6052

364797

t:H488
O
20*595

^IZ507
49^^
2 Z 2 *'"
2 6 2 " « ^

T d r.

^90?

2 9 0 5

s

-

2

0 5 4 » 0

90^454

1815

2369.0

s

38849

^ 1 2 2 8O

^ 6 6 1 4 4

2^268
24

4 l 7 > 7

^

s

^7

28 1^
I2Z^

^

r ; i

28

3637755

16726«,

-

30
>l40^5r8 ^U l y

I--Z 5 ""

-

-

^ ^ ; 8 6

2 7 4 8 5 «-

5-

"

I

-

94;

I

7^«22

-

l 9 9 4 O

-

Z 4 5 5 8

Z 7 8 6

-

l 4 4 5 7

l i ; 5 Z 8

2 8 7 V 5 Z

^ 1 0 5 5 6

379256

3 1

8

4 7 6 0 Z 7

i - - i ; 7

^

«

257^66
>

3

8

3

" ' " !

3

8

-

^6

Z

-5 " " '
2 2 * 0 5 9 0

" i -

^
i i 2 4 " v - >

6

Il

"

^ 1 0 5 0 6

1 0 « 9 8 2

Im e lle n r H irc h h v s m
eg L irk e r o d S .

658912

30^2486

2 B irk e ro d S . p a a
G rirn d s e n a fK b h .? n n k .

-

-

92

"

6 6 ^ 4 ' 7

l

128

. ^ I I 4 7 O

-

3
^

^

^

I3 ^ 4 6 9 8

^

72

-

'

r

3

...............

25

3

S ophienberg.. . . .

12

-

Rongstedlund. . . .

18

l

Rongstedgaard . . .

ir

4

. . . . .

3

4

Friheden. . . . . . .

io

E b b e rs d .................

10

4
6

Eskemose.. . . . . .

4^

4
6

I i 37

Tdr.

Skp4

Folehavegaard . . .

S k o v rs d .................

2

B irk c ro d S .

' "

N o rd e n f e r H irsch 
h e l in .
Z n d rn g c ü t i l
-Zredstov med H e n sya
lit,a to e d lig e h o ld c S»eders S tio n h e d .

5

rdr.

D la n s tro d S .

I m e lle m
V k a u firo d
eg B irk c r o d S .
I m e lle m
C a rlebo
B la u f t r . eg A irk e ro d S .

3798

z°">

t ) ^ 4 '4 « ,

2

s
^ 4 4 2 4

345.6

8-6

H

1 1 2 4 4 2

s
2 4 ? " 6

s

C a rlebo S o g n .

Zm eNem
Sarkebo,
B la u s tri» d eg L iN e ro d .
Im c k lc m
L la u s tro d
og F a r u in . >

1386

^56-54

Z 2 l - S 5 6

s

1^4702
Zlor
2o^5OD

96190

106492

475

Under Hirschholm« Amtsdistrict ligge private Fredjkove til nedenstaaende Gaarde:

Sm idstrup

N e lig g e n h c d med H e n 
syn t i l B e b o e rn e .

'

Bestemt t i l Fredflov.
Bredelte Bang circa

Kokkedal

D e ie n i. p .

L i^ * °

112 ^ 0 6

87^"

Boa.

5

Transport

S kp.

137

H estkisb.................

3

Braadebek...............

i

Nebbegaard............

21

Hsveltegaard . . . .

-8

Torn e ga a rd ............

10

Nivaagaard ...........

i8

6

P ro v e ly s t...............

3

D o n s e .....................

20

^
^

I

23z

7

^

Skovhauger og andre adspredte Stovfrykker, uden Forpligrrlsc ril
Fredning, ere beregnede til
Td. Land. Om disse sannlige primäre
Ekoves Tilstand, med saerdeles Hensyn til Forerdningen af 2 - Sepr.
rtzo5, er foretaget en Underssgelse i Aaret 1824 eg Indbercramg Ver
ein indgaaet til Amret.

295
Rekapitulation af de foranfsrte Kongelig» ^kovdistrirterS
ilreal og deres for Tiden bestemte aarlige Afgift af klovet Bsge»
ircrnde uden Henspn til det, som vindes ved Udhugningen.

Skovdi ftrlctetS
Arleal.
Tdr.

1) D et Frederikshorgffe Skovdistrkct
2 ) D et 2 det Kjobenhavnffe Distrikts,
under Frederiksborg Amt liggende
^^eel
3) Jwgerspriis Skovdistrict . . .
4 ) Skovindhegningerne under Frede»
riksvoerk G o d s .........................
5 ) Tidsvilde Flyvesands Jndhegning
6 ) Det iste Kronborgffe Skovdistrict
7 ) Det 2 det Kronborgffe Skovdistrict
8 ) Det zdie Kronborgffe Skovdistrict
9 ) D et Hirschholmffe Skovdistrict .
Sum m a'
D ertil private Fredffove 7
P a a Freheriksborg District omtrent
P a a iste Kronborgffe District . .
P a a sdet Dito .
. . . . .
P a a det Hirschholmffe District . .
JHornsherred under S e lss . . .
vg under O v e r b e r g ..........................

5Ü Y Z ' 2 4 7 1

2254
3234
961

2 2 O4

3727

Y00

5016

20 0

' »

200

2 516
6217

70 0 0

5647

2942

6242
6247
67

33750

4323

4284

StatsmoeSsig
Skovningsqvantum af
klovet Doge»
braende indtilvidcre.
Favne.

54

s

166 0 .
1626
1177
III9

9266

-4
39 I3 3 ö o

240
233

16 8
27

Lilsammen /3447gj

efter S>teakt

3 6 1 0 ) af Mateicu-

lcrittgs-ProF
6 7 4 0 ^ , locollcrne.

560I

296

Anm«rkninger, Lrcendeta Anvendelse og Afstetning
betraiffende.
L) Det Frederiksborgske District.
^
Det i de nordre Skove salbende Brcrnde er n«sten udelukk
de besternt til Kjobenhavns Forsyning, hvorimod Brcrndet fra o>n
sydligeHoveddeel, foruden omtrent 5üOFavne, som afgaae til De»
putater,

deels scrlges paa S led et,

deels ligeledes anvendes til

Kjobenhavns Forsyning, udcn at herom haves nogen fast Bestem«
rnelse. I de senere Aar er Betydeligt deraf gaaet til Hovedstaden. Medens Brirndeprisecne paa bette Sted stöbe saa lave, at
de ei künde afholde Transport «Omkostningerne, den storste Deel
a f Brcrndet altsaa forblev i Egnen, var Afsoetningen kun maa«
delig; thi Distriktet afgiver foruden det anfsrte klsvede Boge«
brcende ogsaa en meget betydelig Deel andet Broendsel.
Brcrndepriserne holdt ffg til Aaret 1823 omtrent i 6 Rbd.
Fvn>; de faldt stden til 4 Rbd., men have i de seneste Aar alter
hoevet sig til 5 s 6 R b d ., og smaae Parlier klk i TrüNgkNö Dlk«
blik endog folgte til 7 og s Nbd. Kalkbrcendecierne i Distriktets
sydlige Deel behove endeel Brcende og consumere betydeligt deraf
fra bette Distrikt.
Saaledes have de stedse bidraget meget til ei
at lade Priserne ganste dale. Meest stkkert opnaaes det ved at af«
sende enDeel af Brcrndet til Hovedstaden; men bette steer ei altid
üben T ab.

2) Det Ajsbenhavnske Skövdistrikts, under Frederiks«
borg Amt liggende Deel.
Den storste Deel af dels Brcrnde er stedse kommen til offent«
ligt S a lg paa S ted et, og Prisen har, naar et Gjennemsnit af
de forfkjellige Skove tages, staaet 4 4 5 Mk. hoiere, end pa»
forommeldte Distrikt; Mangel paa Afscetning kan her aldrig finde
Sted , da bisse Skove ligge i en saa liden Afstand fra Kjobenhavn,
a t, endog ved dels lavere Brcrnde-Priser, Land-Transporte»
derlil uden Tab maa kunne ivcrrkscrltes. De forommeldte Kalk«
brcenderier i Ncrrheden af bisse Skove have stedse kjsbt endeel
Brcrnde ogsaa herfra, ligesom det betydelige Kongl. Kalkvoerk >
Lcrrkelfloven forbruger meget Brcrndsel.

2) Icrgerspriis Skovdistrikta ubetpdelige Afgift af L»«
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g<brcende medgaaer for en stör Deel til Deputate» , saa at kun
lidet kommer til S a lg .
Brcendepriserne ere derfor, og fordi
Hornsherred ellers mangler Skove, hsie, uagtet diüse ligge i
erredets yderste Nordspidse, altsaa ei beqvemme for Afscetningen
de sydlige Egne. D a den Ubetydelighed, som her kommer til
S a lg , for Storstedeel er gamle Trcrer, hvvri meget bedcrrvet
V ed , saa kan ingen bestemt Prii« opgives for godt klsvet Doge»
brcende.
4) D et, som stoves i L rederikgvcrrks Skove. anvendes meest
til Deputate! og der er Ubetydeligt tilovers til S a lg for GodsetS
Beboere.
5) T id svild eJ n d h egn in g er ncrsten ene kun Gjenstand for
Skovdyrkning endnu.
6) 7) 8) D e tre A ronbsrgske Skovd istrikter.
Slorstedelen af det gode klsvede Bogebroende er bestemt
til Kjobenhavns Fvrsyning og fores deels til Esromso og Esrom»
canal, deels directe til Dronningmslle eller, fra det 2det Di»

strikt, til Udstibningsstederne ssnden for Helstngsr. UdtN dtttk
vild« d»t j ste og 3die Distrikt have M angel paa Afscetning, som
i det Jndre af Gribflov desuagtet oste finder S te d - blot ved at
stille det til Kjobenhavns Forspning ei Anvendelige til S a l g .
Det andet Kronborgste Distrikt har iscrr i dets, i Dstcn af Tikjob
Eogn liggende Skove god Afscetning tilHelstngor, og selvuden at
afgive Brcende til Kjsbenhavn vilde bette Distrikts Brcende vist
Nok kunne forbruge« i Egnen.
9) D et Arschhslm ske D islrikt har betydelige Deputate!
0t afgive, leverer desuden endeel Brcende til Kjobenhavns Forfyning, som udstibes ved Rongsted, og har derfor, uagtet bette er
ben paa Tory rigesie E g n ,

stedse havt god Afscetning og hoie

Priser. En Favn klovet Bogebrcrnde har her for det Meste staaet
^ a LL Rbd. hgiere, end paa det Frederiksborgffe Distrikt og Z
1 9ibd. hoiere selv, end paa det 2det Kronborgste Distrikt, hvor
den betydelige Afstibning til Kjsbenhavn og Helsingors Forbrug
ö»g, efter det Ommeldte, holder Brcrndet temmelig hoit. Men
stlv Tsrvehandelen paa Hirschholms Amt er, ved bette M ateri,
beqvemme og fordeelagtige Afscetning til Kjobenhavn, A ar.
', at man gjerne kjober AffaldSbrcrndsel til eget B r n g , hvis-
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aarsag ogsaa fra Frederiksborgs Skovdistrict oste soelges Meger
til bette Amts Bedoere.

A f den i bet Forrige meddeelte Overfigt over Amtets Skoor
og de derved meddeelte Noticer, sees, at vi have Nigdom derpaa
fremfor noget Amt i Danmark; men meget ulige fordeelt er den.
I hvilke Sogne Skovene ligge, er anfsrt ved enhver iscrr. En
concentreret Overfigt over sammes Beliggenhed og Fordeling i
det Hele taget erholder man ved et Blik paa Körtet af Bidenskabs- Societetet, hvor der vel er betydelig mere anlagt som Skov,
end der nu findes, men de der som Skov betegnede Steder ere
endnu Skovegnene.

Maalestokken af de nyere, amtsviis fra det

kongl. Steentrykkeri udkomne Kort er for lille,

til her at finde et

noie Tilhold med Hensyn til Skovenes ncecvoerende Groendse.
Skjsndt. altsaa enkelte S t r s g have Skovpcoducter i
Mcengde,

at selv under Vintere,

som de sidste. tvende,

den
ret

gode Brcendfelsorter, ansatte til taalelige Priser, ikke altid have
fuudet Afscrlning, have andre Mangel derpaa z thi man anseer
Brcendet vel med Rette for dyrt betalt, hvor der foruden Jndkjobsprisen ofre medgaaer en heet D a g til at hjemfsre eet Loes
deraf. Hcldigt altsaa, at de fleste for Skov blottede Egne befidde
Torvemoser i den Mcrngde, at de. ei ere tvungne til, saa langt
borte, med Besvcrrlighed ät maarte forsyne sig med Brcendsel.
De for Skov sättige Egne

ere:

Kronborg Amtsdistricts

nordvestlige og Frederiksborgs vestlige og sydvestlige.Deel, fra Ar>
ress äf längs Fjorden indtil fordi DeirbromslleZ samt ncestett
hele Hornsherred.
Frederiksvcerk Gods har vel Sko ve, men,
som vi have seet, staaer det, de for Dieblikket kunne afgive, ei i
Forhold til Deboernes Antal og Voerkets Forbrug.

Desuden er

det tilstsdende Frederiksborgjke Skovdistrict her ligeledes blotket
for S ko v; og Flyvesandens Jndhegning, om den i Tiden stulde
kunne afgive noget Betydeligt, ligger ad den anden Side ogsaa
til de for Skov meest sättige Sogne af Kronborg Amtsdistrict.
I HornSherred kunne for den ncervcerende Lid ikke engang Beboerne paa JcrgerspriiS Gods tilfredsstilles, og HerredetS ovrige
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smaae Skovstroekninger kunne aldeles ikke komme i nogen BeLragtning.

De tilgrcrndsende Skove i Boldborg Herred skulle

ogsaa kun Lilbyde Lidet, hvorpaa Beboerne i Hornsherred
kunne stole.
Den de betydeligere Zndhegninger af det Fröderiksborgske District meest fraliggende Deel af Beboerne her har
nogen Hjcelp i det Kjebenhavnske Distciets dertilstsdende Skove,
som for endrel Aar siden, iblandt andet, afgave saameget af Naaletrcrmaterialier, at hiint District endog manglede Afscetning
derpaa,
Ligesaa har det 3die Kronborgske District af fit betydelige Naaletrceforraad afgivet til billige Priser, og langt bortl'iggende Beboere have helst forsynet sig der.
Uagtet de celdre Egetrceer mece og mere aftage, og man med
Bished kan beregne, at de paa flere Districter ville voere fortoerede
loenge, inden de unge Anlceg atter have noget til Erstarrung, hvor
Beboerne altsaa enten maae opfere grundmurede eller Leer-Hufe,
eller anvende mindre varigt Trce til Tsmmer — hvorved Loerketrceet vistnok, som meget fortrinligt fcem for de fleste hastigvox
ende Trcrarrer, vil soges meget, — saa er der dog for Dieblikket
AversU-dlgl-rd
Egetsmmer i alle Skovegne- hvilket dets almindelige Priis, omtrent 16 ß. for en Alen Stolpe paa 6 Tr. i
og 20 n 24 ß. for en Al. Fodtrcr,

hvortil det dog stundom ikke

engüng har fundet Afscetning, bevidner. Denne Översiodighed
ligger i de overmodne og i Aftagende vcerende Trceers Mcengde,
som ei tillade en Fordeling paa en betydelig lang T id , samt i
Affaldet sra Seetatens Tildannelser, hvilke i enkelte Aar have
medtaget en Mcengde'Troeer.

P aa smaae Gavntrcematerialier,

selv paa Hjuleger og Naver, en vigtig Artikel for Landmanden,
vil det ikke saa let komme til at feile;

thi enkelte celdre Anlceg,

rscerde AangenskePlantager, frembyde allerede Egetrceer, som om
40-45 Aar künde afgive mangt et nyttigt Stykke.

Havde man

ved Udstiftningen fülgt et andet Princip med Hensyn til Skoven,
end uberinget Nedfcrldning af Alt udenfor Jndhegningernes
Grcendse, saa künde man nu vcere i Besiddelse af mange fortrinUge middelaldrende Ege, hvoraf der endnu for omtrent 30 Aar
siden fandtes en Mcengde paa Bsndermarkerne og i enkelte S t u t terivange,

deels i soerstilte Holme,

deels strimleviis imellem

^gerjorden, deels isoleret i Krätffovene. .DanmarkS Fornodenhed
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af SkibStsmmer, som S s m a g t og Handlende Nation; der indenlandste Tsmmers Fortrinlighed i Sammenligning med bei
Meste, vi faae fra Udlandet; den Visse Udstgt, at endog de stovrigeste.Egne uden for Nigers Grcendser Mere og mere i Tiden
ville ncegte brugbart SkibStsmmer: burde, ved denne Alderäklasses
almindelige Mangel i ncrsten alle indenrigste Skove, have gjort
det til en ufravigelig Regel, i vore Skovegne at helligholde enhver middelaldret Eeg, som künde lade stg conservere, hvoc den
end stod. Saaledes künde man, uden at udvide Skovenes
Grcendse, have sikkret stg en Mcengde Bygnings- og SkibStsmmer
for en Periode, hvor bei ncesten ganste vil feile derpaa; thi ei
alene her> men ogsaa i andre Egne af Danmark,

fandtes netop

de tilvorende Ege meeA i Skovenes Udkanter, altsaa i de tilAgerdyrkningen kommende Stroekninger,
aaben, end i fluttet S t a n d ,

og der scedvanligst mere i

i smaae isolerede Holme,

i Skov.

strimter imellem den dyrkede Agerjord, kun med enkelt Jblanding
af andre Troeer, altsaa vante til Climatets uhindrede Paavirkning og saaledes fortrinlige med Hensyn til Conservation, Vcext
og Ved, iscrr naar Talen er om Skibstsmm-r, hvov
Bügler og Knoeer bruges langt hyppigere, end saadanne, som give
Rettsmmer. Jordbrugernemaattederrimeligviis vceregiven Godtgjsrelse i deres Afgister for deslige henstaaende Troeer; men i det
Hele vilde dette have vceret en Ubetydelighed, med Hensyn til bisse
Lroeers Bcerdi, i en Periode, hvor vi ville voere sättige paa flovni)rgsmodne Ege.

De Godtgjsrelser, som Bsnderne paa dette

Amt efter Arvefoestestjsdes Modtagelse have faaet for Skoven
paa dereS Lodder indtil dens, for det Meste under si'dste Krig
tilendebragte Afstovning, vare ikke meget betydelige, og naar man
lsselig antager, at det efter Bsgenes Afstovning Tilbageblevne
af unge Ege, som qvalificerede sig til Conservation, neppe künde
have vceret over een Tiendedeel af det Hele, vilde den for en lcengere Periode vedvarende Godtgjsrelses- S u m vist ikke vcere bleven
nogen betydelig stnanciel Gjenstand.
Äroendeved kunne Beboerne til N s d undvoere, dersom de have
T o r v , hvilket saa mange ganste for det Fscste blottede Egne bevidne; men Gavntroe tAg^rdyrkningsredstabernes Vedligeholdelse er dem uundvoerUgt.

Dog kan Landmanden ogsaa Herr ind-
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flrLnke stg, ved sparsomm'eligen at udtage det og omhyggeligen
at sorge for Avlsredffabernes Conservation. For 28 Aar siden
lod jeg endnu udlevere fra de Frederiksborgske Skove 279 FavnBoge - Gavntrcr til Districtets Bonder; nu kun omtrent 10 Favne
thi Udviisningen paa Frederiksborg og Kronborg Amtsdistricter
bortfalder efterhaanden, medens den paa Hirschholms Amt er vedvarende.

Uagtet denne ringe Udviisning har Boge-Gavntrcr,

som jcevnlig —

efter det Bonderne ved Arvefcesteskjodernes Med-

delelse givne Loste — er stillet til offentlig Auction,

kün sjcrlden

havt god Afscrtning, og oste har man paa det Frederiksborgske
Skovdistrict voeret nsdt til at lade overskjcrre skjonne Kjoevler i
Brcende, efter at de gjentagne Gange forgjceves vare stillede til
Auction som Gavntrcr. Districtets sondre Sogne kjobe vel af
og til endeel ophugget Hjultommer paa Noeskilde Marked, hvor
det bringes Vesten fra og oste er folgt til billig P r iis :

ligesaa

scrlges vel ogsaa stundom Trceer paa Roden, bvori der findeS
were eller mindre Gavnrrce; men i detHele synes Det, som saaledes kommer til Benyttelse, isoer for de Skovene mere fraliggende Jordbrugere^ ikke at voere betydeligt, og dette indeholder
det stkkreste Bevjis, at Avlsredskabernes Vedligehoidelse, ved sparsommeligt Forbrug, ei kan ansees for at medtage meget Ved.
M an harundertiden bebreidetForstvcrsenet, at det ofte skjcrrer
det ffjonneste Hjulved i Favnebrcrnde.
Sagen forholder stg rigtignok saaledes; menAnken beroer paaUkyndighed om Forholdene.
Boge-Gavntrcr har kun Vcerdi, frem for Brcendsel, naar det
sinder Afscetning, altsaa en ganske tilfceldig.
Ingen Trcevare
qvalisicerer stg mindre til O plag,

end denne,

og Forsendelse til

Hovedstaden bctaler stg ikke, saalcenqe den endnu faaer tilfort saa
weget deraf sovcrrts, at selv i Efteraaret (1826), hvor dog
Broendselet stod i en meget hoi Priis, fortrinligt Boge - Gavntrcr,
didsendt fra Fasilandet, blev folgt med betydeligt Tab.
D a Bondermarkerne i Skovegnene for en stör Deel efter
Ildskjftningen vare besatte med S k o v , blev, deels for at foroge
Afscetningen, men iscer for at forffaffe Beboerne et Forraad af
Brcrndsel og Gavntrcr, samt Leilighed til, i Fremtiden at opelske
det selv, enhver Arvefcrster, som onstede det, overladt i samlet
Stroekning, Skov indtil for en S u m af 400 Rd. Courant, mod
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en Betalin g, ester Taxation paa Roden, af 2Z Rd. Favnen, for
Storstedeel uden Hensyn til, om Troeerne indeholdt Gavntrcr
eller Brcende, og hvorved desuden Pengene betaltes i langt udsatte Terminer.

Forpligtelse til at Hegne og frede samt til at op-

elske ung Skov istedet for det, der borttoges af den celdre,
forbunden med denne Overdragelse.

var

Forstvcesenets Tilsyn og

Myndighed strakte sig imidlertid ikke videre, end til at vaasee, at der
ei skovedes mere, end der var betalt, hvorved dog Udviisningen ei
blev stillet under Forstembedsmcrndene; altsaa künde selv dette T i l 
syn kun voere meget overfladeligt.
Om paa noget af de ovrige Districter nogenstnde Indfredning og Troeers Opelskning i een eller anden af de saaledes under
Navn af Ajsbeskove overladte Skovholme har fundet S t e d , er
rnig ikke noie bekjendtz paa det Frederiksborgste stete det ikke, og
saaledes er der under uafbrudt Skovning og fuldkommen Tilstdescrttelse af Cultur og Fredning ei meget tilbage mere af de paa
begge Amtsdisticter Acvefcesterne overdragne mange Smaaestove,
hvis Antal alene paa det Frederiksborgste District i Aaret 1800
allerede var steget til omtrent 60.
Sporgsmaalet, om det var mueligt inden saa snoevre Groendser, oste kun paa 1 a 2 Tdr. Land, at opllste Skov igjen, vilde
fsre til for vidtlostige Undersogelser; altsaa kun saameget i Al,
mindelighed, at Logeskovü-Jndhegninger af faae Länder Lands
Omfang og Boges Opelstning derudi til andet, end for Storstedeel maadelige, kortstammede og forknyttede Trceer, kun er tcenkelig under meget bestyttet Beliggenhed og i en for dette Troe fortrinlig Iordbund, der er istand til at overvinde Climatets, i saa
smaae Skovholme meget fslelige Paavirkning.

Derimod

ere

de fleste andre Troearter ikke uvillige til, i isolerte Holme og selv
enkelt at opvoxe til starre eller mindre Fuldkommenhed, efter som
Iordbund og Beliggenhed ere mere eller mindre heldige.
Wed saaledes at have seet forsvinde fra Bondernes Lodder
allerede existerende og til Conservation overdragne Skove uden
ncesten at efterlade noget Spor og uden at Eierne deraf nogensinde have voeret betcenkt paa at opelste Noget i Stedet for det
Bortstovede, kan man vel flutte stg til, at Plantninger af vilde
Trceer i flutrede Plantager ikke höre til D e t , man her maa söge
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eftcr«

Det Eneste, man af og til endnu sinder —> ei at omtals

Maadelige forhugne Ellemoser, som Efterladenhed eller M angel
paa Evne endnu har ladet blive henstäaende uryddede,^ ere smaar
Holme af det bedte af saadanne, fra celdre Tid deres Oprindelse
havende Ellemoser, som fredes af enkelte Moend, og fortrinsviis
ere bestemte til Conservation, samt Riisboge-Opvcext i smaae
Kratstove, som hist og her begynde ar siyde flg i Beiret.
Messt
heraf traf jeg Norden for Eribffov, Osten for Esromso og hist og
her paa Hirschholms Amts for med Skvv besatte Overdreve og
Udmarker. Saadanne Holme ville tildeelä vedblive, indtil de ere
opvoxne til med Fordeel at kunne afskoves; men derpaa forsvinde
de stkkert snart — om de end, formedelst heldige Omstcendigheder
eller tilfceldigviis, ere undgaaede allerede tidligere Tilintetgjsrelse.
Troeplantning liggerhös os'uden for vor Lids Sm a g. BePlantede Hegnslinier,
Gaardene,

Scettestämmer af Popler

og Pi'il ved

eller andre deslige smaae Anlceg höre i den Grad til

det Sjcrldne, at man ved Omreiser i Amtet ofte i flere Timer ei
stoder paa Noget, som künde foengsle Opmcerksomheden i denne
Henseende.
Enkelte B y e r , iscer i Kronborg Amts Skovegne,
have endeel Seipiilplantninger fra celdre T id , og hist og her scettes vet ogsaa nogle n y e ; men alt bette falber saameget i det
S m a ae , foretages saalidet med Orden og Omdomme,

at det

ncesten ikke kan ansees for nogen Gjenstand, der fortjener Omtale.
Frygt for, at beplanter Hegn, ved Siden af stn Nytte,
stulde virke ffadeligt i andre Henseender, Frihed for Trang til
Brcendsel/ Gjoerdsel m. v . , som kun kan finde Sted i den egentlige Skovegn,

er det ikke, som afholder Nordsjcellcenderen fra at

beplanke sine Diger z thi i de for Skov meest sättige Egne, ja selv
der, hvor tillige mangler Torv — det Forste i ncesten hele Hornsherred — det Sidste i Soerdeleshed paa D m O u r o — seer man
Heller ncesten ikke eet plantet Trce, ikke een beplanket Hegnslinie.
Man afstaller hellere sine gode Strandenge og forbrcender saaledes
en uundvcerlig Deel af sin Jordlod, end man beplanter nogle hun
drede Favne Hegn eller en Plet Jord i Nordvesten for sin Gaard
eller Have med Popler eller andre hastig voxende Troeer, stjsndt
man dog af og til har havt Leilighed til, paa andre Steder at
overbevise sig om , hvor hastig iscrr det ommeldte Trce opvoxer
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ncesten i enhver Iordbund, og hvor mangt et nyttigt Stykke det
afgiver, foruden Brcendsel, som i ethvert Tilfcelde dog staaee
over Ertehalmen, man nu for endeel maa forbruge til Bagning.
Det Kgl. Landhuusholdningsselffab har ogsaa paa bette
Amt bevilget adffillige Underststtelser til smaae Skovanlceg og
dertil anviist betydelige Summer.

Deslige Skovanlcegs heldige

Udfald künde maaffee have foranlediget Een eller Anden til at
efterfolge, dersom Pengeopoffrelsen ikke var D e t, som maatte
afffrcrkke selv Formuende. Udfalde derimod saadanne, som Monstre henstillede Anlceg ubeldig, ville de endnu mindre apfylde deresHovedbesiemmelse.

Men iscer vil Meningen, at med saa bety

delige Penge ei künde udrettes mere,

bevirke det Modsatte af

hvad man onffedez thi Faae vide at bedomme, hvormegetder kan
bespares ved Skovdyrkning, dersom man blot holder sig til det
Nodvendige. Iscer kunne saadanne Skovanlceg ei medfore we
gen Bekostning, hvori den storste Deel af det Opelffede bestaaer
af Trcearter- der som Stiklinger satte i Jorden, under nogenledes
günstige Forhold, ei krceve videre, end lidt Fred og faae AarS Tid
for at sremstille sig som frodig Skov.

Popler og Piik, naar de

ikke plantes som Skovlunde for' at give Lce for Gaardens Bygninger og Have, henhore ellers ei i Landmandens Skovanlceg.
B lo t paa dets Udhegn og uden for samme bor de have en PladS
for at give Lce. For ovrigt have de deres rette Stand i Hegnslinierne imellem Markerne og kunne her opelstes i betydelig Mcengde,
om ikke omkring hele Lodden, dog paa det Gaarden ncermest liggende Hegn.

En Gaards hele Udhegn besät dermed, vilde ved

passende Jnddeling til successiv Afskovning forskaffe Beboerne en
stör Mcengde Wed. Skulle fluttede Skovanlceg foretages, ere
Almen, Affen,

Ahornarterne,

ogsaa Birken og Ellen passende

Trceer, og kunne deels ret godt opvoxe sammenblandede, deels
maae de holdes scerffilt. Ei Heller vil jeg udelukke Naaletrceerne,
men indrommer dem gjerne et Stykke i Anlceggets sydostlige
S i d e ; ikke for at opelffes til stört Bygningstsmmec, hvortil
starre Anlceg, end de hvortil Bonden er istand at afgive Jord, ere
mere passende; men med soerdeles Hensyn til Loegter, Stcengetrceer og de mindre Tammermaterialier.
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Menselvtil et saadant Skovanloeg, ved hvilket man blot har
taget Hensyn til de mindre Troematerialier, som behoves i en
Gaard, udfordres et starre Stykke Jord, end 2 - 3 K4 Skjepper
Land; thi paa et saaubetydeligt Areal eringenpaa vedvarendeAfbenyttelse beregne: Behandling tcenkelig.

Det Hele vilde ncesten paa

eengang komme til Afstovning og maatte da atter fornyes. Men ligesom det overalt ikkestemmerovereens medAlmuensTcenke-vgHandlemaade, blot at arbeide for en stldig Efterflcegt, vil den endnu mindre
vcere tilbsielig dertil, hvor man forudseer, at det, man har plantet
under sttAnstgts Sved, med Afholdenhed seet fremvoxetil mangt et
nyttigt Stykke, af Efterkommere, der maaskee ere Dyrkeren
ganske uvedkommende, inden faae Aar vil blive nedfoeldet.
S k a l vilde Trceers Opelffning faae Fremgang og Beboerne
gives Mod dertil, saa maa man fsrst vife dem, hvorledes detlettest og med mindst Bekostning ivcerksoettes.

Frem for Alt maatte

Manaltsaa, ved Deiledning dertil, bortvise de unodvendige og
derhos meget kostbare tcette Plantninger, som have kun liden
Nytte, men derimod ere skadelige i flere Henseender. Agerdyrkeren maa ikke aldeles bersves Jordstykkets Afdenyttelse i samme
Niedlik, det er beplanket med Trceer, hvorved Han naturligviis
üfholdes fra at anvende et godt eller et fterre Stykke dertil.
Plantningen maa derfor ogsaa af kenne Grund vcere saa vidtlsftig, atman med Beqvemmelighed.kan afflaae Groesset, som opkomMerderi, hvorved, foruden at bette endnu i nogen Tid yder Ham en
Jndtoegt — og ofte maastee giver Anledning til at holde et par Hoveder paa S t a l d , som ellers vare satte paa Marken — bevirkes, at
Planterne ei qvoeles deraf, eller om Vinteren, da Musene altid
lokkes til de Steder, hvor hoit Groes har henstaaet uhsstet, sdelcegges af bisse.

Thi Groes medfsrer den stsrste Banffelighed

ved Skovdyrkningen; det er middelbart ogumiddelbartPtanternes
flyrste Fiende.

Planter, satte saaledes,

at Grcesset mid Be-

gvemmelighed kan afflaaes imellem dem, 2 og 3 eller 3 og 3
Al. i ^ som mindste Afstand,. der dog ofte endnu kan forsges,
have, inden de ere opvoxne til Fjerdedelen af deres almindelige
,Hside i moden Alder, fluttet sig suldkomment og maae endog
flere Gange, inden de ere udvoxne,

fortyndes ved Udhugning.
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Bruger man FrseS Udsaaening, bor bette skee strimleviis eller i
Qvadrater,

bisse eller Strimlerne saa langt fra hverandre, at

Leen üben Skade for Planterne kan gaae derimellem. Er bet
til Skovdyrkning Zndtagne derimod Lyngjocd, eller et andet
Jordsmon, som ei frembringer Grcrs til den Grad, enten at kunne
stade Planterne eller afflaaet at vcere til Nytte, da kan man saae
og plante saa toet man vil, dersom man ei bryder slg om bet starre
Qvantum Fro og Planter, og de flere medgaaende Penge. Men
unodvendigt er der, og inden bette indsees, ville ikke mange Privatmcrnd befatte sig med Skovdyrkning. Det Tilfoelde, hvor et
barst Elima künde fordre, at Planterne fra forste Ungdom af alle
rede maatte staae i fuldkommen S l u t n i n g , er sjceldent og kan ei
finde Sted ved de smaae Skovanloeg hvorom her tales, hvilke da
sorst ved Hegn og derpaa foretagen Plantning bor gives Lee.
S o m en Unkragelse fra det Almindelige, fees overordentlismukke Skovanloeg ved Lindegaarden; men da de ganste maae
betragtes som Lyststov og Have-Anloeg i det S ta rr e ,
ei vel henregnes til dem, hvorom her handle-.

kunne dt

For Hörer et

Anlceg til bisse, som trcrffes Nordvesten for Skiby paa kennt
Byes M ark, stjsndt Lyststov vel ogsaa her har vceret Hovedsi^
medet. Dette Anloeg stjonnes at holde omtrent 10 Tsnder. Land,
hvoraf enkelte Strcekninger ere satte i god Skovbestand.
Landmanden. som vil befatte si'g med Skovanloeg, kan vist nok
ikke tage dette til Monster, med mindre Han künde bestemme ca
storre Capital dertil, end Troeers Opelstning .bor koste dersom Udgifi
og tilkommende Nytte stulle staae i Forhold.

Ei Heller bor hall

tage Exempel af den ogsaa her stete Jblanding af Popler imellem ^
adlere og langt senere voxende Trceer, hvilke vel give Aiet et beha^
geligere S y n , end de paa mange Steder endnu i sygelig Tilstand,
halv qvalt af Grcrsset henstaaende Ege og B o g e ,

men som ikkt

destomindre vare paa Beie at hceve ffg fra Jorden, nu derim^
uudebliveligen ere tabte hvis Poplerne ei efterhaanden rrdhuggeshvorefter dog Rodstudene deraf ville give det oedlere Trce saavik
som Skovdyrkeren endnu nok at bestille. Disse Skov- og
have Anlceg, en Pryd for Egnen og ei Heller uden Nytte i Tiden,
kunne derfor ei antages at ville, som Exempter paa Skovdyrkning/
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have wegen Jndflydelse paa denne for Skov ellerS saa sättige
Egn- thi Faae ville voere istand til at troede i bisse Fodspor.

Tsrvestjoeret og Torvehandel er den anden Betragtning,
hvortil bet foreliggende Sporgsmaal forer os.
De Kongl. Skove og ovrige Domainer indeholde en stör
Moengde deraf. Det Frederiksborgste Districts sondre Halvdeet
hnvde ved dets Undersogelse i Aaret 1627, en Masse af over
55 Millioner Eubikfod raa Masse paa et Areal af omtrent 269
Tdr. Land. Dette Areal, sammenholdt mcdj de Jndhegningee
hvori de ligge, 4232 Td. Land, bliver noesten ^ afArealet Tsrve»
Mose.

P a a det forste Kronborgste District er Focholdet omtrent

11: 1 - paa det andet 20: 1z paa det tredie 3 4 : 1 og paa det
Hirschholmste 18: 1.
Ester bisse Forhold künde man regne
lmellem 2 og 4 Tender Land Tsrvemose paa en almindelig Bondegaard, hvis Skovene kunne antages heri at give en Maalestok
for deovrigeJorder. Stroekningerne, hvorfra denne Maalestok er ta
gen- ere saa störe at de, om end ei ganske tilforladelige, dog i al
8ald maae voere et Tilhold, ei forrasteligt, hvor ingen specielleOpMaalinger af Torvemoserne ere stete. Fra min Side vover jeg
ikke at bestemme, om gsenrremsnitsviis mere eller mindre Torvemose
kan regnes for de under Agerdpckningen liggende Jorder af Amtet,
Md der sindes i Skoven. Jeg kjender Bondergaarde, som have
over 6 - 1 0 Tdr. Land Torvemose og andre, som ikke bestdde en
halv.

Men iscer er der wegen Forstjel i Henseende til Tsrvens

Moengde og Godhed imellem Amteis forstjellige Egne.

Meget

oste udmoerke sig de mere starpe Egne med en fortrinlig T srv.
Smaamoser og smalle Render imellem grusede Bakker sinder man
stundom opfyldt med en stör Mcengde af den bedste T s r v ,

hvor-

iinod federe Egne vel kunne indeholde en meget brugbar og dybtstaaende Torvemasse, men sjoelden nogen god Handelsvare. Hirsch
holms Amtsdistrict og fortrinsviis dets 3 sydlige Sogne, afFrederiksborgAmtsdistrict— foruden en Deel af Herlov S o g n — Lillewd, Lynge, Uggelsse, Farum, Gandlsse og Slagslunde, samt af
Aronborg AmtsdistrictenbetydeligDeel afAsminderod: bette ere de
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egentlige Steder, hvorfra Torvehandelen briveS til Kjobenhavn,
og som i det Hele taget have meget god Torv.
Men hvor störe
Torvema^serne endog ere, som endnu st'ndes i bisse S o g n e, saa
har en nu allerede i saamange Aar fortsat og i de sidste 30 Aar
med scerdeles Kraft dreven Topvehandel, dog udtomt mange Mo
ser og der gives endeel Beboere endog her , som deels ere, deels
snart kunne blive fcerdige med dereS T o rv ;

og dersom man

troer, at de udskaarne og til Bunden rensede Hüller ville ^fylde slg
igjen, saa tager man vistnok Feil.
Under 2den Afdeling er
det allerede ommeldt, hvor reent man i den senereTid, eftek
indfort Brug af Mafliner til at blive af med Bandet, har
udtomt Torvemoserne og hvor liden Anledning her er, al
vente Gjenvoext. Tiden, hvor Torven vil blive knappere stl
bisse Beboere, ligger maaffee ikke saalangt tilbage meer; men en
Tid af almindeligere Mangel troer jeg derimod, er, endog under
det ncervoerende stcrrke Forbrug, endnu meget fjern.
Tikjob S o g n paa Kronborg Amt har for endeel ogsaa b"
tydelig saavelsom fortrinlig Torv i storre og mindre Moser, og
Helsingsr samt Hellebek

give Anledning til

en ei ubetpdelig

Handel dermed, medens Kjobenhavn, ved scedvanlige Torvepriser,
ligger for langt borte.
temmelig fraliggende,

Asminderod S o g n derimod, skjondt ogst^
afscetter dog en betydelig Deel af dettt

Brcendsel til Kjobenhavn, deels liindvoerts, deels sovcerts over Hu^
lebek, hvilket allerede i 16de Afdrling er bleven ommeldt. Fr"
densborg modtager Heller ikke liden Torv afAsminderod og Grsnho^
Sognes Zordbrugere, i hvilket sidste den sindes af fortrinlig Godhed'
Herfra,

saavelsom fra enkelte Steder i Noddebo S o g n , gaaer

ogsaa endeel Torv til Hillerod, som i forrige Tiber for en stör De^
blev forsynet fra Karlebo Overdrev, i Hirschholms Amt, men hv^
fortrinlige smaae Moser nu for det Meste ere udtomte.
Holbo Herreds samtlige Sogne have deels ret god Torv, deel^
en Mcengde deraf, men ulige fordeelt imellem Beboerne. Med Un^
tagelse a fD et, som af de til Frederiksvoerk groendsendeJordbrug^
bringes til bette Sted, sinder her ncrsten ingen Torvehandel Sted/

da FrederikSborgs Priser hidtil have vceret for lave for Tilforsil
fra saa fraliggende Steder, og Kjobenhavn kun ved et Torv,
som fanbteS der Vintereu 18ZZ, og sor endeel ogsaa i kenne,
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künde friste til Deeltagelse deri, nnder saa lang Afstünd. Over
alt bruger man i Egne, som ikke pleie at fsre Tsrv til Hovedsta.
den, sjceldnere Fabrikation med Form, og Tsrv af störe Dimensioner scrlges ikke saa fordeelagtigen i Hovedstaden. Frederiksvcerks
Gods er ikke rigelig forspnet med.Tsrv, og Mange have ikke cngang til
Huusbehov.

Fabrikken og dens mange Beboere og Arbeidere fo^-

bruge en betpdeligMcengde af dette Material, hvilket kommer iscrr
de TilgrcendsendepaaFrederiksborg Districttilgode. Dlstedogiscrr
Lyngby Sogns Bsnder fsre megen Tsrv dertil, som, nagtet
Stsrstedelen ikke hsrer til den Bedre, men er meget let og lss
og neppe künde afgive Handelsvare for Kjsbenhavn, betales saaledes at Ncerliggende künde, have Fordert af denne Handel.
Disse to Sogne samt Alssnderup og Tjereby, ncermere Frederiks
borg, kan man antage at vcrre saa rigelig forsynede, at de i lang
Lid endnu kunne drive Handel, de sidste messt til Frederiksborg,
dog langt fra ikke til den Grad som de fsrstommeldte tvende til
Frederiksvcerk. De svrige Sogne i S t r s Herred, S t r s og Skjcedinge, mangle ei T o rv , men hersra sinder sjceldnere S a lg Sted .
Af Lynge - Frederiksborg Herred ere de Sogne forhen ncevnte, som
deeltage betpdelig i Kjsbenhavns Tsrvehandel. Uvelse Sogn har tildeels Mangel og er derfor tilstaaet Torveskjcer i de Kongl. Skove.
Resten har, hvad den stsrre Deel angaaer, til egen Fornsdenhed og
soelger endog til Frederikssund, Roeskilde og selv til Kjsbenhavn,
stjondt ideHele ei meget. Enkelte rigeligere forsynedeByer udleie vel
vgsaa Torvejord til Andre blandt dem, som have T ran g; saaledes
Skjcrnkelss og iscerHagerupByb-tpdeligtilAdflillige afUdesundbp
og flere Steder, hvor der er Mangel i det Enkelte.
Dlstpkke Herreds vestlige Deel tager i det Hele ikke megen
Deel iKjsbenhavns Tsrvehandel, nagtet enkelte Byer her, f. Ex.
Sssum, have betydeligeMoser, hvorimod andre maae leie.

Dog

have disse Sogne Heller ikke vceret ganske udelukkede fra Tsrvehandelen til Kjsbenhavn, iscer ei i de seneste A a r , hvor Tsrvens
^riis var hsi.
fra disse Steder.

Ogsaa til Roeskilde og Frederikssund fsreS Lidet
Landet har iscrr i de to sidste Sommere gjort

Tsrveftjcrret meget besvcerligt ved Hagerups og Skjcenkelss, saavel
somvedAaen, sompaaGrcendsen afAmtetfalder iNoeskildefjorden
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og paa flere bertil stsdende Moserender og med bisse i Forbindelse
staaende Moser.
Ligesom Hornsherred er meest blöktet sor S k o v , saaledes et
her i bet Hele taget Heller ingen Nigdom af Tsrv. Jcegerspriiä
Gods har, hvad Fleertallet af Beboerne angaaer, vel ingen Man«
gel, men bog er bette Tilfoeldet i bet Enkelte.
Nordssovcns
mange og gobe Tsrvemoser, hvoc Trcengende af Godsets Beboerr
have fäaet anviist Tsrveffjcer, künde i Tiden maaskee blivevigtigr
forOmegnen, saavelsom indbringende for denKongl. Kasse, somriil
kunharlidenIndtcegtafdenne betydelige Skovindhegning. SvanHolms Bsndergods er tildeels blottet for T o rv , men paa een a!
Hovedgaardens Marker sindes en god, endnu en stör Mcengdr
Tsrv indeholdende Mose, hvortil de trcengende af Godsets Beboere have havt Abgang. Mere end nogen anden Deel af Hornsherred har Ours Mangel paa Tsrv og er derfor, ved den forheii
ommeldte, under saadanne Omstoendkgheder ligesaa uforsvartigi
som ubegribelige Forssmmelse af Hegnets Beplantning med hastig
voxende Trcearter, maaffee i den N odven digh ed, ved AfskallinS
af Strandengene, Aar for Aar at forringe dem.
Tsrvehandelen til Hovedstaden indgriber for dybt i Landoeconomien paa Fredenksborg Amt, har for betydelig Indflydelsi
paa Agerdyrkningens S ta n d , paa Bondens Stilling, ja selv pa§
Moralitet og intellectuel Udvikling, til at vi ikke eengang endnll
maatte komme tilbage dertil, for at betragte denne JndustriegreeH
mere concentreret.
Uncegteligr er det, at Tsrvehandelen i Forening med Kulsviening i den fsrste Tid efter Udskiftningen stob Agerdyrk^ingenö
Fremgang iBeien,fordiBeboernederved bleve vante til etustadigl
Liv, og bekjendte med alle de Lyder, et bestandigt Ophold paa Landeveien avler. Derhos blev iscer den mindre Parcellist og denhesteholdende Huusmand— hvilke i de Tiderneppe künde kaldes jorddrivende— ganfle voennet af med egentligt og stadigt Arbeide, og ei mittdre forssmte esterladne Bonder deres Avling for Tsrvehandelens
Skyld.

Den mere ordentlige Jordbruger derimod har stedse ku"

betragtet Tsrvefabrication og Lsrvehandel som et Middel til at
scette GaardensArbeidskrafti Dirksomhed, paa Tiber hvorAgerdyrkningen hverken behsvede alleHcender eller alle Lroekkedyr; og derfoe
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er der, at man sinder langt mere Birksomhed paa en Mvlsgaard,
som tillige har betydelig Torvehandel, end hvor Materialer dertil
Mangler eller Leiligheden til at benytte det ei er fordeelagtig. B e 
tragte vi, hvormeget Hesteholdet paa en Avlsgaard koster, i Forhold til det Arbeide, Iordens Drift alene fordrer, dersom ikke
uscedvanlige Forbedringer foretages, saa kunne vi vel ikke noegte,
at Torvehandelen paa en meget fordeelagtig Maade boder paa
bette Afsavn af Leilighed til, at kunne gjore Hestekraften directe
indbringende,. ligesom Torvefabricationen bevirker det Sam m e
Med Hensyn til Gaardens Beboere af ncrsten enhver Alder. I
Egne, som have mange jordlose Huusmcend og Jndsiddere, giver
dette Arbeide bisse — pg derhos ogsaa isoer Fruentimmerne, som
ellers kun fortjene lidet med deres Rok — en god og varig Fortjeneste indtil Hosten kalder dem til Ander; og langt lettere kan Arbeidsmanden med sin Familie gaae Winteren rmode i de Egne,
hvor der drives betydelig Torvehandel, end hvsr dette ikke er Lilfceldet. Hoie Tsrvepriser, saasom i Aaret 1828 og den forste
Deel af den derpaa folgende Winter, samt flere Gange i betydelig
langt tilbageliggende A a r , have hoevet mangen driftig Mand
til Velstand

og

forebygget mange Tilbagekomnes Undergang.

Men dette er mindre vigtigt, end Wirkningcn af Torvehandelen r
den forbigangne Periode, hvor alt hvad Landmanden havde at
soelge, Torven ei undtagen, stod saa meget lavt. D e t , man da
bebreidede Torvehandelen, at den ikke indbragte Landmanden
Mere, end detpaa Fabricationen og Jndkjsrselen anvendte Arbeides
taalelige Erstattung, at altsaa In tet havdes for Torven selv,
er ingenlunde ugrundet.

Jeg vil endog indromme mere,

den

Torvemose-Eier, som skulde have leiet til Alt, baade til Arbeide
og Kjorsel, havde maaskee i mange Aar selv tilsat Penge;

men

deraf fremgaaer aldeles ikke, at bisse Eiere havde gjort bedre i,
at lade deres Moser ligge urorte og anvendt hele deres Kraft til
Jordloddens Dyrkning og Forbedring.

Uden at ville noegte,

at

en Landmand, som er formuende nok til at kunne anbetroe sin
Iordlod en storre Capital, end efter Agriculturens nuvcerende
Stand og den senesie Pcriodes Afsoetningsforhold, samt escer de
Flestes Evne kan ventes, vel ved ualmindelige Jordforbedringer
künde finde Leilighed til, fordeelagtigen at anvende Gaardens hele
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Hestr» og Menneflekraft akene paa Jorbdriften, tsr seg dog paa»
staae, at, saa somTlngen staaer hos os og iscer noget lcrnger« til«
bage har staaet, gaves dir kun faae Steder, hvor Leilighed og
Evne var forhaanden, saa duftig paa eengang at angribe Jord»
forbedringens Vcerk, at ikke stedse nogen Kraft, iscer Hestekraft,
havde voeret tilovers, til at kunne anvendes til en Binceringsvei,
onskeligst netop paa Tiber, hvor alle Landmandens Producter
stode saa lave, at Den, som alene var indflrcrnket til den egentlige
Avlsdrift, siensynlig Aar for Aar kom mere tilbage.

Derimod

gik, uagtet Totvens ringe P r i i s , netop den duftigst dermed sig
befattende Landmand de tunge Tiber lettest igjennem, havde
Kraft tiloverstil sin Jordlods Forbedring, fordi Han aldrig, saaledes som Hirn, var blottet for Penge, kenne nodvendigste Betingelse
for Jorddrift og Jordforbedring. Exempel paa Fremgang i Ager»
dyrkningen, netop hos Bonder, som have voeret meget duftige ved
deres Tsrvemoser, haves ikke saa faae af paa Hirschholms Amt,
og uagtet der, hvor Tsrvehandelen gaaer meget stcrrk, scrlges for»
holdsmoesstg mindre af Sced og Fedevare, staae dog kun faae foe
denne Noeringsvei blottede Agerdyrkere stg saa godt som bisse,
fijondt de i mange Aar, hvor Tsrven var i lav P r i i s , ikke have
kunnet betragte deres Moser forAndet, end et Middel til at gjsre
GaardensKraft frugtbringende z hvorhos Udbyttet ikke var at bctragte
som en rentebringende Capital, liig de egentlige Jordforbedringer,
men som Rente selv til den paavendte Arbeidskrafts fulde Belob, der
da tildeels künde komme Agerdyrkningen tilgode og anloeggeS her som
Capital. Ogsaa Overstud over den paavendte Arbeidskraft har oste og
betydelig nok fundet Sted, til at man fiulde kunne betragte den opskaarne Mose som et tabt Grundstykke.

Hvad have Norges og flert

nordligeEgnes Skoveieremereafderes Skorie, end hvadTorvemoser,
selv under Tsrvens laveste Priis, tilbyde disses Eiere: Leilighed til
at arbeide paa Materialiernes Tilvirkning og videre Fremforsel, for
derncest at faae bette Arbeide i det Hoieste godt betalt.

Anden

Zndtoegt gav Skoven ikke sin Eier dengang jeg bereiste hine nordlige Fjeldegne, og neppe troer jeg. Sagen har forandret stg siden
til Skoveierens Fordeel. Men alligevel ansees Skoven for Nor»
geS storste Rigdom, Skoveiercn for en lykkelig M a n d ! — Uncegteligk er det, at det idelig« Ophold paa KjsbenhavnS Landevei
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Med dens Kroer indvirker skadellgen, iscer paa Tjenestefolkene, at
mange uconfirmerede Born, som bruges til denne Kjorsel, afholdes fra Skolegang, hvortil Binteren stadigen burde benyttes, og
at dette, ved Siden af der Gode, at gjore disse Drenge haardfsre
og vante med deslige Forretninger, nedloegger Spiren til mangen
slem B a n e, ligesom at Fo^rsommelss af Skolegangen künde tilba,
gesoette dem i aandelig Uddannelse, hvori jeg dog formener? det
Halve af den Tid, de skulle vcrre i Skolen, tilborligen benyttet, künde bringe dem videre, end hidtil i det Mindste paa mange
Steder er skeet. Men hineBetragtninger opveie ikke mod de störe
Fordele, Torvehandelen medforer for en betydelig Deel af decte
Amt. Og derhos erdetvel endnu uafgjort, om Vinteraftenerne, som
tilbringes paa Landeveiene, eller de, hvor man strcekker sig paa
Loibcenken i Kakkelovnskrogen, sidder med Kortene i Haanden ved
Bordet, eller, for at tilbringe Tiden, besoger Krostederne, aandeligen virke skadeligere.

Dette henstiller jeg til Enhvers Dom,

som kjender til den Drkesloshed, der til sine Tider herffer i voce
Bondergaarde og de Lyder dette avler, iscer hos Bondekarlen.
Foruden Torven, levere Moserne her, ligesaavelsom i andre
Egne, endeel fra celdgammel Tid opbevarede Trcekammer, saavel
Eeg som ogsaa Fyr, begge Dele ofte ncesten fuldkomment eonser
verede og den sidste undertiden af en udmcerket Godhed.

Om den

Mening, at disse Trceer ere voxne paa Stedet, eller den, at de ved
Oversvommelser ere komne hertil, har flere Tilhcengere, veed jeg
ikke, men at det Sidste har fundet Sted, bevidne de Moser tyde.
ligen, hvor man antrc^ffer Fyrstode, hvilke pletteviis ei alene staae
saa tcette til

hverandre,

at L saa ringe Afstand Trceer af en

Storrelse, som Rodderne lade slutte til, ei kunne vcere opvoxne, men
hvor man ofte ogsaa sinder 2 og 3 Stode saaledes sammenklemt
til Hinanden, at det overstes Hovedrodder bedcekke den nedenfor
vcerendes Stamstykke.

Dette fandt

iblandt

andet

hyppigt

Sted i en Torvemose tcrt ved Landeveien fra Hirschholm til Helsingor ei ^langt fra Toelt i Asminderod S o g n , derhos og detmeget Paafaldende og ncesten Uforklarlige, at ikke tilligeTrcestanlmer
vare drevne hertil, eller baade Rod og Stamme sammenhcengende,
hvilket aldrig i den ommeldte Mose, hvor i endeel Aar er bleven
arbeidet, ester ArbeiderneS Forfikkring, fial vcrre truffetz ligesom
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Slsdene ogsaa aldrig ligge paa S id e n , men med Stam -Enden
opad enten de staae enkelt eller, som forommeldt, flere over hverandre.

2 3 .

Cr Huusfliden i godFremgang? ere dens Frembrmgelser kun til egen
Brug eller ogsaa til Salg? Hvorledes künde Huuöfliden opmuntreö,
for at Varerne kunne gaae meer i Handelen?

^ e t qvindelige Personale af Almueklassen sinder man ncestett
altid beskoeftiget med Spinden og Karten, paa Tiber, hvor Markarbeide eller andre huuslige Sysler ei gjere Krav paa dem, og
uncrgteligt forfcerdiges ikke Lidet afVadmel, Hvergarn og Lerreder
i en Bondegaard, ei alene til HusetsFornsdenhed, men ogsaa for
Tjenestefolkene, hvis Lsns betydeligste Deel for det Meste bestaaer
i Klceder. I Handelen gaaer kun Lidet af bisse huuslige Frembringelser.
Vel bringet Huusmandskonen af og til et Stykke
Badmel eller Lerred til Kjsbstoederne, hvor det opkjsbes af de
Handlende; men det afscettes herfra for det Meste alter tilEgnens
egne Beboere, som desforuden endog kjabe meget af jydske og
andre Egnes uldne Toier og Lerreder, saa at Amtet, isoer i den
sidste Artikel, vistnok har betydelig Underballance.
Enkelte Bsnder have vel en Vcev og holde en Boevepige,
men almindeligst sendes Garnet til Voevere, hvoraf mange ere
bosatte paa Landet. Boevenes Antal paa Kronborg Amlsdistrict
var efter den til Landhuusholdningsselffabet indleverte Optoelling
iAaret 1822 noesten 500, og dersom bisse, og ligesaamange i§orhold dertil i de svrige Dele af Amtet, vare stadigen i G ang, sa"
künde uncegteligt tilveiebringes mere, end Beboerne antages at kunno
selv forbruge.
Andre Egne maae altsaa ikke have saamange
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Dcrve, eller en Deel deraf staaer ofte stille.

Fruentlmmernes Ar,

beide ved Uldens Karten og Spinden gaaer ret rask fra Haanden,
men deres Horspinden er for Storstedeel bedcsvelig at see paa,
for dem, der have vceret i Egne, hvor Herspinden og Lerredsfabrication ved Huusflid er ret i Gang.
Totenede Rokke ere ei
alene bragte hertil fra Udlandet for at fremvises som en Sjceldenhed, de have i mange Aar vceret i Brug L Forfatterens Huus.
Men stjondt flere afdette Stags ere eftergjorte her, have de dog als
deles ikke udbredt sig videre; sandsynligviis fordi man, ved at preve
dem, fandt, at det ikke blot var Morstab at spinde paa dem, men
virkeligt Arbeide. Deres Brug sortjener ellers Opmuntring, da
mangeaarig Erfaring i Egne, hvor de lcenge have vceret de almindelige, har stadfcestet, at man, ved ncestcn at kunne spinde det
Dobbelte mod Det, der tilveiebringes paa scrdvanlige Nokke, leverer
en bedre og jcrvnere Traad. I Almindelighed antager man, at, for
at kunne spinde godt paa totenede Rokke, bor Dvelsen begynde i
Barnealderen, hvilket imidlertid lider Undtagelse.
Medens vi saaledes see Fruentimmeret stedse bestceftiget de
lange Vinteraftener, trceffe vi Mandfolkene, fra Husbonden til
Tjenestedrengen, denne hele Tid igjennem ikkun to Gange syssel,
satte: at spise deres Midaftensmad, naar de komme ind, og snart
derpaa Nadveren, for jo for jo hellere at komme til at strcekke sig
paa Bcenken. Er der Nogen imellem dem, som ei kan holde det
ud saaledes hele Astenen, gribes vel ogsaa tilKortene, eller man gjsr
en Afstikker til et privilegeret eller uprivilegeret Skjcenkested, om
et saadant stulde have vidst at stuffe det Offentliges Aaryaagenhed.
Fisterhyerne gjore heri en Undtagelse, thi de have ofte om Aftenen
endeel med deres Redstaber at bestille.

Ligesaa Professionisterne,

Vcevere, Skrcedere, Skomagerne og stundom ogsaa Smedene; ei
Mindre Kurvefletterne og Trcestomagerne, hvilke Heller ikke helligholde alle Aftener med Leddiggang.
Amtets Skovegne,

Paafaldende er det iscer i

at Bonden ikke om Aftenen ophugger endeel

Troe og forfoerdiger eet og andetVcerktsi, som stal bruges om SoknMeren.

For det Meste bliver Hjulmanden henter til alt deslige,

og gjor Een og Anden ogsaa et Stykke selv, steer det om Dagen.
Huggehuset, istedetfor at det burde vcrre i Vaaningshuset og indrettettil, om Aftenen deri at kunne arbeide, sindes scrdvanligst i Ud-
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husene, og hverken Lys eller'Darme kan anbringes deri.

Jkke

engang en Rem, som gaaer itu ved et Seletoi, sammensyer Tjenestekarlen i Almindelighed.

Hvor Husbonden ikke gjar det selv,

bringes det langt kellere til Sadelttrageren eller til Skomageren, end
vm Aftenen at spilde et Diebliks S s v n eller Kortspil dermed; og
sineTrcrsko kjaber man, eller sender et Stykke Trce til TroeAomagere> af hvilöe man derfor seer en eiubetydeligDeelat ernoere sig,
iscrr i bette Amts Skovegne.
Hvorledes Huusfliden künde opmuntres? bette er et Spargswaal, som vistnok ikke er let at besvare, naar Forflagene skulle blive
indenfor Grcendsen af D e t , som efter Sagens Natur, efter Omstoendighederne

og

Localforholdene kan

Prcrmier for Tilveiebringelserne,

lade

sig

ivcrrkscrtle.

besternte efter Qvantitet og

Qvalitet, er det almindelige Opmuntringsmiddel, og unoegteligt
maalte det blive virksomt, dersom det var mueligt, at Mange
künde veüte at komme til Deeltagelse i deslige Belsnninger; men
hvor blandt Hundrede i det Hoieste kun nogle Faae have Udsigt
bertil, bevirker bette ingen stör Kappelyst.

Derimod troer jeg,

at sikkret Afscrtning til antagelige Priser og dermed forbundne
smaae Prämier for leverte Varer af udmoerket Godhed vilde i Almindelighed virke mere. Men hvortedes vilde et saadanr Insti
tut lade sig organisere uden betydelige Fonds, og uden ofte i det
Mindste at kunne afholde betydeligt Tab.

Ei Heller mangler det

i vor Egn for Tiden paa Afsoetning for D e t , man vil scelge af
'hjemmegjorte Taier og Lerreder, der sages ogbetalesretgodt, jbet
Mindste i Forhold til fremmede.
Saaledes synes det, ved den
ringe Mcrngde af hjemmegjorte Varer, som her tilveiebringes fok
Handelen, endnu atvoere overflsdigt, at ville forffaffe demAfsoetning.
At det vilde vcere overordentlig vigtigt for Lerredsfabricationen
vedHuussiid, dersom Hvrberedetsesanstalter bleve indrettede, fremgaaer af Det, som i 12te Afdeling er anfavt om Harrens fletteBehandling.

Under Besparelse af et byrdefuldt, af Neirliget saa-

meget afhcengigt Arbeide, vilde Landmanden kunne vente et langt
starre og bedre Product af sin avlede Har, og Intet vilde befordre
Hsravlingen mere, end bette, hvilket atter maatte virke paa Fabri
kation af hjemmegjorte Lerreder, hvortil nu kjabes megen ude«landjkHar.
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Huusfliden har stebse der sit sikkreste Hjem,
udelukkende kloede sig i deres egneFabricater.

hvor Beboerne

Detta er f o r S t s r -

stedeel Tilfoeldet hos os,' og Herr ligger iscrr Gründen, at Fruentimmerne ikke, efter Mandfolkenes Exempel, tilbringe saa meger
af Vinterens Tid med Lediggang.
A t Barerne kunne gaae i
Handelen, er godt, og har voeret vigtigt for mange Egnez men
vigrigere er et udelukkende Forbrug af Huusflidens Frembringelser
i Huset selv; thi Handelsconjuncturene kunne forandre sig, og i
stör Beistand voerende Landstrcekninger have vi i de seneste 20 Aar
seet alene af denne Aarsag at blive forarmede.

Klcrbe Land-

boerne sig derimod udelukkende i hjemmegjorte Tsier, lsnnes Tjenestefolkene dermed, saa forblivec os en sikker, stedsevaren.de Afscetning, og Huusfliden kan da aldrig dale under et vist Punkt;
hvilket jeg holder for vigtigere,
Handel.

end Fabrikation for en ustadig

Uden derfor at scette ringe Priis paa en mere i det

Store gaaende Birkekreds for Huusfliden, som jeg i mange Aar
har seet udbrede Beistand over störe Provindser, indtil forandrede
Handels- og Jndustrieforhold forstyrrede deres Virksomheds joevne,
könnende Gang, formener jeg, at det hos o s , og under Huusfli
dens ncervcrrende Stand her, frem for alt er vigtigt, at den heederlige Skik vedligeholdes, at Almuen kloeder sig i sin egen Ftids
Frembringelser. Men Moden tyranniserer Landboen, ligesaavet
som de hsiere S tä n d e r , og paafaldende nok har den netop i den
Tid, hvor Landmandens Velstand begyndte at aftage, fortroengt
en Deel af Fruentimmernes, dem saa vel klcedende Nationaldragt.
Sjcelden f. Ex. seer man mere de strikkede kortoermede rode Trsier,
i hvis Sted langcermede af udenlandskBomuldstsi have indsneget
sig hos Mange.

Dog have i det Hele de hjemmegjorte Tsier

endnu Overvoegten. Saaledes have Skjsrterne ncesten ganske endnu
vedligeholdt sig af hjemmegjort Hvergarn, ofte meget smukt og
stedse foretrukket det jydske. hvormed Tjenestepigerne ikke ere vel
fornsiede, naar man vil give dem det i Lsn istedet for hiint.
Hos Mandfolkene har Moden vel ogsaa viist sit Herredsmme,
wen uden derved stört at fortrcrnge de hjemmegjorte Tsier.

D en

lange brune Trsie eller Halvkjole, som for 20 Aar siden endnu
dar temmelig almindelig, er hos Karlen for lange siden ombyttet
med kort, meest morkeblaae V a lm s.T rsie, i hvilken Han, med sine
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snevre lange Duxer af samme T o i ,

seer ret ras? ud«

Vet ere

bisse stdste tildeels atter fortroengte a f v i d e B u x e r , thi alt for
loenge har Kjsbstedbeboeren holdt ved denne Mode, til at ikke B o n
dekarlen flulde vcere fulgt efterz men Farve og Toi ere endnu de
samme.
Vesten er ncesten altid af Hvergarn.
Den crldre
Bonde gaaer gjerne i Frakke til Hsitid, men Heller ikke her har
jeg seet Andet endnu, end hjemmegjort Vadmel eller Klcedethi den Forfinelse, at stundom et Stykke Vadmel sendes til
Kjobenhavn for at beredes til Kloede,

har rigtignok i den feuert

Tid tiltaget. A f Silkebaand hoenger Bondepjgen ofte en forfcerdelig Mcrngde paa flg, og da Huusfliden ikke kan frembringe
Noget, som künde soettes i disses S t e d ,
boere over med denne Pynt.

er man vel nsdt til at

P a a hvad Maade det isvrigt bedst künde forebygges,

at

de hjemmegjorte Tsiers Brug til Almuens Paaklcrdning ikke
fortroenges mere, dette er en Gjenstand, som vist ikke saa let vil
finde fin Afgjorelse.
Vanskeligt er det, paa passende Maade at opmuntre Huusflid z men at fremlokke den, hvor aldeles ingen existerer — jeg
mener at bringe vor Bonde og Hans medens Vinteraftenerne mere
end dovne Ljenestekarl og de under saadant Exempel opvoxende
Drenge til at bestille Noget, — dette er langt vanfkeligere.
Jeg er overbeviist om, at man forgjoeves vilde gjsre en Jndretning ved fin Hestestald til ved Lys der at kunne stjoere Hakkelsen.
Karlen, som blev anmodet om dette, forlod vist hellere TjenesteN,
selv om man soerstilt vilde betale Ham for dette extraordinaire Arbeide, end at lade sig overtale dertil. — At sammensye noget ved ^
Seletoiet? — For gaaer Han med det til Skomageren— isoe^
naar en Kro er der i Noerheden— s a g t e t Arbeidet künde voere ^
gjort medens Han gaaer frem og tilbage. Jeg vil imidlertid ikke >
noegte, ad, hvis Husbonden selv gad bestille Noget om Aftenen,
forstod at bruge sine Hoender og altsaa künde undecvise og tilholde
Tjenestefolkene, da künde Han, fremfor Landmanden udenfor
Bondestanden, vel ogsaa faae disse til at bestille Eet og Andet i
de evig - lange Vinteraftener.
Men Bonden er sjoelden bedre end
Karlen, og Drengen bliver fra Ungdommen af vant til Lediggang.
Her, hos Vogtedrengen, finde vi LediggangenS egemlige Skole.
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S y v Maaneder öm Aaret gaaer Han daglig fra Morgen til Asten
uden at have Andet at bestitte, end af og til engang at lobe efter
et Faar eller S v i i n , som fjerner ffg fra Flokken! hvorledes kan
man da vente at Han skulde faae S m a g for at beffceftige ffg, at Han
i voxen Alder ffulde soretage ffg noget Nyttigt i frie Timers da
Han i frie Maaneder ikke foretager ffg det Ningeste uden for det,
Hans Bestilling som Bogter noder Ham til. Monne Thyge R o 
thes Ord: ''Nei, jeg vilde ei sie min Plougmand med Teen eller
Strikkepind i Haand l" ogsaa skulle anvendes paa bisse Drenge?

2 4 .

Findes udmcrrkede Agerdyrkere i Egnen? baade af storre Godseiere og
mindre Gaardeiere, L og udenfor Bondestanden? hvad have de
udrettct?

en Egn, hvor Agerdyrkningen i det Hele ikke har hcevet ffg til
betydelig Hside — for ei at ffge, at den staaer paa et lavt Tritt
- - kan det ikke feile, at der maa gives Enkelte, som udmcerke ffg
Med deres Jorddrift fremfor Pluraliteten. Men for at ffge om
der givcs Agerdyrkere, som i Orders absolute Betydning ere udmoerkede, dertil var det maaskee ikke engang nok, at man i en kort
Tid havde seet et vel indrettet Agerbrug bestaae.

Dets Varighed

Under en lcengere Periode torde vel fsrst berettige til SlutninSer, om Agerdyrkeren künde gjore Krav paa
de udmcerkede.

henfsres

til

Ligesaalidet künde paa den anden Side

at

en

Agerdyrkers endnu ufuldkomne Iordbrug ubetinget berettige til
Tvivl om Dyrkerens Duelighed; thi, foruden T i d , Hörer der
Mere til, end Jndffgt og Driftighed, for med Agerdyrkningen at
Naae Fuldkommenheden. Pecuniair Evne er ligesaa nodvendig,
og den savnes maaskee ligesaa ofte, som Dpr^erens intellectuelle
Egenffaber.
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Uden altsaa specielt at kunne inklade mig paa,

at affig«

Dommen, hvilke Agerdyrkere der künde hcnfsres til de udmoer»
kede, hvorhvs det tillig« vilde vare saare vansteligt, at trakke
Grandselinien, om man end var langt noiere bekjendt med et
stört og folkerigt Amts forstjellige Jndividuer, end det tör anta
ges at Forfatteren,

eller hvosomhelst der havde faaet det Hverv,

at samle og nedskrive bisse Eslerretninger, künde vcere det, maa jeg
alene indstrcenke mig til at anfore, at ingen Deel af Amtet har
savnet Erempler paa god Jorddrift og udmarket Omgangsmaade
i den ene eller den anden Deel af Landoecono.nien, hverken hoS
Agerdyrkere udenfor Bondestanden eller iblandt Bonderne selv, af
hvilke fidste ikke Faae i den senere Tid have havet fig betydelig ovek
den storreDeel af deres Naboer. Saadanne Exempler have ei Hel
ler vceret uden Birkning. Mangt Nyttigt, som for endeel fsr vak
libet bekjendt og mindre i B r u g , saasom Kartoffelavl, Klsveravl, Sommerbrak, Staldfodring, Rügens tidlige-Nedlcrggelse,
Fedning af Qvceg med Kartofler, Hörer— hvormeget det Mest«
derafend er tilbage hos de Fleste — dog nu langt mere til det oft«
Forekommende, end foröO Aar siden. Delte har gode Agerdyckeres
Exempel virket, og bisse Exempler ere meest udgaaede fra Mcrnd
uden for Bondestanden, men Udbredelsen pleier ferst ret at tiltage,
Naar enkelte Bonder begynde at folge ester.
D e t , hvori der
spores mindst Fremgang, synes mig er: bedre Sadffifte og min
dre udtcrrende Drift«

Men Gründen dertil ligger vist nok min

dre den, at det Bedre ei erkjendes; men hos de Fleste i et for ringe
Llvaghold, altsaa i Gjsdningens Utilstrcekkkelighed, som ikke til
lader at vcelge en kortere Omgang,

dersom man ei kan bestimme

stg til. at saae mindre indtil man kan gjsde mere, hvortil B o n 
den kun saare vanskelig er at overtale.
Exempel virker forsvrigt meget forskjelligt paa Bonden, selv
naar den dorske og den, som, uden at kunne gjore fig Rede for
Gründen, ikke desto mindre Hanger ved det G am le, blot fokdi
Han skyer det Nye, ei kommer i Betragtning. Den ene Deel af
de mere tankende Landmand seer det dem fsr llbekjendte eller i
den Form ikke Forekemne, betragrer det en Tidlang uden stört at
yttre fig derover, men folger ikke bestominkre lidt ester lidt ester.
Denne bidrager meest til at udbrede nytlige Forbedringer.

An-

321
bre gribe hastig til, mm »den Stadighed, og kscer uden i «nhvee
rnkelt Deel at iagltage det Fornodne, hvorved Udfaldet oste miS»
lykkeS. N u gaaes kilbage; og saaledes skade bisse mere, enü de
gavne Udbredelsen

af det Nyttige.

Kuzr megct Faae forme

fand Attraa til Forbedringer i forandrek Form med Jndstgt og
Stadighed; men saadanne Bonder, hvilke vi Heller ikke aldeleS
savne, virke betydelig med Hensyn til Fremskriden i Agerdyrk«
ningen.
En meget stör Deel derimod er under Tidernes Tryk
saaledes tilbagekommen, at de, uagtet Nodvendigheden af, atmaatt«
hoeve deres Jordbrug, for at kunne bestaae derved, i en Reelle
Aar allerede har paatrcengt stg dem, ikke have Evne til at udfsre,
hvad de erkjeude sor godt og nyltigt; og saa erkläre de dem, oste
Mod egen Overbeviisning,
hylde,

imod

T in g ,

som de vistnok vilde

dersom de vare i anden Forfatning.

Det betydeligste

Drivhjul i ethvert Agerbrug, et mueligst stört Qvceghold, Mang
ler hos de Fleste, og hvor let den i Beistand verrende Landmand
endog skaffcr stg en zodt besät S ta ld , blot ved forsget Till«g og loengst
mueligt udsat S a l g , saa kommer den i Trang stg befindende
bog aldrig dertil, fordi det Tillagte stedse maa seelges i for tidlig
Alder, sor at tilfredsstille Dieblikkets Fordringer.

25 .
Er der noget oeconomiskt Selskab i Egnen? hvad virker bette.

O or Noget over 10 Aar stden begyndte et oeconomiskt Selskab at
banne stg, hvis Middelpunct skulde v«re Frederiksvsrk. Saa»
vidt mig bckjendt, sankt kun eet Mode Sted , hvori dets Form
°g Formaal blev omhandlet.

Horavlens Udbredelse og Jnd-

retningen af en Horberedelses - Anstalt paa Frederiksvoerk var
een af de aftalte Gjenstande. — Men Selstabet oploste stauben at
v»re traadt t Dirksomhed.
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26.
Er Eiendommene- Prii- i Stigen eller Falden? Finde- arbeidslose
Mennesier? Hvor stör er Arbeidölonncn? Kunne Beboerne have
BincrringSveie nden for Agerbruget, f. Ex. ved Kalkbrud, ved Bearbeidning af gode Leersorter til brocndte Varer og devlige?

^rederiksborg Amt har deelt hele Danmarks og maaffee hele Eu
ropas Skjebne med Hensyn til Land - Eiendommenes noesten almindelige Falden i Priis udi de seneste 1 0 - 1 2 Aar. Under og
snart efter Udffiftningen stodeBondergaardene vel ligeledes meget
lavt, men der varede ikke loenge, fsrend de hcevede sig, og ved
Begyndelsen af dette Aarhundrede künde en god, med forsvarlige,
men dog simple Bygninger forsynet Gaard paa 6 Tender ufrit
Hartkorn og tilliggende 70-80 Tdr. Land af Middel-Dorntet,
paa Frederiksborg Amtsdistrict, anflaaes til 4000 Ndr. Courant,
dersom en liden Besoetning medfulgte. Hvad Prisen var under
Krigen, kan man neppe bestemme; thi om givne Kjebesummer og<
saa lode sig beregne efter Dagens Cours, hvor en Handel ble»
affluttet, saa er det dog alt for bekjendt, deels hvor lidet Penge^
nes egentlige Dcerdi paastjonnedes, deels hvorlidet man stoledt
paa, at de om faae Uger endnu stode ved det S a m m e ,

til at di

da affluttede Kjob künde afgive nogen egentlig Maalestok ftl
Eiendommenes Priis.

I Aaret 1613 Kleve Bondergaarde solgd'

for noesten 17,000 Rbd. N . V . ; men hvor lidet var ikke dettc,
omsat til rede S o l v ved Zuni Termin, og hvormeget mere alle
rede i December Termin! Derfor gik saadanne Kjobere, uagtri
Kjobesummens ringe Belob i rede S o l v ved Kjobets Slutning^
ogsaa tilgrunde. Fra den Tid af faldt Eiendommene daglig, naat
Kjsbesummernes nominelle Paalydende betragtes, men beregncki
til rede S o l v , siege de, indtil Coursens Stadighed, saavtl'
som Stadighed i Soedens lave S t a n d , ogsaa bevirkede Sra*
dighed i Eiendommene- Priis. Jmidlertid fandt dog en meg^
stör Forstjel Herr Sted. Tilbagesatte Gaarde solgteS for ubets'
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dellge Sum m er, medenS andre Eiendomme endnu holdt sig temmelig i Priis.
Jeg kjsbte Jorder i hiin Tid for 10 Rbd. pr.
Lande Land, medens jeg betalte andre med 100 R b d ., uden at
disses oprindelige Beskaffenhed var bedre.

Men de vedholdende

lave Soedepriser ved Siden af uforholdsmoessige Byrder, maatte
tilsidst trykke alle Jordeiendomme uden Undtagelse.
Dette gav
sig imidlertid ikke strax saa tydeligen tilkjende, sordi enhver Eier
holdt ved sin Gaard det Loengste mueligt, overbeviist om, at Han
enten flet ingen Kjsber vilde finde, eller dog intet antageligt Bud,
d-rsom Han falbsd den. De Tid efter anden forefaldende offentlige Auctioner oder Landeiendomme overtydede Enhver heröm.
I de seneste Aar syntes Eiendommene, under noget forbedrede
Forhold for Landmanden eller etoieblikkeligt Haab derom, at ville
stige, og paa Hirschholms Amtsdistrict f. Ex. bleve affluttede adffil.
lige Kjab, som vistnok ere beregnede paa en bedre Fremtid. Nebbegaard med omtrent 1 1 § Td. ufrit Hartkorn, 200 2d. Land,
solide Bygninger og desforuden en smuk Skov af omtrent 20
Ldr Lands Stsrrelse, hvori fljsnne skovningsmodne B s g e , blev
folgt 1829 for 17500 Rbd. Sedler. Skatterne ere omtrent 250
Rbd. Agiltegaard, hvortil omtrent 5^ Td. ufrit Hartkorn og 90
Ldr« ret gode Jorder med 90 Rbd. Afgifter, solgtes med Bescetving for4000 Rbd. Sedler.

Et velbygget Huus ved Blaustrsd,

hvortil 14 Tdr. Land, for 1300 Rbd. r. S .
Ved Hirschholms
By er fri Hovedgaardstaxt — hvis Skatter foravrigt staae hsiere her, end de ufrie Jorders— folgt for omtrent 150 Rbd. Sedler
Pr. Lande Land. Disse Exempler, samwenlignede med Hsveltegaards S a l g for 5 - 6 Aar siden, hvortil en fortrinlig Hovedb-gning, wegen Torv og et Lilliggende af over 18 Tdr. ufrit
Hartkorn og omtrent 350 Ldr. Land, for 9000 Rbd. S o l v ,
8>ve en betydelig Stigen tilkjende, dersom man fra det Enkelte
tsrde flutte til der Hele.

Men det tsr man vist nok ikke; thi en

Moengde Bsndergaarde haves overalt paa Amtet, som ved
iilbagekomne Eiere eller ved flette Dyrkere ere Kragte til necsten
>kke at have nogen Vcrrdi. Og upaatvivlelig skal der allerede
'n god Eiendom til for at vcrre mere voerd, end de 6 ä 700 Rbd.
Lande Hartkorn, som den maa forrente ved Skatter , Afgif»
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ter og Naturalprcestatloner.

Antage vi de Kongl. Skatter og Ex-

trapaabudet for hver Tonde Hartkorn til
. . 8 Rbd. 3 Mt.
Jordebogsafgiften, som — ansat efter hver 5 Tdr.
boniteret Jord og saaledes afvigende fra om
irenk 6 indtil 17 Nbd. pr. Tonde Hartkorn —
vist i Gjennemsnit kan regnes til 7 - 8 Nbd.
Naturalproestationei/ excl. Proestetiende, til . .

7 —
9 —

z —
- --

2 —

- Mk-

(Parcellisterne svare paa Frederiksborg Amtsdistrict almindelig 1 Rbd. pr. Skjoeppe Hart
korn til Eieren as Hovedparcellenz og i enkelte
Aar maa bette ansees for en ringe Godtgjorelse.)
Proestetiende til .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

saa faae vi 26 Rbd. - Mk.
eller Renten af 650 Rbd. for hver Lsnde Hartkorn.
"

P a a Eiendommenes Priis i Hornsherred anfores folgende

Exempler.

Tvende sammenlagte Gaarde i Gierlov, Egelunden,

med noesten 15 Tonder Hartkorn uden Hoveri, gode Bygninger,

t<mmelig lette,

men

godt

istandsatte

Jorder,

bleve

folgte i Aaret 1825 for 2000 Nbd.
En Bondegaard i
Dftbp paa S e ls s Gods paa 8 Tdr. Hartkorn med et Tilliggende
af omtrent 80 Tdr. Land for Stsrstedeel gode Jorder,

solgtes

uden Desoetning og Jnventarium i afvigte Aar for 2400 Nbd.
Sedler.

Hoveriet er her afskaffet, og kun 12 Spanddage og 26

Gangdage ere forbeholdne.

Jordebogsafgiften er 8 Tdr. ByS

og 8 Tdr. Havre. Overberg ogPagterold med frit Hartkorn 6l
Tdr. og tilliggende ufrit Hartkorn og Bsndergods noesten 200
Tdr. blev 1827 folgt for 45000 Rbd.
Jorderne til Pagterold
höre til de meget gode, ligesaa Bondergodsets. Overbcrgs derimod ere mindce gode, men staae dog ikke langt under M i d d e l jord. P aa Kronborg Amtsdistrict solgtes Duemosegaarden 1850
for 9500 Rbd. S o l v , som for 4 Aar fiden blev kjobt for 5500
Rbd. Dens Tilliggende er omtrent 200 Tdr. Land tildeels gode,
men for endeel endnu raae Jorder. Dens Hartkorn er ncesten 10 Tdr.
En anden lille Gaard paa 5 Tdr. Hartkorn med Tilliggende af 55
Tdr. Land blev folgt 1830 for 1000 Rbd., og Kjoberen svarer
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derhos Undertag. Denne Gaard var ncesten uden Bescetning, ved hiin
nredfulgte den. Tre sammenlagte Gaarde i Nyrup a f 13 Tdr. 7
Skp. Hartkorn og over 300 Tdr. Areal solgtes 1830 for 15000
Rbd. Jorderne ved Frederiksborg Kjobsted ere i den senere Tid
Meget hoit betalte z de bedste Jndjorder med omtrent250 Rbd.pr.
Td. Land. P aa andre Steder i detteAmtsdistrict derimod har oste
neppeAfsoetning fundetSted, selv ikke engang paa meget godeJorder.
VedHerlov solgtes 1830 god Engbund for omtrenr 50 Rbd. pr. Td.
?and, 37 Tdr.Land godeJorder ved Lynge for 1500 Rbd. Sedler.

Forholdene paa FrederiksborgAmt ere i det Hele taget over
alt saatedes,

at ethvert acbeidsdygtigt og arbcidsvilligt M en

veste kan faae Arbeide.

Skulde r. det Enkelte ogfaa.engang sy-^

Nes at voere Mangel derpaa, saa er paa andre Steder alter Trang
for Arbeidere, og den Mand, som vil söge efter Arbeide, har vist
nok kun sjoelden. manglet det. Det betydelige Tiggeri her findev
Sted, meget ofte desvoerre af Folk, som. godt künde arbeide., er et.
Misfoster, avlet af Dovenstab og Uforstammenhed.
.
Binoeringsveie, saavelsom ualmindelig, jeg mener uden for
Agerdprkningen liggende,

Leilighed til Fortjeneste for Arbeids-

Manden haves paa mange Steder; for Strandboerne ved Fist.eriet,
sor Skovboerne ved de betydelige Opstovninger, Dyrkninger og ander
Arbeide i de kongl. Skove, hvorved paa dette Amt sikkert soetteS
20-30000 Rbd. aarlig i Omlsb.
Desforuden lader Stutterivirsenet udfore meget Arbeide, og i Nwrheden af dets Gaarde ere
Arbeidsfolk til visse Tiber knappe.

B el har Bonden i den se

nere Tid ikke kunnet lade gjere ret meget extraordjnairt Arbeide,
wen mange Landmcend ndenfor Bondestanden bestceftige udi dette
Amt i Alnnndelighed endeet Arbeidsfülk.
Ligesaa Torvefljoeret
lil Handelen, hvorved paa adstillige Steder scettes en stor Mcengde
Mennester i Arbeide.
Dcsuden har Amtet adstillige Teglvoerker
og Kalkbrcenderier, hvoraf blandt Andet anfores: dct meget betydelige kongl. Kalkbroenderi i Tcerkelstoven, tvende private iUggelose
^ogn; for endnu tre andre, hvoraf eet her, eet i Uvelse og eet i S t r o
Sogn, hvilke sor Tiden ligge stille; eet Teglvcerk ved Stutteriet z eet i
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H crlovSogn, tre vedFrederiksborg, det ene i Forbindelse med Kalk,
broenderi ; fire Teglvoerker, forbundne medKalkbroenderi, paa Krön,
borg Am lsdistrict, hvöraf det paa Kronborg Teglgaard er me,
get betydeligt; to Teglbroenderier i Hornsherred; tre paa Hirsch
Holms Am t, hvoraf der ene leverer Tagstene.

D et stsrste, ved Ni«

vaae, drives imidlertid ei noer med den K r a ft, hvortil det ester
Anloeget er beregnet. Desuden ere flere Pottemagerier paa bette
D istrikt. Frederiksvoerk og Hellebek Fabriksteder befflrftige mange
Mennester, ei blot de egentlige Professtonister, men ogsaa af de
i Noerheden bosatte Huusmoend, der Kruges som Arbeidsmcend
paa bisse Fabrikker, iscer paa Frederiksvoerk.
Fijkeriet drives uncrgtelig ikke t il den G rad , som der haves
Leilighed dertil; og bette netop paa de S teder, hvor eN Deel af
de ovrige Erhvervskilder for Arbeidsmanden mangle.
Saaledekunde Hornsherred, Frederiksvoerk Gods og Kronborg Amt« nord,
vestlige Kyst nok troenge eil at anvende mere K ra ft paa kenne
Noeringsvei. Ellers ere Rongsted, Dauglpkke Slette, Humlebek,
Espergjerde, Skotterup, Snedkersteen, Lappen, Aalsgaard, Horn»
bek, Willingebek, G illeleie, Raageleie, Tidsvildeleie, Liseleie,
Kikhavn og Lynoes de egentlige Fifferbyer paa bette A m t, fr»
hvilke, foruden hvad Amtet selv forbruger af ferste Fisk, en ikke
nbetydelig Moengde fsres t il Kjobenhavn. Denne Forsendelse af
Fisk giver ogsaa den jorddrivende Beboer en liden Bifortjeneste
med de saakaldte Fiskereiser, som betaleS ret godt.

M en sel»

bette viser, med hvor liden K ra ft Fiskeriet drives; thi var Udbyttet
starre, vilde man vistnok med mere Fordeel fsre levende Fisk so«
vcerts til Kjobenhavn, hvilket selv for Jyllands Fisterier sindeS
lonnende.
Paa O ur» og i Selso S ogn, fremdele-, men mel>
mindre D riftighed, ved Hornsherred« Vestkyst lige over for Our»/
stulle Huusmoendene og enkelte Bonder tage en temmelig le»
vende Deel i Fiskeriet. I det Mindste anfortes kette som een af
Aarsagerne, hvorfor det her er saa vansteligt at faae Kartoflerne
optagne.
I Noerheden af Lindegaarden og Krabbesholm har Arbeits«
manden i en ketydelig Roekke Aar havt wegen Fortjeneste ved de
der skete Skov- og Haveanloeg, saavelsom ved mange paa bisse
Gaardt'ivcerksaltt Zord - Forbedringer og andre Zndretninger.
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T i l Binceringsveiene for Huusmanden kan i Skovegnene
endnu henfsres, B « rs pg Nsdders Zndsamling og deres S a lg
til Kjobenhavn, hvormed en Mcengde Mennesker befatter sig hele Hs«
sten igjennem. Belhaves ingenRettighed t il deresJndsamling i
de Kongl. Skove, hvor de ncrsten ene antrcrffes, men Tilladelse
dertil ncrgtes ikke.

Jeg troer vist, at D et, som Amtet Henker for

disse ubetydelige A rtikler. iscrr fra Hovedstaden, belober sig t il
adskillige Tusinde Rbd. om Aaret.
^ A f Binceringsveiene for Agerdyrkeren staaer Tsrvehandeley
i de dertil, efter det Forommeldte, beqdemt liggende Sogne for«
an alle andre. Derncest have Brcrndetransporter saavelsom Brom»
dehandel, det Forste meer i den senere T id , Let Sidste meget u.d«
bredt i tidligere Perioder, voeret betydelige i Skovegnene. Tegl»
bromderierne og iscrr Kalkbrcrnderierne give ligeledes mange omliggende Agerdyrkere Fortjeneste, baade med det raa og det til«
virkede M aterials Transport, saavelsom med Brcendets T ilforsel
t il Voerkrrne. Dette har, foruden med Kalkvcrrket i Toerkelffoven,
iscrr i den senere T id vcrret Tilfcrldet med det under Lyngrkro
drevne Kalkvcrrk i Uggelsse Sogn, hvorfra mange Vogne ere frag»
tede med Kalk t il Kjobenhavn, Roeskilde, Holbek og flere Steder«
Kulsvieningen og Kulsvierfoerd horte for t il Am tet- Aand,
og den stsrste Deel af Frederiksborg,

Kronborg og Hirschholms

Districter kaldes endnu Kulsvieregnen, dens Beboere Kulsviere,
skjsndt de Fleste a f den ncervcrrende Generation neppe have
seet en M ile .
T h i i de sidste L0»12 Aar er Kulsviening kuy
endnu brugt af enkelte Huusmcrnd og faae Bonder i Kirkekte,
Karlebo, Hammersholte, Bsrstingersd, Gadevang og nogle andre
Steder under Hirschholm og Frederiksborg D is trik t,

samt paa

Kronborg A m t i de paa Skov meest rige Egne, iscrr i Norden af
Gribffov. Skoven afgiver vel endnu endeel M a te ria l, som ikke
er for kostbart t i l at anvendes t il K u l, men det, som egentlig i
forrige Tiber dertil benyttedes, Trcrstsdene paa de afskovede M a r 
ker, er med liden Undtagelse for lcenge siden fortcrret.

Torvekul-

sviening har kun under Krigen fundet Sted) da Smedene manglede gode Steenkul; men aldrig nogenstedS til den G rad, at man
künde henfsre dette til.Ncrringsveiene.

Forfatteren prsvede det

paa en i den L id tilkjsbt Mose og tilvirkede der i Aaret 1810
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henved 5000 Tdr.Kul, hvilket meget gobt svarede Regning. Me5
jkke alle Moser hos os have T o r v , som er tjenlig til KuL for
Smedevcerkstederne.
B ia v l kan man neppe henfore til Amtets Binoeringsveie-!
Del havde mange Beboere i forrige Tiber B ie r , men sjoelden sa<i
mange, at Salget af Hönning, Box eller.Miod, med hvis Lilr
lavning Enkelte isoer befattede fi'g, i det Hele betragtet var nogeir
Gjenstand. Desudenforekvmmerdet mig, atBiavlen har aftage^
i de fleste Egne, og noesteN ingensteds antraf jeg under Mine Neu
ser i afvigte Sommer en betydelig Mcengde Bistader.
Qvoeg- og Hestehandel kan ei Heller henregnes til Landman«
dens Binoeringsveie; thi den forste indstroenker stg messt til Sal«
get afTilloeget samt enkelte tilkjobte og fedede Hsveder, og horec
saaledes ganffe under Avlsdriften; og egentlig Hestehandel drivc
vel enkelte Bonder, for adskillige Aar siden isoer temmelig stoerkt
til S v e r rig , men bisse Handlende ere for en stör Deel mere at
betragte som Hesteprangere, end som Landmoend, der drive det
som tilfoeldig og underordnet Erhverv, hvilket sidste ingenlunde er me«
get udbredt blandt Bonderne paa bette Amt.
handel derimod drive de alle indbyrdes,

Betydelig Heste-

ved at soelge eller om«

bytte de gamle udlevede Heste, for at overgive dem til deres, i
det Forrige ommeldte Bestemmelse: til Udst<vbning.
En ei ubetydelig Binoeringsvei finde vi endnu i de mange
Blegdamme, som antroeffes paa bette Amt, hvortil ikke alene detS
Kjobsteder for en stör Deel sende deres Toi , men hvortil iscek
fores meget fra Kjsbenhavn.
Blegmcendene hente og tilbage«
levere Toiet og have saaledes en meget betydelig Fortjeneste der«
ved, som har bragt mange Familier i Velstand.

Beboerne ved

Esromss og andre med klart Band forsynde Egne tage fortrinligst
Deel i denne indbringende Binoeringsvei.

Betragtningen, om her fi'ndes arbeidslose Mennefler, ellek
Mangel paa Arbeide, har fort mig til de Noeringsveie, som haveö
for Beboerne, og derfor kommer jeg forst nu til at omtale Folke«
og Arbeidslonnen.
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Der, hvor Tjenestefolkene lsnneS med Penge, hvilket, uden i
Forening med Kloeder, Horst sjcelden skeer hos nogen Bonde, og
ikke engang ovecalt hos Agerdyrkerne udenfor Bondestanden, kan
man antäge, at en forsvarlig Karls Lon i Gjennemsnit er rigelig
40 N b d ., hvorhos dog oste endnu tilstaaes et par Stvvler eller
et andet Kloedningsstykke, efter som der forefalder mere eller mindre strengt Arbeide paa en Gaard, eller som den sig Bortfoestende
har et mere eller mindce godt Rygte.
Kloeder,

Pigerns, hvor de ikke faae

bekomme 20-25 Rbd. og desforuden oste et P ar Sko

eller noget Linned.

Bonden giver Kloeder som Hovedlsn og lidt

Penge; men dersom Kloederne beregnes efter Toiets Voerdi eller
hvad de vilde have kostet, naar alt Arbeide derved var gjort fop
Penge, vilde denne Lsn nok oplobe til ligesaameget, som den rene
Pengelsn.

Zkke destomindre er bette en roesvoerdig S k ik , der,

efter det nyligen derom yttrede,

vedligeholder Huusfliden meest.

Alle de Klceder, Tjenestefolkene saae,

blive syede i Husbondens

Huus, men ei atene til Karlenes tages Skrceder,

ogsaa Pigec-

nes maae sycs af Ham — Beviis paa, hvor meget Fruenlimmerne
staae tilbage i denne Deel af qvindelig Acbeidsfoerdighed.
Den
gifte Mand tjener for det Meste for Soed og Penge.
Han tcerster om Vinteren og faaer tondeviis betalt;

scedvanligst 1 4 - 1 6

ß. for Rügen, 1 0 - 1 2 ß . forByget o g 8 - 1 0 ß. for Havren, eller
Han er accordere.t om Soed,

hvor der gives fra den 21 til den 5 1

Skjeppe; bette er imidlertid, si'den den Tid Soeben faldt saa betydelig i Priis, gaaet meget af Brug.
For Sommertjeneste fra
Maidag til Mikkelsdag pleier Huusmanden i de fleste tzgne at
faae 2 Ldr. Rüg, 2 Ldr. B y g ,

Tsrv og Vogn til dens Hjem-

agningz oste ogsaa et Lces H o ,

og Jorden ploiet, hvis Han har

en Jordlod;

desuden Hjcelp med Heste og Vogn- naar Han trcen-

ger, samt en Pengelsn a f 4 - 6 Rbd.; bette sidste isoer siden Soe
ben faldt i P riis; tht under tidligere modsatte Forhold fik Han
ostest Zntet eller Ubetydeligt i Penge.
Tiltroeder Han sin Tje"este fsrst til S t . Hansdag, hvilket skeer ofte, da er Lsnnen forholdsmcesstg endnu hsiere.
ß» om Vinteren,

Daglsnnen er iAlmindelighed 10 -12

16 ß. om Sommeren, Hostdagene betales vet

ogsaa med 20- 24 ß.;

Alt foruden Kosten.

Daglsnnen temmelig sorskjellig efter Egnene.

P a a egen Kost er
2 Ncerheden af Hel-
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singsr, i Hirschhvlms Amt under Torveffjserstiden, ligcsaa til
visse. Tiber i Ncrrheden af Fcedcriksborg Ladegaaard og Hillcrod
B y , betales meest. doq sicrlden over 40 ß. daglig om Sommeren,
hvorimod den almindelige Daglsn er 24 -3 2 ß.
beide,

iscer paa Tsrvemosen,

Mk. Fortjeneste.

Zlccorderet Ar-

giver en rast Mand oste 5 til 5

Vinterarbeidet betales maadeligst: 4 Mk. L 4

Mk. 8 ß. for en Favn klovet Bsgebrcrnde at opskove, hvorved,
naar Slid paa Bcerktsi fraregnes, oste neppe 20 ß. fortjenes
dagliq,

uden ved meget gode Troeer,

forekomme almindeligst.

hvilke dog kangtfra ikke

Men vore Skovere,

nagtet

opvox-

ne under Skovningsarbeidet, vise ingenlunde Fcerdighed heri,
ög de siaae langt tilbage forNordtyfflands Skovärbeidere, baade i
Flid, Vindskibelighed og god Villie til at udfsreArbeitet godt, om
det end künde flee, uden i ringeste Maade at have stsrre Uleilighed deraf.
I Flittighed og Duelighed til Skovningsarbeidet
staae ogsaa Fynboerne soran, rfter dematdomme, som under
Krigen vare udkommanderede til Districterne for at opflaae
Brcrnde.
Ellers ereNordsjcrllcenderneraske til Arbeidettil viss« Lider,
iscer i Hssten, hvor man fra tidlig om Morgenen til langt ud paa
Natten ufortrodenl og muntert seer dem kappes med hverandre i at
fremme Markarbeidet. Overalt har jeg ikke til alle Aarets Lider
funket Tjenestefolkene saa maadelige og trevnr til Arbeide, som
de udraabeH for af Mange.

BlotHusbonden vil gaae foran med

et godt Exempel, vcere oste med sine Folk paa Marken, og da stedse
muntert deeltagende i Arbeidet, istedetfor gnavent at paadrive
det.

M in Erfaring har leert m ig,

at Stsrstedelen af Tje»

nestefolkene er, under god Anforsel, villig til Arbeide i de
Lid er, hvor det vigtigere er forhaanden: Foraarets Markarbeide,
Torvestjser, Hssten.

Men ere bisse tilendebragte, da ere de dovne

og trevne, oste i hoi Grad.
A f egen Drift at benytte ledige
Timer og Dage ist noget Nyttigt, eller med Virksomhed at frem»
me Biarbeider, de s«ltes t il , det maae vi ikke vent« af vor«
Tjenestefotk.
Derfor er en Avlskarl i en mindre Gaard, i Vin»
terens Lid , naar der ikke netop haves nogen Kjorsel, Han kas
scettes til, et Subject, man ofte kan komme i Forkegenhed medHoS Bonden scetteS Karlen paa Loen,

men hos K jo b ste d m a n d cs
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bortfcester Avlskarlen eller den ugifte Tjenestekarl flg ikke gjerne
paa de Vilkaar.
At troeffe paa Avlskarle, som ogfaa i Husbon,
dens Fravoerelse flulde fremme Arbeidet og fee paa dennes Bedste,
hvilketforvarmeget almindoligt i Holsteen, Hörer tilSjcrldenhederne
hos os, hvorom jeg allercde har havt Leilighed til at yttre mig..
Pigerne ere i Almindelighed.meget flinke til Markarbeidet, bage
ofte ret godt, brygge derimod: for det Moste maadelig, ög kunne i
det Hele ei roses for Bevanthed og. Rasthed ved andre huuslige
Forretninger.

Ei Heller gives der Leilighed sor en Tjenestepige, hoS

Bonden at blive oplcrrt i Neger.
Z Torvehandrlens Egne ere
de utrolig raste og behoendige til Arbeidet paa Moferne, iscer til
at forme Torv. Her faaer en Tjenestepige, som findigen Kruges
paa Tsrvemosen, foruden fin. svrige L on , ofte etLoes Torv og
Vogn til at fore det til Kjobenhavn.

At kjore et P a r Heste og.

tilbringe en Nat med dem paa Landeveien, ere vore Bonderpigee
i Skov- og Tsrve-Eguene Heller ikke bange for, og mange Fruentimre^ sees at bringe isoer Tsvv til Hovedstaden.

.

2 7 .

Hvilke Dele af Landbruget fortjene, efter Local- og Tidsomstamdigheder, is<rr Anbefaling? Forrjener den animaliste eller vegeta
bilste Produktion Foririnet? Af den forste igjen enren Qvirgeller Faareavl, eller Heste-Opdra^t? Hvilke Vcrxter, euren til S«d,
Foder eller Handel, kunne med mcest Fordeel dyrkes'i

" ^ e Betragtninger, hvortil de i de foregaaende Afdelinger behandlede Ejenstande have fort, indehold- for Storstedeel Besvarelsen paa de her forelagte Sporgsmaal. For altsaa ei at troette
wed formegen Igjentagelse, stal jeg falte mig kort.
Med Undtagelse af faae letsandede Egne eller enkelte imellem den bedre Jord adspcedt liggende starpe S tro g af stsrre eller
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mindre Udstrcrkning, erAmtttsJordbundsaa god, at allealmindelige Kornsorter og Fodervnxter künne dyrkes med Fordeel; paa de
flcste Steder selv Hveden, dersom Jorden kun bliver sat i tilborlig Kraft.

P aa 2/vrve mangler det hverken for den vegetabilste

eller den animaliste Production — den sine Uld,
maastee undtagen,

for Dieblikket,

efter hvah derom er bemcrrketpaa sit Sted.

Localet giver altsaa hverken den ene >eller den anden Fortrinet.
Men vel have Tidsomstoendigheder frembragt stör Forstjel i Henfeende til Priserne og en mere eller mindre god Afscrtning paa
Landmandens forstjellige Productcr.
^

Sceden vor i hoi Priis nogle Aar efter gjenvunden Fred,

men fpldt og holdt sig lcrnge saa tavt, at Agerdyrkerens Existenls
blev meget tvivlsom.
A ar,

Siden 1826 er den stegen igjen, og hiint

som af Mangel paa Soed og Foder:paa de fleste Steher

var et bcklageligt, hoevede. enkelte godo Agerdprkere betpdelig i
Egne, hvor Jordbunden og dens Behandling modstüde Torkens
alt for stadelige Virkning.

Priserne ere stden ei ngjen nedsunkne

til den forrige lave Stand , men ei Heller have vi havt noget godt
Aar.
Og hvad Grund er der til at haabe stadig gode Soedepriser! — N aar Rügen under halv Misvcrxt, saasom 1829 i en
stör Deel af Landet, under politiste Urolighedcr, som ellers stedse
pleie at hieve Sndepriserne, under Udsigten til en ringe Host deraf i det kommende A a r ,

istedetfvr at stige i Priis daler, saa er

bette vist intet godt Tegn for Kornhandelen.

I forrige Sommer

künde vi scelge toradetByg f o r 2 1 - 2 2 M k . ; nu maae vi atterbortgive det for 1 2 - 1 4 M k ., stjondt det forrige Aars Byghsst langt
fra ikke kan kaldes god.

Maastee det vil stige igjen, men neppe

betydelig, dersom bette Aars Host udfalder godt, med mindre den poli»
liste Horizont stulde fordunkle sig mere. Hveden har i de fldste 14-15
Aar undertiden staaet dobbelt saa hoit, som Rügen, underliden ei
naaet meget mere end Dyggets P r i i s — i det Mindste ikke paa vore
egne Torve. Rapsen er salbet fra 10 til 5 og har alter hcrvet sig
til 8 - 9 Rbd.

Kummen faldt fra 1 8 - 2 2 , til 8 - 9 Rbd.

Skulde Landmanden under saadanne vaklende, undertiden
inden den nedlagte Scrd er indhostet, alter sig forandrende og
oft« t i l det Modsatte hoeldende Priser paa det forstjellige Kor»/
lade sig forlebe t il, snart at give bette, snart h iin t F o rtrin e t! Kan bette
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flee irden Forstyrrelser i Hans Avlsbrug? — Vexeldriften alene titbyder her et stsrre Spillerum. — Jeg formener, at allesoedvanlige
Kornsorter bsr dyrkes i det Forhold, som et, efter Jordbund og
en fast Plan indrettet Azerbrug kroever det, og Dieblikkets hoiere
eller lavere Priser paa det Ene eller det Andet bsr ikke gjsre Dyrderen raadvild deri, da Misforhold af bette S la g s sjcrlden vedvare lange.
A f den animaliste Production har uncegtelig Qvoegstalden
givet den reelleste Jndtcegt og ^et meste Overstud. Den Mand,
som i de sidste 1 2 - 1 6 Aar har havt sin S ta ld mueligsk godt be
sät, baade med Malkekser og Fedeqvoeg, er ikke nedtrykket af Tidernes Tyngde.
B lot en taaleljg god Bescetning allerede har
reddet Mange fra Undergang og lagt Gründen til, alter at hceve
sig, uagtet Priserne paa Fedeqvceg Heller ikke altid have vceret meget hsie.

Denne Gjenstand er ncermere omhan^let i 18de Afde-

ling, hvortil henvises. — Smsrret har staaet i hoi, det har staaet
i lav Priis, og Bondekonen, som til een Tid ei sik over 12 a 14
ß. for Pundet deraf, hjembragte til andre 2 3 -3 2 ß.
Skal
Bonden, som har besät sin S ta ld med Malkeqvceg og et,betydeligt Tillceg, deels til dets Bedligeholdelse, men ^soer til Fedning,
nu — da Smsrret stiger til 32 ß . , hastig stille sig ved sine unge
Stude ag kjsbe Malkekser istedet for dem? — stulde Han, naar
Konen fortrcedeligen kommer hjem fra Byen med sine 12 eller 14
ß. for et Pund S m o r og knurrer, at det ei künde betale sig loenger ar
kjerne, nu strax tanke paa, til Efteraaret at golde en Deel af
sine Kser til Fedning?! —

Stadighed i det foresatte M aal fsrer

sikkrest til at bestaae ved Landbruget.

Men med modent Overloeg

stal man bestemme sig bette M aa l og ei glemme derhos at tage
alle Localforhold, iscrr Jordbundens Bestaffenhed, dens oieblikkelige Kraft og hvortil den i Tiden kan bringes, under Overveielse.
En med mueligst godt Qvoez vel besät S t a l d , hvori, efter Lod
en s mere ellermindre godeGroesning vg Hsavl, Malkeqvceget eller
tillceg til Fedning er overveiende (hvis ikke Leilighed til Melkens
fordeelagtige S a l g raader udelukkende til hiint) bsr voere vore
Bonders og de mindre Avlsgaardes fsrste Formaal. Dette krcever og fremmer betydelig Sced- og Foderavl, isoer Kartoster til
Fedning.

Er Soeben om Efteraaret i taalelig Priis eller gründet
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Udsigtdertil, bestemmes den fortrinsviiS til S a l g .

I

mobsal

Tilfcrlde kan man uden Betcenkelighed anvende en Deel deraf ti>
Fedning og omEfteraaret, med Hensyn hertil, forsge B-scrtningen
ved desmere magert Qvcegs Jndkjob; dog aldrig til det Yderste,
for under uheldige AfscetningS-Forhold, hvor det fede Hsved ofte endnu maa staae en god Stund over den T i d , da bei
er tjenlig til S a lg , ikke at vcere nodt til at s«lge til enhver Priis.
Jkke Heller flal man ganffe blotte ffg for S a l g i Skjeppen, om
Soeben end staacr nok saa lavt, deels for ei at miste Fordelen af,
usorudfeetundertiden, til det Bedre sig forandrende Kornpciser, og
deels for efterhaanden af Sceden at kunne tage det Manglende i
den nsdvendige daglige Skilling, da Zndtoegten a f Fedeqvcrget
kommer senere.

Jkke Enhver har Driftscapital nok, til altid at

kunne undvcere det sieblikkelige S a l g .
En, baade med Malkevg FedeqvLg rigelig besät S ta ld og rige Afgrsder bsr kappes
omForrangen^ da vil den uforgjcrldede Landmand endog i bisse Tiderkunne bestaae, og sijondt Stalden ved et Gjennemsnit af en
Snees Aar uimodstgeligen i vor Egn har afgivet mere, end Scrde«
avlen,

der hvor begge Dele have holdt Skridt indbyrdes, bsk

kenne ingenlunde tilstdescettes; thi begge Dele skulle gjenstdig op«
retholde og hieve Hinanden.
F a a r , bette herlige Huusdyr,

mangle aldrig paa Bondens

Mark, men stndes kun i denMoengde, at detafgiverdet Fornodne til
Husets betydelige Forbrug (see 23 Afdeling); Han forcrdle det til
Uldrigdom og Kjsdfuldhed, med soerdeles Agt paa at det fsde^
sine Lam godt.

Men

forfine

Ulden,

svcekke sin haardfsr^

Race, formindste stne Lam — det var endog Spsrgsmaal, omdett«!
selv under bedre Uldhandelsconjuncturer künde lonne ffg for deN>
mindre Jordbruger.

Ei vil jeg noegte, at dersom en Jndretnin-!

som den, det Kongl. Landhuusholdningsselskab med stt stedse pa»>
Landmandens Bel henvendte Blik sagte at «tablere, künde ha»^
bestaaet, hvorved fiin Uld endog i smaae Parlier künde voere bl<^
ven leveret til Sortering og derncest afsat for en Betaling, del^
kun nogenledes havde staaet i Forhold til Udlandets Priser,
vel ogsaa künde have könnet ffg for Bonden, at tage Deel i
heraf flydende Fordele. Jmidlerlid troer jeg ikke, at under»«!
hos os stedstndende Forhold selv da künde voere vundet stört v«b
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at indstroenke sin Qvctgstald, for at forstsrre Faareflokken, uden i
rrreget magre Egne. Bonden overlade derfor den sterre Iordbruger de fiinuldede Faareflokke, hvis omhyggelige, med stör OpMcrrksomhed forbundne Behandling kun af den egentlige Faaredyrker kan paasees til Luldkoiimrenhed; og bette Hörer der Lil,
for at levere B a re , som kan concurrere paa Udlandets Uldmarkeder, hvorhen vi maae vende dort Blik, dersom Faareavlen stal
tiltage til det Betydeligere. Thi har vortFabrikvoesen ikke kunnet
hoeve sig hoiere, end til dets ncervoerende Stand under alle de forstjellige Stillinger, vi i de stdste 50 Aar have gjennemgaaet, hvoraf
de fleste vare fordeelagtige for dets Opkomst, og under al den Omsorg, Negjeringen stedse har viist denne Green af indenlandst I n 
dustrie, saa veed jeg ikke, hvad Mere vi endnu stulde have at
vente paa, for hos os selv fordeelagtigen at kunne afscette vor fine Uld.
LavePriser paa de nsdvendigste Fodevarer, altsaa i samme Forhold
lavere Arbeidslon;

hoi Told paa udenlandste Fabrikater, altsaa

dyrt S a l g af vore egne; disse"to Dele alene syntes ellers at derettige til den Forventning, at isoer Uldmanufacturene vitde
have tiltaget i det Mindste saameget i Moengde og Virksomhed,
atde künde have afkjsbtLandmandenderingeUldpartier, somdanste
fiinuldede Schceferier hidindtil kun endnu have afgivet for vore
Torve. ForOvrigt ervorBeliggenhed som Sohandelsstat og de mer
kantilste Forhold, vi staae i til det svrige Europa, saaledes,
atmanvel torde ncere det Haad, at ogsaa hos os Uldhandel stulde
etablere sig; men hidtil er denne Forventning bleven stuffet, og
sorgjeves vente vi vel paa, at for Eftertiden en liden Deel af de
vistnok ikke ubetydelige disponible Penge,
benyttede hos os, stulde anlcegges deri.

som henligge

lidet

Men rigtignok Hörer

der mere Jndsigt til Uldhandelen, end til at kjsbe og scelge StatspaPirer; hvilket derfor ogsaa i hele Europa er den meest courante
Vare, til stört Tab for den effektive Handel.
D et staaer endnu tilbage at gssre en Sammenligning af
Fordelen ved Hesteopdrcet og Qvoeghold.
Uncegtelig har denne
Egn fremfor andre Leilighed t il at kunne tillcegge gode Heste; ei
Heller ere vi blottede for taalelig gode Fslhoppec. Dersom paa en
almindelig Bondegaard, uden eller med let Hoven, holdtes 6 A rbeidsheste, künde deriblandt gjerne vcere et P a r gode.Fslhopper,

som afverlende bar F o l, hvorved vor Hesteavl upaatvivleligen
maatte vinde, fremfor at nu ofte paa et Sted holdes og tilloegges
et langt storre Antal Heste, med lidetValg afHoppe eller Hingst,
imod at paa andre— ogoftestder, hvor der haves langtfortrinligere
Hopper og langt bedre Naad til at so'ore godt, noesten slet ikke
tilloegges.
Men netop bette stadfoester, hvad ved enhver Beregning vit fremgaae,

at ved Sammenligning af den rene Fordeet

ved Hesteopdrcet med Qvoegavl, hiin staaer betydelig tilbage.
For at tilveiebringe en 5 Aars Hest til aarligt S a l g , under hvilken Alber man ei kan vente den fulde Betaling, skulle ved Anta
gelse af 6 Arbeidsheste med Folhopperne, holdes 1 1 Heste, Plage
og Fol paa Stald og paa Groes.

Arbeidshestenes Antal lader stg

paa Grund af Tilloeget ei stört forringe; thi vil man have Heste,
som kunne ventes at blive betalte godt, tor de nok ikke brugesmeget,
inden de ere fem Aar gamle.
Soette vi nu ogsaa det hsieste,
man künde faae for en saadan god,, men ei udmoerket (hvoraf der
ikke falber saa ofte) 5 Aar gammel Hest, saa bliver det vistnok
efter en lOaarig Middelpriiä og ester den almindelige Erfaring,
at ogsaa ester gode Forceldre Afkommen ikke stedse er efter Forventning, ikke mere end 60- 70 Rbd. Om Hesteopdrcet kan ffee
uden Kjoerne, ved at lade Kartofler troede i Kjcernens Sted, veed
jeg ikke. Afgjorelsen af bette Sporgsmaal maa overlades til Er
bringen, som ei haves der, og derfor bliver ved denne Undersogelse
Hestehold og Hestenes Fodring betragtet efter Det, som er i Brug
hos os, og da troer jeg stkkert at kunne antage, at den Sced,

en

ung Hest, som man har fodret til at bringes til Det, den efterde
ovrigeOmstoendigheder künde blive til, har fortceret indtil i sit 5te
A a r , kan anflaaeS til en meget betydelig Deel af dens Bcerdi»
Antager man endvidere — og jeg troer ikke, det er formeget — at
to Stube kunne holdes, fodres og groesses mod eenHest, hvorved
Stuben dog Intet fortoerer, uden hvad umiddelbart ei bar gjores
r Penge, og regner Stu b en , i Lte Aar fedet med Kartofler,
til 50 Rbd., vist Heller ikke formeget, naar Omhyggelighcd i
Qvcegracens Forbedri'ng og Tilloegets Pleie svarer til den, ma"
anvender paa Heste, hvoraf man agter at tage Tilloeg til de ho^
ere Landpriser: saa bliver Overskuddet ved Studens S a l g
Hestens 30 til 40 R b d .,

uden at regne, hvad Hesten har so"
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tceret af Sced. Desuden taler endnu Det tilFordeel forOvceget,
at dets Tilloeg ei er forbundet med de Danffeligheder, som Hesteopdrcet. Koen, som boerer sin Kalv. er ei udsat saa mcget, sonr
den brcegtige Fslhoppe, der ei kan holdes fra Arbcider; Kalven
og det ungeNod staae ikke den Fare, som Zollet og Plagen,
fordi hine ere mere rolige, saavel paa Grees som paa Stald. En
i dens Folger vedblivende Beskadigelse, som Stuben faaer, nedsoctter dens Priis oste siet ikke eller saare lidet, medens Heften
tidt, ved ringe Anledning, laber det Meste af sin Vcerdi. Stuben
endelig ffal hvcrken tilrides eller tilkjores, det sidste i det Mindste
ei hos os, medens Heften oste faaer et Knoek eller en Uvane dets
ved, som kan have betydelig Jndflydelse paa dens Vcerdi.

A f HandelSplanter burde, sorudcn Kummen i det Minbre
Rapsen, udi de bedre Egne, langt öftere end nu, fees paa vore
Marker.
Et Avlsbrug, hvori den er indfort, vll upaatvivlelig
give et betydeligt Overstud overJndtcegien af det uden RapS, naar
vi gjore Beregningen efter Rapfens Middelpriis i de sidste 10
15 Aar.

Ligesaa vilde denne Avl og Bekjendtflab med dens For-

dele sandsynligviis bringe os til at anvende en,

her saa meget

forsomt, Zordforbedring, Merglingen, som i Naboprovindserne
ret egentlig staaer i Forbindelse med Napsavlen.

28.
TiveS der i Distnctet noget Scrregent, som for andre Egne künde gavne
ril Efterfolgelse eller Advarsel^

^ 3 har i det Forrige forsogt at give en Anskuelse af Agerdyrk^^N!gens S tand i bette A m t, og umiskjendeligen vil af det An^rte fremgaae, at der i dens enkelte Dele sinder betydelig For-
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stjel S t e b , efter Egnene faavelsom efter Dyrterne»
Hvad der
fremtrceder her i lys Farve, staaer i Skygge der. Roes og Da»
del vil trceffe de samme Gjenstande, men paa forskjellige Steder.
Saaledes kan altsaaAmtet egentlig ikke frembyde Noget, som
i det Hele taget künde henstilleS som udelukkende efterlignclsesvoerdigt, eller advarende» Men vel i det Enkelte kan flnbes noget
Seeregent as begge S l a g s .
Efterlignelsesvoerdig er den i Visse S t r s g saa meget udbredte
Kartoffelavl og denne Frugts Anvendelse til Fedning (5te, L2te,
18de og 27de Afdeling).

Ikke mindre er det ZEvrets Ophoevelse i

enkelte Egne af Amtet og en almindelig sig udbredende storre
S a n d s for Marksred, hvorfra kun nogle S t r s g «re ganske und»
tagne (17de Afdeling). Efterlignelsesvoerdig fremdeles er den almmdelige Raskhed og Streebsomhed under Hasten,

den glade

Munterhcd, hvormed man i Amtets fleste Egne seer Folkene,
indtil langt ud paaNatten, arbeide v«d Scedens Jndhostning, soM
det var Festdage.
Dadel derimod fortjener bisse samme muntre, ufortrodne
Hsstfolk for deres Slovhed og Trevenhed, eftcrat den si'dste Neg
er inddjerget, og tilAdvarsel for Andre maa henstilles Mand»
folkenes i 23de Afdeling paaankede uafbrudte Orkcsloshed i
den lange Winters lange Aflener.
Soeregent er vistnok i bette
Am t— med Undtagelseaf Hornsherred— det ncrsten almindelig« As'
savn af Reenbrak, i hvis Sted vel af og til Sommerbrakken trceder,
dog endnu ingensteds egentlig som Regel og Grundvold for Drif»
ten.

Ogsaa Hornsherreds Bonders saa urene Behandling af

den rene Brak fortjener heiligen D ad el,

skjondt — efter hvad

jeg har Hort — bette neppe er noget Soeregent, da Amtets sydvestlige Naboer ikke skulle gjore det bedre. Heller ikke i Brakkens
Afsavn paa det Vorige af Amtet staae vi stört tilbage for vor«
Naboer i Kjobenhavns Amts sydostlige D eel,
Heller ikke give efter for vore i Ureenlighed.

hvis Marker ds

Udtoerende Drift og idelig paa hverandre folgende Afgrsderaf
langtstraaet Soed overalt, hvor Kartoffelavlen ei driveS i det Stört,
og Bcelgsoeden kun indtager smaae Agre, künde med de berved af'
kroeftede Marker tjene som advarende Erempel for andre Egn^
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hviS vore Naboer ikkemaaflee gjorbe bet ligesaakebeS og altsaaikke
havde nodig at hente advarende Exempler herfra.
S o m vcerd at esterfolge, bsr jeg endnu ncevne den i den
senere T i d , med Hensyn til Husenes Rurnmelighed, forbedrede
Bygningsmaade, ligesom Opforelsen af de mange Hufe her,
iscrc paa Kronborg Amtsdistrict, af Leermure, hvorved man efter»
haanden vcenner stg til grundfast Bygn ing, og derfra i Tiden
sandsynligviis vil gaae over til Grundmuur, naar man har leert,
selv at broende Stenene dertilz vigtigt for en Egn, hvor Egetom»
Meret i en lang Periode vil komme til at mangle (fee- 22de Afde»
ling).
Advarende mod Skjodeöloshed, har man i visse Egne hvert
Dieblik seet Luerne flaae op af Gaarde og Hufe; og neppe til
Roes maa derved bemcrrkes, at ffjodeslos Omgang med Jld og
Lys fortrinsviis kun har fundet Sted der, hvor Bvgningerne
vare maadelige, og Assurancen forholdsmcesstg hoi, saa at Eg»
Nen er prydet med mange nye Steder, uden at Beboerne ere
blevne ruinerede ved Anledningen dertil.
.
Dersom man ikke behandler de gamle Heste ligesaa umen»
Neskelig paa andre Stedec, som hos os,

saa komme man hertil

og fee vor Adfcerd (19 og 22de Afdeling) for at afskroekkes fra,
for den SmuleArbeides Skyld, vi i deres Livs stdste Dage endnu
künde have af dem, at tage dem i Selen til det Pderste, og lade
bern gaae paa nsgne, frosne, sneekloedte Marker, indtil de styrte t
Demoralisation og Jrreligiosttet har vel neppe taget stsrre
Dverhaand hos os, end paa andre Steder, siden Herover fsres saa
ülmindelig Klage.

Broendevinens overdrevne Nydelse formenes

ülmindeligen at vcere dette Ondes Hovedkilde.

Uncrgtelig nydeS

ber i Amtet overordentlig megen Broendeviin, og dette medfsrer
^leget Usommeligtz men Fylderi har mere sit Soede i Krostuerne,
j Bondens Huus.

S e lv fra huuslige Fester, fra Bryllupper

vgBarselgilder, gaae de Fleste cedrue hjem, hvilket derimod ikke altid
kan siges om dem, som vende tilbage fra Kjsbstaden. Dog gaaee
Droendeviins Nydelse her ikke saaledes i det Overdrevne, at
Demoralisation og Jrreligiosttet iscer heraf maatte udledes.

For-

Elden noermere liggende Grunde bidrager vist nok et ikke passende
Torhold imellem Meligionsloereren og MenighedenS Agerdprkere
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meget tit, at bisse ikke altid kun see i hiin, hvab de burde finde
i Ham: en Ven og Raadgiver under alle i det daglige Liv mos
dendeGjenvordigheder, hvornoest de ögsaa tillidsfuldere vilde lytte
ester Hans Ord, naar Han i helligt Huus talede om hoiere Gjenstände.
Blandt Ander bidrager Proestetienden, iscer naar den tages
rKjerven, eller private Forhandlinger derom stulle finde Sied imellem Tiendetageren og Pderen, meget til at fremfore en'Stemning
imellem begge, lidet passende til deres gjensidige Forhold. Denne
tungeste af alle Landmandens Byrder burde aldrig tages directe
af Rcligionsloereren, hverken i Neg eller i Skjeppen.
Aldrig
burde Undcrhandlingerne om denne Afgifts fastere Bestemmelse
finde Sted imellem Proesten og Menigheden.

Ved enhver Em-

bedsvacance burde den uforanderlige Tiendeafgifc fra RegjeringenZ Sid e underhandles og dernoest fastsoettes i Pengeafgift efterScedensCapitulstaxt, og disse Penge indbetaleS i Statskassen, hvoraf
Proesten atter var at könne, ltgesom andre Embedsmcend, for at
Bonden engang med Tiden künde komme til at glemme, at det ek
til Hans Skrjftefader, til Neligionsloereren, denne Afgift svares. Der ere De, som formene, at blot Offerne ere de Afgifter,
som under den noervcerende Form maatte ansees for upaSsende.
B el er det nedvoerdigende for Ptoesten at staae for Alteret og see
paa hvert Kobberstykke, der rasler til Dünken ; imidlertid er Ost
feret selv en fri Gave, eller betragtes dog saatedes, og ydes gjerne
i gloedelig Anledning,

efter Giverens Evne.

For dets Tilstede^

ltghed behovedes altfaa blot forandrede Bestemmelser med HensyH
til Maaden og Stedet ved Pdelsen.

Men Tienden, denne Levr

ning af Munketiden, er en tung Byrde, som nedtrykker Ager^
dyrkningen og Dyrkeren, og medfsrer saaledes det forste Brud
paa Fortroligheds- og Kjerligheds Baand imellem Religionslos
reren, forsaavidt Han er Tiendetager, og Aderen. Om end E»u
kelte, uden tungt at fole det, kunne affende det for Tienden
corderede Loes Soed til Proesten- saa ere der derimod Mange, solU
vist nok med et tungt Hjerte og med Betragtninger, som ist*
egrre sig til at knytte Baandet imellem Sjcelesorgeren og Skrift^
barnet fastere, aflevere de sidste Tender Scrd , de maafikt
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kun have tiloverS til S a l g , og med hvilke de künde have reddetsig
ud af Oieblikketstrykkende Stilling.
M an anfore ikke imod det Uttrede, at der ere flere Emdeder
i S t a te n , hvorved de betydeligste Jndtoegter bestaae i Sportler.
Den juridiste Embedsmand kan jeg vogte mig for at komme i Bersrelse med, og begaaes ulovlig Gjerning, stader det ei, at der
Ei Heller har det saadan Jndflydelse

Maa bodes, endog til Ham.

paa den indre Fslelse, at vi ved Eontracter, ved Kjsb og S a l g
og ved alt, hvad vi ville foretage 06 med vort verdslige Gods, maae
statte til det Offentlige og for at nyde Retfcerdighed maae offre til
Retfcerdighedens Piller z men dybt saarer det vortDyrebareste, vor
indre Stemning mod Religion og dens blide B u d , naar dens
Forkyndere, de, som i Lidernes Nod og Trcengsler stulle tale
lindrende Ord til os, ligefrem maae betaleö derfor og saaledeö oste
bidrage ikke Ubetydeligt til at forsge, Trangen.
MedOnstet altsaa, at Tiendeforeningerne, hvormed det paa
Mange Steder i Amtet ei endnu er kommet meget langt,
rnaatte/remmes det Meste muligt, og at derved maatte bestemmes
Afgiftens Erloeggelse til Statskassen, blandt de svrige Kongl.
Skatter, hvor, foruden Kongetienden, paa en stör Deel af bette
A m t, ogsaa Kirketienden erloegges, hvorved dens Oprindelse noe
sten er glemt, flutter jeg denne Afdeling, for at komme til det
sidste SpsrgsmaalS Besvarelse, hvortil bette Dnste gjor Over,
gangen.

2 9 .

Hvad anseeS i Alrmndelighed -for, at kunne gavne Egaen med fortrinligt Hensyn ril denS Localitet?

^den noie at kunne adstille det almindelig Gjceldende fra Det,
som alene har sin Grund i EgnenS Localitet, fial jeg igjennem»
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gaae her adffillige Punkter, hvorpaa det maaffee ikke künde vcere
overflodigt at henlede Opmcerksomheden.
L) Ligesom Skatter og Afgifter og de paa Landeiendommene
hvilende Byrder ere ulige fordeelte over hele Landet, saaledes
finder ogsaa paa dette Amt et Misforhold Sted imellem Eiendommenes Skyldscrtning i det Enkelte.
Den mod Andre for Hort
Bebyrdede seer altsaa med Lcrngsel den Tid imode, hvor den nye
M atricul, hvoraf man venter Misforholdene hcevede, troeder i
Dirksomhed. Men paa den Deel af Amtet, hvor Iorden er fri
Eiendom med Hensyn til Kjob og S a l g ,

torde dog den Betragt-

ning ikke vcrre uvigtig, atKjsbesummen, hvorom tvendeContraherende ere komne overeens,
Dcrrdi,

har rettet sig efter Eiendommens

der for en stör Deel er afhoengig af de derpaa hvilende

Byrder.
Skulde altsaa en Gaard, med Hensyn til de paa den
kun hvilende 1 0 0 Rbd. i Skatter og Afgifter, vcere betalt med
4000 N b d., bliver denne GaardS Boerdi under Forudscetning af,
at alle ovrige Forhotd ere uforandrede, nedsat til 5000 Nbd.,
saasnart den efter den nye Skyldscelning kom til at svare 1 4 0
Rbd. z ligesom den for Hort ffyldsatte Gaard maatte stige i samme
Torhold- som dens aarlige Afgifter bteve nedsatte.
Z hvorvidt Retfcerdighed eller Billighed her kunne komme i
Collision med den for nodvendig anseete almindelige Eensformighed med Hensyn til Deeltagelse i de offentlige Byrder, vil jeg
ikke indgaae-

som en Gjenstand for den hsiere Statsbestyrelse,

der vel er droftet tilstrcrkkeligen,
ragne.

forend Bestemmelserne deri ere

Men ved den modtagne Opfordring til Uttringer af dette

S l a g s er det maaffee ei paa urette S t e d , som individuel AnIkuelse at fremscrtte: at det synes bedre, istedet for stedse endnU
at tilbageholde Resultaterne af de til en ny Skyldscrtning fortlagneArbeider, jo forjo Heller offentlig at bekjendtgjore dem, tilligemed en bestemt Termin, naar den nye Matricul ffulde komme til
at trcrde i Kraft.
Thi ikke alene künde da ethvert herefter til Afflutning kommende Kjob contraheres paa en fastere Basis med
Hensyn til Eiendommens forholdsmoessige Deeltagelse i de offent
lige Byrder; de oieblikkelige Besiddere af for lavt ffyldsatte Jorder gik saaledes ogsaa mere joevnt og gradviis over til det derved
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uundgaaeligeTab paa Grundeiendommene, hvilke strax efter Dekjendtgjorelsen maaskee endnu künde soelges for noesten dereS fulde
Vcerdi, dersom de forogede Afgifter f. Ex. forst om 15 eller 20
Aar kom til Erlcrggelse.
2) Oplysning af Almuen paa Landet i Agerdyckningens forffjellige Grene, Bekjendtflab med det Nyere, for at det, de hidtil
have seet, ikke bliver holdt for detEneste, der bestaaer, er npaatvivlelig het forste Skridt til forbedret Landbcug, hvorpaa alle folgende
beroe.

Denne Oplysning kan erholdes ved mundtlig Underviis-

ning, ved Udbredelse af hensigtsma-üsige Skrifter og ved Exempelgaarde. A f de sidste, vm end ikke i Ordets egentlige Betyduing,
have vi endeel; thi det feiler, som i 24de Afdeling er viist, ikke
paa gode Agerdyrkere og velindrettede Avlsdrug paa mange S teder.

Jmidlertid künde og burde saadanne Avlsbrug,

Bonden,

hvorfca

om de end ikke i det Hele vare Monstre paa det Fuld-

komne, dog künde hente Oplysning om de afgjort bedre Jndretninger i Landvarsenet, vcere hyppigerez og billig stulde man kunne
fordre saadant af enhver Prcrstegaards Jordbrug.
Men dertil
Hörer som forste Betingelse, at de dermed beneficerede Embedsmcend
have de fornodne Kundflaber i Agerdyrkningen, hvilket vel sindes
hos Enkelte iblandt dem,
almindelige Tilfcelde,

men dog ingenlunde kan blive det

saaloenge det ei fordres af den tilkommen-

de Landsbyprcrst, som ofte endog for en stör Deel skal bestaae
ved stneZordersDrift, at Han ogsaa inden Han kommer i Embede,
og uden at betale folelige Loerepenge, skal erhverve sig Kundskaber i Agerdyrkningens Fag.

Del troer jeg ikke, at Agerdyrkeren

dannes ved at höre dens Grundtroek foredragne i locrde Foreloesninger; men allerede det, at den Studerende var nodt til at henvende sin Opmcerksomhed paa bette Fag, og saaledes maaskee alle
rede forinden, hvor Leilighed dertil gaves,
Iorddrift med et andet Die,

betragtede Jord og'

end ellers i Almindelighed ffeer af

ringe Mennesker, vilde, ved blot ringe Veiledning, maaskee loegge
Gründen hos Mange til stden under Opholdet paa Landet og endelig ved praktisk Udovelse og fortsat Lcrsning af gode Skrifter den,
snart i Theori og Praxis at komme saavidt, at Oplysning om
Meget, der iAgerdyrkningens Fag endnu er fremmedt for Bonden,
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kund» udgaae fca Proestegaarden, som bet for Ham messt passende
Sted til ogsaa der! at henre Underviisning og Veiledning.
Det samme Tilfcelde sinder Sted med Skoleloererne og deres
mindre Embedslodder, hvor Huusmanden burde finde et efterligrrelsesvcerdigt Monster paa god Dyrkning, ligesoma Skoleloereren
en M an d, Han künde fore forstaaelig Tale med om Jorddrift.
Men endnu mere künde hersra virkes for Agerdyrkningen, dersoM
den vopneUngdom, efter en egen dertil indrettet meget kortfattet
Loerebog, erholdt her en ordentlig fattelig Underviisning i de
af Agerdyrkningens Gjenstande, om hvilke det künde ansees passende
at nedloegge rigtige Jdeer i det vel cndntt umodne unge Men«eske, men som dog, saasnart det har forladt Skolen, efterhaanden troeder mere og mere i-Virksomhed ved Agerdyrkningen,

og

hvor da, i det Mindste i det lysrrr Hoved, den nedlagte Spire vil
komme til Udvikling.
Det mindre lyse derimod vil dog maaflet
forsaavidt vcrre vundet for Agerdyrkningen, at det ikke uvetingst
siden forkasterAlt, hvaddet ei daglig har for Dme^ fordi selv Tan
ken derom er det fremmed.

Men ogsaa her vilde vistnok Man

gen en Idee foesie Nod, saa.at man vel er berettiget tilat antage,
at tilkommende Fremstridt i Agerdyrkning fikkrest vilde udgaat
herfra, i Forening med den videre Uddannelse, som vindstibelige,
sremad strebende Bonder fiden künde hente sra Prcestelodden og
dens til det hoiere i Faget uddannede Dyrker.
5) D a Agerdyrkningens Opkomst ei karr have nogen Frenrgang, hvor Uscedelighed, iscer Fylderi tager Overhaand, saa ek
Politietsvaagne Die paa denneGjenstand ogsaa i den foreliggendt
Henseende velgjsrende.
Yttret mig derover,

Ligcsom jeg i det Forrige allerede har

er vistnok vor Egns onde Rygte i den Hen

seende vcerre, end Lingcn selv; men unoegtelig nydes megen Brcendeviin i de fleste Dele af Amtet, hvilket i Kro og Skjenkesturr
ofte gaaer for vidt. . Bidere, end vore Politieanordninger alleredr
bestemme, tsr det Offentllge vel ikke indgribe i en fri Bevoegelse
endogsaa paa disse Steder, hvorfra Kjobstoedernes Liv og Dristighed desvcrrre faaer sin betydeligste I m p u l s ; men det Fylderi,
som viste fig udenfor Krostuerne, paa Gaden eller LandeveieN,
burde, hvad jo den almindelige Sikkerhed allerede kroever, staaunder der starpeste Tilspn.

Den M a n d ,

som ved at sorladc
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Ärostuen ei var istand Lik at fsre sine Trin ligefrem; den Bonde
eller Tjenestekarl, som siensynlig ei künde lebe sine Hefte, men
stulde ledes afdisse, burde, hvor Politiets Die blev Ham vaer, ta
ges under Forvaring, indtil S and s og Fornuft vendte tilbage.

Et

passende Aflukke ved Arresthuset, alene indrettet til Personer i
denne Tilftand, et S la g s S t i , burde modtage dem, uden fore,
gaaende längere Forhor,

end at Politimesteren havde overbeviist

sig om, at det Ham tilforte Subject ogsaa virkelig befandt sig i
den Tilftand, at dettroengte til, roligen fsrst at udsove sin Nuus.
Ileftergiveligen maatte Han ligge eenNat udi bette Gjemmested —
Arrest kalder jeg des rkke, thi saaledes mener jeg ikke, der skulde
betragtes z — og efter saaledes at voere tilbagegiven til Fornuften, var
Han da at flippe uden videre S traf, end den, som Han selv maatte
finde i at have voeret indelukket paa et S t e d ,
blive betegnet med et bespottende Dgenavn.

som snart vilde
Hefte og B o g n ---

hvis de havde vcrret Subjectet betroede, eller det som disses Herre
havde fsrt hem med sig, bleve overgivne til den Vcert, i hvis Skjenkestue Han havde ladet blive Fornuften tilbage, og denne maatte
voere ansvarlig for dem. Jeg troer vist, hvor lidet vor Bonde
endog har Folclse for det Skamfulde at drikke sig fuld, saa vilde
Han dog ei voere ligegyldig imod, paa denne Maade at komme til
Fornuft igjen,

og man torde vel love sig en fortrinlig Dirkning

heraf mod Fylderiets Dderligheder.
Uprivilegerede Udfljenksteder, , og ofte ogsaa omgaaende
Ckjenkere — isoer ved offentligt Arbeides Udfsrelse — ere endnu
fordcervcligcre, end de privilegerede Kroer.
De tillokke Tjenestefolkene, iscer Arbeidsmanden, som bortsvirer der enDeel af den
om Dagen fortjente Skilling, medens den anden Deel anvendes
til at medtage nogle Pcegle til den nceste D a g , for at kunne udholde, indtil Aftenen atter byder Ham det sulde Horn.
ere straffede for ulovligt Krohold;

Mange

thi her sinder ei sjcelden Klage

Sted fra Husbondens S id e ; mange udsoelge derimod blot poegleviis, uden at udftjoenke, hvilket ei saa let sinder Angivere eller
tilsteder Opdagelse.
Men ogsaa bette Udsalg i det Sm aae —
ofte paa Credit — er meget skadeligt ogfoctjener ei Minder Poli,
litietS fulde Opmcerksomhed.
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4) For at Tjenestefokken« ei skulde strtte for liden P riis paa
etgodt Vidnesbyrd, Iroer jeg, det var meget nyttigt, at der strengt
overholdtes, at Enhver, som bortfcestede stg, maatte sorevise stt
Skudsm aal.
Dette fleer langt fra ikke almindelig paa Landet.
M en rigtignok burde enhver Husbonds Attest ogsaa voere sanddru
og samvittighedsfuld, dersom Sküdsmaalet stal have Nytte. De
fleste give der stelle Tjenestetyende af en meget paa »rette Sted
vcrrende Medlidenhed, eller af Ligegyldighed mod Sagen, et bedre
Vidnesbyrd, end det sortjener;
bersre Ankens Gjenstande.
6)

eller man ssger at undgaae at

Om Fattigvcesenet,

Tiggeri og Lediggang haves enbeel

gode Bestemmelser; men med alt det er Tiggeriet i uafbrudt Gang
paa Landet, hvilket er dersrt i 26de Afdeling.

Et stört Afsavn

«testen overalt paa Landet er Mangel paa Fattig, og dermed forbundne Arbeids-Huse, hvor virkelig Fattige, som imidlertid endnu
kunne bidrage lil at erhverve stg deres Underhold, künde befljcef»
liges, istedet for at foroge Tiggernes Antal.

En stör Meengde

Mennefler bruge Tiggeri som en Ncrringsvei,

der stcmmer bedre

med deres Tilboielighed, end Arbeide, og derhos fader dem rigeligere«
Zeg maa igjentage, hvad paa hiint Sted er blevet yttret, at de
Fleste sikkerl vilde afstaae derfra og sage at erncrre stg ligesaavel
som saa mange andre, maaskee mere trcrngende ogmindre arbeidSdpglige, dersom de vidste, at Arbeidshusets Tvang og Tugt ventede
dem, naar de lode stg trceffe i Tiggeri.

Vel er det Haardt at

lade den virkelig troengende, gamle, svage gaae dort »den Almisse,
og, som ligeledes paa hiint Sted er anfort, skeer det Heller »«stell
aldrig paa Landet, men Misbrugen er saa stör, at det var onsteligt, Enhver vilde overvinde stn Folelse og Heller bidrage mser til
de Faltiges Underholdning- ved hvilket sidste man nu krymper stg,
focdl man veed, at desuagtet ligcsaamange gaae paa Tiggeri. Zs«r
durde str«ngt paasees, at Bsrnene ikke udsendtes for at tigge,
hvilket nu skeer af mange Forrrldre, der aldeleS ikke kunne henregnes
til de Faltige.

Saaledes tabes i sp«d Alder allerede Fslelsen for

det Skamfulde, som er forbundet med Tiggeri, hvor det udoveS
afAndre, endFattige formedesstvirkeligMangel afeller Uduelighed
til Arbeide, foruden at saadanneUnge faae S m a g for Lediggang,

hvorved S p i r m nedirgges til alle de Lpder, som have deres Ud-
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spring heraf.

Ere Familier forhaanben,

som have saa mange

Born, at det, selv under Victualiernes lavere Priser, künde falbe
dem vanskeligt at ernoere dem, da maatte nogle deraf meget Hel.
lerebespises efterOmgangi Sognet^ end at deresTiggeri ffuldevedligeholdes. Forovrigt er Overholdelse af Forbud mod Tiggeri paa
Landet vist endnu vanskeligere, end saadanne Foranstaltninger til
de Faltiges Underholdning, at Forbudet selv ei terde kaldes Haardt;
vg efterat saa mange velmeente Bestrcebelser for atudrydde denne^
paa dobbeltMaade af SamfundetsKrcrfter teerende Snylteplante,
der under Fattigdommens Skjul daglig flaaer dybere Rod, have
vceret forgjeves, henstilles denne S a g herblot, som indbefattet
under Landboernes forste Onsker, uden at jeg vover Andet, end
de enkelte Antydninger, söm künde ligge i det over denne Ejenstand, paa given Anledning, udi bette Skrist Fremsatte.
6) Den storste Deel af Amtet bestnder sig i den lykkelige
S t i l li n g , enten ganske eller for Storstedelen at vcere befriet for
Hoveri. Kun Eegholm, Svan h olm , Overberg og Pagterolds
Bondergods ere udelukkede herfra, og Udstgt til en forandret
Stilling er vel ikke forhaanben. Ved de i Jndledningen ommeldte
Operationer under Udstiftningen af Frederiksborg og Kronborg
Amtsdistricter künde det forste ikke fritages for,

indtil videre at

forrette Hobosten paa Hovmarkerne; men man formeente den.
gang, at det med Tiden künde bringes dertil.
Mange Aar ere
siden henrundne; men denne foronffede Lid er ei endnu kommen.
Betragter man bette Hoveries tilsyneladende ringe Omfang, Jnd.
hostningen a f 4 - 8 smaae LcrsH o ,

uden at vcere bekjendt med

de Besvcrrligheder, som Omstcrndighederne medfore, saa künde
Man fristes til at holde det for en Gjenstand, som ei varOmtalen
vcerd.

Men den megen Tid- og Kraftspilde,

Jndhostning medforer,
de Bonder,

som bette HoeS

isoer for saa mange meget fraliggen.

gjor det onsteligt,

at Foranstaltninger

künde

blive trufne, hvorved bette, i en vis M aade, ubestemte Hoveri
dlev afflaffet,

som er saa byrdefuldt, at mange Hoveripligtige

Maaskee med Glcede vilde betale ligesaameget i Hoveripenge, som
der til Hostning kommende Hoes Dcerdi efter Middelpriis künde
anflaaes tit.

For endeel Aar siden indsendte samtlige til bette

Hoveri forpligtrde Gaardbrugere en allerunderdanigst Anssgning
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omFritagelse for samme, mod en aarlig Afgift af, saavidtjegerin.
drer, I Tonde Havre for hver Tsnde Hartkorn, og haabede sikkert, ar
dette vilde blive taget i allernaadigst Betragtning, da man troede,
at det ikke künde falbe vansteligt for Bestyrelsen af de Konge,
lige Stutteri- og Ävlsgaarde, at faae Hohosten forrettet for mindre, end Belobet af det Tilbudne.

Over 3000 Hovdage, som

Huusmeendene maae prcestere. staae til Slutterivcesenets Disposi
tion, og behsves maastee ikke tilsammen i Scrdehosten.
Hvad
med bisse og Srutteriets egen Kraft ikke künde udrettes, vilde,
^igesom det alligevel steer med det uden for de afsatte Hovfceng
salbende Slaaegrws, maastee kunne have vceret at uddele blandt
ncrrliggendr Beboere til Hsstning imod at de node j Deel af Hoet,
hvorhos hidtil de hostende endog have indgaaet den Forpligtelse,
at kjore de andre to Trediedele til Slutteriets Gaarde.
Denn«
Hast gaaer rast fra Haanden, fordi den ikke er nogen Tvang un»
derkastet, og for Hsets gode Behandling svarer den Heftendes
»gen Interesse. Bel synes det, at StUtteriek hcrved maatte tabe
een Trediedeel a f H o e t ;

men Enhver, som belragter de under

Hoveri og de til Hoets Deling slaaede Marker, vil ikke kunne
mrgte, at kenne ene Trediedeel rigeligen erstartes derved, at her
slaaes meget ncrrmere Bunden, hvor de hoverigjorende, endog
Ander det strsngeste Tilsyn, stedse läde staae Betydeligt af det
tattefte og bedste G ra s.

Skulde man imidlertid frygte for.at

kunne komme i Forlegenhed med H s ,

saa vilde de Hoveripligtige

vist nok villigen indgaae, mod Godtgjorelse i deres Hoveripenge,
at levere etvistQvantum Hs.

J a jeg troer, at mange af de rige«

tigere med Engbund forsynede Beboere forpligtede sig gjerne at
levere nrrsten det hele H s - Q v a n tu m , deres Hopfcrng i GjenneM»
snit afgiver, blor for at blive frie for Byrden, at hofte det.
M a n siger, at Amtets Bonder i crldre Tiber laae 3 til 6
Uger paa Hovmarken ved denne Host, og anforer bette for at
vife, hvor ubetvdeligt deres n«rv«rende Arbeide og Sinkelse er.
Men derved, atetstsrreOndr harbestaaet for, formindstes et endn»
ibestaaende ikke i ringest« Maade. O g alt for meget vedhcenger der
Beboerne endnu af hin«, under Hoveriet ubundne Tibers Ustikk«
til at man ikke maarte betragte Hovhosten som een afAmtets tun«
geste Bprder, som desuden ei ubrtpdelig er forsget ved den celdr«
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HostmaabeS Ombyttelse mob en rryere, som vel leverer ei bebre
H o, men derhos, selv under stadigt Veir, forvolder een Hsstreise
mere, hvilket i en travel Tid ingenlunde kan ansees for ubetydeligt, men under ustadigt V eir, hvor den egne Hostö gode Udfald
meest afhcenger af de enkelte bedre DagesBenyttelse, er saare trykkende; thi netop da bliver.Hostarbeidet, ved de idelige forgjeveS
Reiser, ncesten utaaleligt, og mange hele og halve D'ages.Torveir,
som künde vcere benyttet paa egne Marker, gaaer nu fuldkommen
tabt, idet Tiden tilbringes paaFrem- og Tilbageveien, eller, under
Forventning af srg opklarende V e ir , snart paa Hovmarken snart
hjemmez thi intet Betydeligt kan Landmanden foretage srg ved sin
egen Hast, fsrend Han er fuldkomment fcerdig med Hoveriet.
'
Foruden Hoveriet ere de offentlige pan det ufrie Hartkorn
hvilende ZEgter og Frireiser en vigtig Gjenffand for-Overveielse, med Hensyn til at gjsre dem mindst byrdefulde.
D e n M en in g , at det var rigtigst, at alt offentligt Arbeide
a f bette S l a g s blev overdraget til Mindstbydende efter afholdte
Licitationer, hvorncest Arbeidets summariske Belob vgr at fordcle
over hele Landers contribuable Hartkorn, har, forsaavidt det
Forste under alle Omstcendigheder var udforligt, Det for srg, at
Megen Kraftspilde bortfaldt, og at hele Landet tog ligeDeel i bisse
Byrder.
Dersom man künde antage, at enhver Agerdyrker til
alle Tiber havde tilstrcekkeligt Arbeide for sineHeste, enlen ved
Jorddrift og Jordforbedring, eller ved andre lonnede Kursier, saa
künde per ikke vcere to Meninger om, at denne Maade at faae det
offentligeArbeide udfort var den rigtigste, hvorved dog CommuneArbeide vel ei künde komme til at indbefattes under den almindelige Reparation; men da Bonden til mange Tiber kun har
weget lidet at bestille for stne Heste og ud.en Afsavn ofte kan undvcere stn Karl eller en Dreng, som tidt kan bruges til at kjore en
lilsagt Reise, saa er det uncrgteligt, at denne Reise ei kommer til
at staae Ham saa dyrt, som om Han ffulde brtale for den, selv
vm der künde vcere en M iils Bei eller lcrngere til Tilsigelsesstedet.
Bevirke altsaa Fricegterne uimodstgeligen endeel Kraftspilde, saa Hee
des bette atter derved, at ellers uanvendelig Kraft bliver fat i
Äirksomhed. Uden Tvivl vilde de Hartkornsbrugere, som laae
uoer saadanne Steder, hvor de betydeligere Arbeider ffplde ud-

350
fsrrS, saasom Hoved, Landeveits Anlseg, sammes aarlige Drbli»
geholdelse ni. v . ,

deeltage i Fortjenesten,

som derved'kund«

havesz men den Fraliggende maatte betale A ttin g med Penge,
uden at kunne fortjene nogen deraf igjen — eller, hvis Han ved
de derover t i l Afholdelse kommende Licitationer paatog sig noget
deraf, saa indlob netop det Sam me,hvorfor man onjker ArbcidetS
Udforelse efter Tilsigelse hoevet, Kraftspilde.

V e l er det sandt,

at «n unodvendig lcrngere V ei t i l Arbeidsstedet ikke er den eneste
Kraftspilde, som forefalder ved offentligt Arbeide; uforsvarlige
smaae Lcrs og Trevenhed t i l a lt Pligtarbeide, iscer hvor det ud»
ssres i Fleng, bidrage ligesaameget t il at gjsre et Arbeide to og
tre Gange saa byrdefuldt, som det i ftg selv er.

M en meget er

bette forebygget og mere kan det endnu fiee ved Fordeling imellem
M and og M and af a lt det Arbeide, som efter dets N a tu r kan
komme dertil. Saaledes har enhver Gaard sit visse Stykke af
de starre og mindre Landeveies Bedligeholdelse. S e lv Sognevei»
ene begynder man mere og mere at fordele paa samme Maade.
Sneekastningen, hvorved uendelig megen T id unyttigen hendrives,
bliver paa mange Steder, siden de senere Wintere atter have min»
det om dette Arbeides Betydelighed, ligeledes fordeelt stykkeviis
i de fleste Tilfoelde, hvor det lader sig gjsre.

DesligeArbeider be»

Hove derfor kun at staae under et fkarpt Tilsyn med streng Over»
Holdelse af sammes forsvarlige Udforelse, til Vedligeholderens egen
Nptte og Gavn, og Tidens ubenyttcde Hendriven derved v il meer
og meer bortfalde, iscer naar der lob sig gjsre, at de af HusbondeN
ndsendte Tjenestefolk künde blive antegnede t il scrrstilt M u lc t,
naar de viste sig uefterrettelige eller ulydige mod de tilsynforende
Bttjente i Henseende t i l det dem t i l Arbeidcts Fremme Paalagte,
saa at ikke Karlens Forssmmelighed stedse kun salbt paa den ostest
«i tilstedevcerend« Husbond. Meget vilde det ogsaa bidrage t il eN
god Ordens. Dedligeholdelse, naar det under ingen Omstcrndighe*
der tillodes BrcrndcviinSudffjenkerne at indsinde sig paa disft
W ieder, hvilke foranledige megen Norden og Ophold i Arbeidets
jcevne Gang. T id - og Kraftspilde ved a lt offentligt Arbeide ^
Fleng er ellers utrolig. Zkke Heller kan det ncegtes, at Tilsigels-<
t i l Transporter med Hensyn til Qvantiteten af det, derstal lcessts
paa, ostr have maattet rette sig efter rnkelte, i Sognet Basar«/

351
hviS Hefte og Dogne ei anfaaeS for at tillabe Freinfsrseken af forsvarlige Loes, hvilket ved de isoer i en tidligere Periode forefaldende mange Pligtreiser ofte gjorde dem langt bprdefuldere, end
de i sig selv ellers vare deU
Skulde altsaa

det offentlkge Arbeides Overdragelse tik

Mindstbydende, hvor dets Natur tillader det, enten ikke findes at
svare saaledes til Forventning, at det var raadeligt, derfor at opgive det Destaaende, saa troer jeg, det var iscer snfteligt, atArbeidet
nnder det strengesie Tilsyn til dets forsvarlige Udforelse, saa
Meget som mueligt deeltes imellem de Mgtpligtige, for at B o n
den, saavelsom og Tjenestefolkene, til Agerdyrkerens eget Gavn,
engang künde afvoennes med den under Fteng - Arbeidet rodfce»
stede Mening, at det, hvor offentligt Arbeide stak forrettes,

er

Nok, naar blot en Vogn eller et Bud moder, ligemeget, hvad derMed udrettes.
En ikke ubetydelig Deel Reiser foraarsages ved Kirkers og
Ekolers Bedligeholdelse. Om Kirkerne bestemmer Loven, at Eie
ren af Tienden og Kirkens svrige Zndtcegter flal paa egen Bekostning vedligebolde den - dog forpligteö Sognets Bonder til eet
eller to Loes Materialiers Transport fra noermesteKjodstad,hvor de
ere at faae,men ei lcenger, end 6Mile, og ei i Soedetiden eller Hö
ften. Senere Ncftripter have forandret bette til 4 ^ 5 Reiser paa
1 a 3 Mile, uden at almindeligen Hohssten derved ffulde komme
til Undtagelje. Ogsaa Huusmcrndene er der pgalagt Pligtarbeide
som Handlangere hos Haandvoerksfölkene m. v. paa een Kalk
slager noer, som Kirkens Eier skal holde.

En Forfatter, som i

Kjobenhavns Skilderi for 1823 har behandlet ZEmnet om Frilegter, kalder bette, vis! nok ikke med Urette, et ubegnrndset
Äoveri; og man kan vel Heller ikke ander end bifalde Ham deri,
üt det synes billigt, at, hvo som har Kirkens Jndtoegter, ogsaa for
*gen Regning burde besorge Alt til Kirkens Bedligeholdelse, i det
lindste, indtil det var beviist, at det ei künde skee for Det, So g s
"ets Beboere, som Kirketiendeydere, allerede bidrage dertil. Dar
^t forblevet ved de i Loven derom bestemte, een eller to Reiser
^rlig fo r athenteM aterialier til Kirken fra noermeste Kjobftad,
bvox de vare at bekomme, saa vilde bisse 2Egter ei kunne vcere
'ttenderede til at hente Haandvoerkere og deres Bcerkroi, hvortil nu
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stebseVogne maae staae beredte, og som selv Svenbe og Drenge oste
ere ublue nok til at forlange. Findes Modsigelse deri, saa haves nok
en Kalkballie ellet deslige i Baghold, der forlanges fremfort, ssm
fornodent M aterial, hvor'da Svenden medfolger som Appendix,
eller sor at paasee at bette Material ingen Skade kommer til.
Skolernes Vedligeholdelse bor rimeligviis ffee af Skeledistricterne, og at Hans Majestcet paa bette Amts kongelige Godser
hidtil har givet Beboerne saa wegen Lettelse deri, maa betragteS
som en Naade, der taknemmeligen bor erkjendes uden at give
Krav paa den for den tilkommende Tid. Skolernes bctpdelige
Reparationer og iscer nye Skolers Opforelse har ellers medfort
meget betydeligt Pligtarbeide, og der Hörer et vaagent Oie til, at
derved ei ffeer Misbrug.

Embedsmcendencs Fricegter sinder jeg,

med Undtagelse af de under Krigen forefaldertde Militairreiser,
ikke at vcere nogen Gjenstand, tetydelig nok til paa anden end
scedvanlig M aade, efterOmgang, at kunne onfles fremmede.
Forfatteren, selv oegtpligtig og boende i en Egn, hvor vist nok
ikke de foerreste saadanne Reiser forefalde, har ei,

uden under

Krigens i denne Henseende trykkende T i d , fundet Anledning til
at kalbe bisse Reiser byrdefulde, nagtet vel ogsaa for Ham stundom er indloben en Tilsigelse til ubele^lig Tid. Betragce vi derimod Fricegter og Pligtarbeidets summariske K elsb , saa er det
ei ubetydeligt hos os.
En noiagtig derovec i mange Aar holdt
Beregning for den af Forfatteren iboende G a a rd , hvoraf Stalscassen betaler for det under Forstvcesenet liggende Hartkorn,

hak

foruden Hshosten paa Hovmarken, som er indgaaet af denne
Gaard, givet 60-70 Rbd. aarlig for dens omtrent 7 Landet
Hartkorn. Men uagtei bette Ävlsbrug i mange Aar bar medfort
alt det Arbeide for Hestene, som foranlediges af Brakfrugtavl,
Staldfodring, tidligt nedlagt Vintersced, Plandingsmsdningers
Säm lin g og Mergels Paakjorsel, de sidste Dele vel ikke stedsi,
men i tidligere Aar dog ofte i betydelig Grad, vilde jeg dog Heller*
forrette Fri«gterne og det ovrige forefaldende Pligtarbeide, en^
betale bemeldte 60-70 Rbd. aarlig derfor, nagtet jeg stedse hü*
havt og i de friere Mellemtider benyttet Leiligheden til, at brug*
Hestene til Transporter uden for Avlsdriften. — Men ved eü
Fordeling af Friagternes Belob over hele Landet vilde vor ES^

2LZ
rigtignok vinbe betydelig.

Fordelingen künde imidlertid ogsaa stee

dlot ved Beregning, irden at man lob Arbeidet forrette for Penge.
T il Frioegterne maa endnu henfsres den militaire Fourages
Leverance. Fouragen selv betales tilPriser, med hvilke Landman.
den kan vcrre tilfceds; men Leverancen er ikke paa alle Steder
indrettet saaledes, at den lettes focUderne. Flere Modtagere hav«
beredvilligen budet Haanden til, at, naar et S o g n eller en Deel a f
Sognet forlanges tilsagt til Leoerance, da alle tre D e l e : H s,
Halm og Havre, kunne tages paa eengang; men det skeer ei over,
alt.

Sagen er ei uvigkig, hverken for Landmanden eller S t a le n ;

thi Krafkspilden er stör, dersom hver Deel skal leveres soerskilt.
D a alle tre Dele skulle forbruges paa eengang, kan der for den sam»
ledeModtagelse Jntetstaae iVeien, naarJndretningen fraBegpndelsen af er gjort, eller herefter gjsres med Hensyn dertil; og
saaledes synes det, at denne S a g burde voere en Gjenstand for den
ovre Militair-Bestyrelse, »den at dependere af hver enkelt Mod«
tagers mere eller mindre gode Villie. — Dnskeligt var det derhoS,
at den körte Tid af ofte ufremkommeligt Foraarsfsre, det Mest«
Muligt blev undgaaet til Fouragens Fremfsrelse.
Leverancen
af H s og Halm paa eengang er desuden til stsrste Fordert for
Cavaleriet selv,

i det H o e t v e d Bestemmelsen, at Halmen

Maatte lcezges foroven, — sikkres for Bedcervelse ved uforudseet
Under Reisen indtroeffende Regnveir.
7)
T il Heste- og Qvoegracens Forbedring er skeet Meget fra Regje«
ringens Side, som i Scrrdcleshed kommer bette Amt tilgode. Ei hel
lermangler det paa Leilighed til snartat skaffe stg en fiinuldet Faare,
flvk. Men det, som med Henspn til den indenlandskeFaarestamme,
waaskee er vigtigst for Bonden, dens Forbedring ved Vordere afmer«
kjsdfulde og uldrige Rarer, uden Hensyn til Uldens Fiinhed, tjenlig«
til at afgive Materialet til HuusflidensFrembringelser, der! künde
waaskee endnu skee noget mere.

Ael sindes ogsaa til det om«

Weldte Diemeed passende Vrdere paa Stutteriets Gaarde, og vil«
ligen udlaanes de.

Men om de ogsaa havdes her i den Mcrngd«,

at den indenlandske Faarestammes almindelige Forbedring herfra
künde undgaae, vilde de dog ikkun benyttes af Enkelte. - V i grib«
Nu engang ikke «fter Leiligheden til nyttigeForbedringer iLandbru»
Set; de maae paatroengeS os; derfor künde der endnu gjore» det
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Skribt lil den inbenlandste FaarestammeS forhen omforklarede
Forbedring, at Bcrdere fordeeltes i Sognene hos Moend, som
vare villige t il, til egen og Andres Afbenyttelse at holde dem.
P a a denne Maade vilde Faarestammens Forbedring temmelig
hastig udbrede stg, iscrr naar der tillige udsattes nogle Gimmerlam
af samme S la g s , for at man efterhaanden selv künde forskaffe stg de
fornodne Bcrdere.

Ved at see sine Faar bcere mere og bedre Uld,

fode Lam, som betales dprere af Slagteren, uden at have fcrrre
deraf, vilde Bonden ikke jkride tilbage, saaledes som Han har
gjort, da de spanste Vcrderes Bmyttelse gav Ham saavel mere som
finere Uld^ men uden at denne Uld Var — eller formeentes at
vcrre kam tjenlig til egne Fabricationer, og uden athanvandt, men
snarere tabte i Henseende til Jndtoegter af Lammene.'
8) Horrens maadelige Behandling er ommeldt i L2te Afdeling, og der; saavelsom i 23de, fremsat det Dnske, at her maattt
blive indrettede nogle Horberedelsesanstalter.

B i bestdde selv de

Fabrikker, hvor det dertil fornodne Maffineri kan gjores; ude
Vanskelighed vilde vi kunne faaeFolk, som vare bekjendce med Hor
beredningen ved Mastiner,

altsaa fatteS blot, at et Selffab,

om end ei med Udsigt til oieblikkelig Vinding, dog i patciotisk
Henstgt forener stg til saadanne Jndretninger, hvoci tillige ew
deel Landmcend maatte deeltage med den Forpligtelse, aarlig at
udsaae et vist Qvantum Horfrs til Afgrodens Jndlevering til
Anstalten.

Men neppe ville deslige Jndretninger etablere stg hos

o s, uden at Anledning dertil (o: Understottelse) kommer udenfra,
9) Amtet har efter det i 22de Afdeling derom Meddeelte l
de fleste Egne Rigdom paa Skove og Lorvemoser; her höre alt
saa Skovanloeg, ligesaalidet som Digernes Beplantning, til det
klsdvendige.

Men Horneherred og, skjondt i mindre Grad, vel

ogsaa flere Steder, hvorom henvises til den ommeldteAfdeling, gjort
en Undtagelse herfry; og her maatre Skovanloeg ansees for megtt
nyttige og Digernes Beplantning som det Forste, Beboerne havt
at henvende deres Opmcerksomhed til, da dette lettest ladet
stg ivcerkscrtte og snarest forer til Maalet.

Blot Udhegnet as e"

Gaards Lod, besät med hastigvoxende Troearter, inddeelte til successl"
Afdrift, künde afgive Gaardens hele Brcendselfornodenhed, foruden meget ander Npttigt.
Jstedet for hoit oplobende Understot-

355
telser til fluttebe og rndhegnede Skovanloegs Fremme, hvori kun
Faae kunne deeltage, formener jeg derfor, at smaae Proemier for
et vist betydeligt Antal Favne Volddige, besät med levende Hegn
i god Vcext indtil 5 eller 4 Aar efter Plantningen, hvorved de
forskjellige Trcearter og deres Afstand paa Diget, maatte voere
foreffreven,

og hvorved Prcemierne tillige künde stige med hvert

Hundrede Favne ovor det oprindeligen Besternte, vildemaaffee blive
af mere Nytte.
Strenge Love mod Tyveri eller Bestadigelse af
det levende Hegn, hvoryed ikke saameget det Borttagnes Vcerdi, men
iscvr den Skade, en utidig Hugst foraarsager her, kom i Betragtning, disse Loves stroenge Overholdelse, og indklagede Sägers
hurtigeAfgjorelsez dette vilde iscervoere vigtigt i en Egn, hvor blandt
fremmed Gods In tet mindre helligholdes, end Skov og Skovpro»
ducter.

Uden de( er ikke at tcenke paa Fred,

Skovdyrkning endog forekommer. —

i hvilken Form

Ubegribeligterdet, a tS kov -

forordningens 3die tz., hvis Bestemmelfe er hcrvet ved Placaten
af 4 Oclbr. 1806, ei har havt mere Jndflydelse vaaDigernes Beplantning paa de kongelige Godser.^ Men Gründen bsr her yistnok ei soges i Anordningen.
Beplantning af Hegnet, hvor dertil vcelges Trcearter, som
lade stg opelske ved nedsatte Stiklinger, er,
en saare let og lidet bekostelig S a g .

dersom disse haves,

Bed nyt opgravet Hegn

udfordres blot Stiklingernes uforberedte Nedscettelse i rette T id ;
ved gamle Diger derimod, som man ei vil opgrave i Forveien, i
det Hsreste en et godt Spademaal dybt omgravet Rende til hines
Modtagelse. HverkeyviderePasning eller Banding behsves iAlmindelighed, dersomStiklingerne ere satte tidlig om Foraaret.

Jmel-

lem 1 og 2 ß. forFavnen, anseer jeg fordetHsieste, detteArbeide kün
de koste, Stiklingernes Skjcering og Jordens Opgravning, hvor dette
behoves, iberegnet. Betragte vi altsaa detsjoelden til 2000 Favne
sig belobende Udhegn omkring en Bondegaardslod, hvorafdetHalve
er de Tilgroendsendes Andeel, altsaa kun 1000 F. for den Enkelte, saa
bliver selv denne hele LiniesFvrsyning med levendeGjoerde,formedelst
Nedscettelse af Stiklinger, en meget ubetydelig Gjenstand, isoer for
Bonden, som uden stör Sinkelft fra Ander, daPlantning ofte allercde kan ffee, inden Plovenkommer i Marken, kan, paa faae Aar,
gl'ore det Hele, blot med Gaardens Folk.

Tilstaaede Proemier e<ler
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Underststtelser, vilde altsaa vcere at beregne efterden Maalestok,
dette indeholder. — Meget Hegn paa eengang beplantet vilde
ogsaa forringe Ufreden paa det ved ryggeslose Mennesker betydelig, hvorom Hertugdommernes, tildeels ogsaa for fluttede Skove
blottede Egne, hvori levende Hegn er almindeligt og Beffadigelse
ved Tyveri sjoelden, indeholde et Bidnesbyrd.
1.0) Fifferierne paa Amtet, hvorom i 26de Afdeling er forekommet mere, trcenge heiligen til at fremmes.
Negjeringen har
stedse henvendt stt Blik paa denne Gjenstand, og at endog betydelige Opoffrelser i den Henseende ei ansees anbragte paa urette
Sted, dette har endnu for faae Aar siden den givne Underststtelse
til en Broes Anloeg ved vort ferste Fiskersted, Gilleleie,
given, selv under den snart derefter stadfcestede Frygt,
Foretagende ikke vilde svare til Forventningen.

viistz
at dette

Broen odelagdes

og blev tilsandet, snart ester at den var anlagt. Men langtfra
at en saadan forfeilet Henstgt flulde indeholde Anledning til at
voere mere tilbageholdende med deslige, under rigtigt B a l g , saa
velgjsrende Underststtelser, vit den endmere henlede det Offenrliges Opmcrrksomhed paa denne hcederlige, men ofte med megen
Modgang ksempende Almueklasse,

hvoraf Danmark tager sine

dueligste Sofolk, bekjendte og fegte indtil Navigationens fjerneste Ercrndser.
^
1 1 ) Pengemangel blandt Landmanden har ofte foranlediget
det Dnske,

at Creditkasser maatte oprettes til at afhjcelpe den^

Troengendes Ned.

Ie g troer ikke, at der er Mangel paa Penge

hos os, men tvertimod vilde maaskee Overfledighed vise sig, decsom man ansaae Jordeiendommene for sikkect Hypothek.

Ester en

rrylig forbigangen Periode af uendelig meget Tab ved de i Jordegobc- satte Penge, kan man ikke fortcrnke nogen Eapitalist deri, at
Han soetter Mistillid i denne Sikkerhed.

Ei Heller kan det noegtes,

at en mindre Jordeiendom, saasom en enkclt eller et P a r sammentagte Bvndergaarde, inden kort T i d , selv uden Forandring i de
almindelige Priser, kan nedscettes til en Fjerdedeel af dens fortidige Voerdi.
En udmarvet Lod, en til en Ubetydelighed nedsat
Bescetning, falbe «rdige Bygninger — hvad Vcrrdi har en saa
dan Gaard? Beregner man her, hvad de sidste koste at opsore
eller istandsoette, om noget deraf duer dertilz hvad der vilde med-
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gaae ril BescrtningenS Anskaffelse;

hvad Lab det medfsrer,

i ffere Aar af den udmarvede Iordlod ei at hoste de halve Fold,
som her i modsatTilfoelde künde ventes; dertil Skatterestancerne,
som have fsrste Prioritetsrettighed (hvilket dog aldrig burde gjoelde for meer, end eet Aar tilbage, da ellers al Sikkerhed for Hypothekeret Gjeld forsvinder), saa kan man ei fortcenke Nogen i,
at Han endog ved den vedste Gaard er forsr'gtig, at betroe den
sine Penge.

Saameget derimob, som en Gaard endog under

uheldige Omstcrndigheder kan give Sikkerhed for, vil det ikke vcere
vanfleligt at kunne faae deri som fsrste Prioritet, L det Mindste
ikke i Perioder, hvortil denne vel tsr henregnes, hvor Capitalisterne langt mere ere i Forlegenhed med deres Penge, end der
existerer Forlegenhed for at faae Penge til Laans, dersom kun
Sikkerhed kan tilveiebringes.

Men hvor Omstoendighederne ere

saaledes, som i det Forrige er fremstillet,

der ere Creditkasser

overflsdige, uden maaskee for derved at ophjoelpe Avlsbrug,

som

ere komne saaledes tilbage, at Ingen vil scette sine Penge deri.
Men Creditkasser torde vel ligesaalidet udlaane Penge under saa
stör Sandsynlighed af T a b ! — Bedre, at en Gaardseier, som
er kommen til det Trin, at Han med Sandsynlighed ei mere kan
reddes, scelger sin Eiendoyr, medens Han endnu kan faae lidet mere
for den, end Han allerede stylder, end at gaae ganste nogen fra
den. Zordegods taaler ei at forrente störe S u m m e r ; kun uden,
eller med forholdsmoessig meget ringe Gjceld, kan Landmanden i
vore Lider bestaae. Byrderne, som hvile paa Hartkornet, ere
allerede en alt for stör Rente til, at der desuden endnu künde be*
tales Meget for prioriteret Gjeld.
12) Landeveiene have i de sidste 30Aar modtaget megenFor.
bedring paa dette Amt. Ikke destomindre staaer hist og her endnu
Endeel tilbage at gjsre. I den Anledning tsr jeg ikke undlade at anfsre Frederiksborg Amtsdistricts sydlige Beboeres Dnffe om en bedre
Vei til Kjobenhavn, over Farum og Bagsvoer, hvis Fremkommelighed til Visse Aarstider paa enkelte Steder selv indenfor dette
Amts Groendse, men langt mere hiin Side samme, ei kan roses.
Lerramet,

paa adstillige Sted er-S koven,

paa andre Mangel

Paa godt Veigruus, gjor det vel vansteligere paa eet Punct, end
paa et andet, at have gode D eie, og dette maa stedse haves for
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Die ved Landeveienes Bebsmmelse; men ikke destominhre kunne
de, ved desmere paa eengang derpaa anvendt K ra ft, mange Gange
scettes i langt bedre S ta n d , endvedigjentagnesmaaeReparationer,
som iscrr under ufordeelagtig Veirligsbeffaffenhed og ved sildig
Aarstid ere ncrsten spildte, og saaledeS altsaa koste langt mere, end
een betydelig Kraftanstrcrngelse t il en grundig Jstandscettelse paa
eengang.

Hvor godt Gruus mangler i Ncerheden, troer jeg, man

hellere, naar Veien fsrstegang er istandsat,

maatte hente det

langt borke, end Aar for Aar forvcerre Leien med paalagtleerblandct Jord, som adskillige Egnes Gruusbakker, nsie underssgte, kun
indeholde.
Ogsaa over Frederiksfunds Landevei t il Kjsbenhavn, som,
saavidt Frederiksborg A m t gaaer, et een af vore bedste, klages, at
den ncrrmere Kjsbenhavn har mange t i l Visse Tiber ganffe ufrem«
kommelige Steder; og Herlsv Sogns Beboere see allerede ncrsten
i 20 Aar med Lcrngsel Fuldendelsen af Veien over Hammersholte
og Bsrstingerod t i l Kjobenhavns Landevri imsde, som benyttes
af Mange t il ei ubetpdelige Transporter af Brcrnde, T s rv og
Andet.
15) Endeel af det i det Forrige som gavnligt og snffeligt for
Amtet Fremsatt'e, griber dybt ind i den almindelige Statsbrsty«
reife, og med Taalmodighed maae vi oppebie Tiden,
ansees modnet t il at trcede i Dirksomhed.

hvor bet

Andre Gjenstande staae

umiddelbart eller middelbart under Amtets Overbestyrelse, og her
ere vi i den heldige S t illin g , tillid sfu ld at kunne vente: at hvad
et indstgtsfuldt B lik erkjender for gavnligt og u dfsrlig t, a f en fast
B illie v il fremmes. .Men hvad der endog jkeer t i l vort Gavn,
saa bliver det mere eller mindre uvirksomt, dersom v i, istedetfor
villigen at byde Haanden dertil, med scedvanlig Modvillighed ssge
at gjendrive enhver ny, eller i forandret Form os given, Zndretning, cm dens Gavnlighed end er nok saa klar.
M it sidste her for Bonden paa Frederiksborg A m t ned>
lagte Dnske er derfor, at Han med mindre omflsret B lik maatte
»rkjende, hvad Hans L a rv er, for stadigen at kunne strcebe fremadvilligen modtagende og kräftigen befordrende de gavnlige Jndret»
ninger, Ham bydes.
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^ Album antaget efter Brokens Dard, over 4 for et Heelt eg under 4 vertröstet.
1828 derimod er sammcnlügk, uagtel, eslcr del fochen ?lnfsrte, paa jicre Steder blot beregnet efter loselig Sk.ionnende, hvor da Fantiliernes Tal blev Tilholdet,
stemmer med de nycste Opnmalinger, kun at de d^ ei medtagne Soers Maal her er tillagk; nien desuden niangler endnu Kronborg Faestnings Terrain, sa»ut Hels
apgivn« 230,283, hvilkc Summer ncrsten kunne auageS for at voere overcensstemmende, naar man lcrgger Maerke til, at l de forst meddcclte Beregninger, som ku

168

3610

27

6740

231

355 jk.260
161 150

k,dLpsummeringen af Hartkornet er, for at undg«e alt for störe Drsk,

7050

3369 9730'

231
993
976
231

1300

Anmcvrkningev.

1828

Llgeledcs under IcrgerLprili
Gode. Folkct. efter l. V
Arvcfcrstc-Gaarden Sgclun!
bcstaacr af 2Loudergaard
sammenlagte til een Avis,
gaard.
.4. 1.2 Alb. afG. crcgaatdetilSkov; menIerLbogs1500 lassen svaccrSkattcr ogAfg
Den Ilide Gaard i Torslov e>
udlagt til Hnusleddcr
Det fric Hartkorn her lig«
ger under Prcesteenlbcdct.
i Over Draaby og Lani
dcrslov dcrimed unde«
Skovrider Godlct, tilhvil.
ket ogsaa Kulhuusgaardrr
Hörer.
Folket. incl. Selso Segn.
Torp er en Parcel af Selso
Westen afPagt.i Kregstrup S
Sknllelov nndcrSclso,Svan«
Holm og Universttcrtet.
Onsved under Pagterold.
Hele Selso Sogn ligger np.
der Selso Gods.
Skiby under Krabbeshok.o,
Cgholm eg ttniversltcetet
Lindegaardens Hartkorn ci
hcrunder, eprindeligen u«
frit, sh-ndt for Tiden frit,
650 mod at Vellerupgaardt
eprindeligen privilcgored«
Hartkorn, istedet for Lin«
dcgaardcns, stalvcere i«dgaaet under det ufri«.
Londcrup under Selso.
Royerup under Sgholm.
Manderup under Selso.
4 Tdr. 1 Sk. deraf und«
Selsomokle.
Krogstrups Sogns Folketal
er anfort under Kyndby.
Pagtcrolds ufrieHartkorn,se<
Sknllelov.
Hele Sv. Hartkorns-Belob
findes anfort paa d. S t.
Or. under Svanholm.
D. under Ovcrberg.
On. under Pagterold
L. under Universitcrtck
1036 Pastoratets Felketal, altsaa
incl. Vellerup Segn.
Hartkornet er anjat i Forhold til Gaardens i dett«
Hcrred liggende 2lreal og
Zordernes Taxt.
F. under Svanhelni egSgh.
Vcnslov under Svanholm.
Vcilcbn under Svanh. Egh.
og Universitietct.
R. under Cgholm.
V .S . under Sgholin. Feilet.
under Fcrslov.
Lesterupgaardens, her som
frl anforte Forder, slull«
n,l vcrre ufrie ca blivc 1
See Anmcrrknlngen
Skiby.
856 Under Egholni. Folketalleter
400 511 hele Pastoratets, altsaa
lncl. Krogstrnp.
Under Domkirlen.
Under Oomkirkcn, Rngaard
samt Skiby Prcrsie Mensalgods.
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Ryndby
Dyb/erg (paa Oura)

cn Ar.

64 570
1911 1S500
526 320
-

vellerup

Tdr.

Folkemcrngde
' Aacet

I - >616561
for L8lX1, soni ufuldsttvndig. Folketallet fcr
Parcelternc cre bebyggede. — Amtets Areal
istedet for de efter Thaarnps Beregninger foran

