
v s N s  v s ö f k  61^ c l v w n l v s c l s l

Zlssglsfvfsksfnes Libliolsk

Lissgtstozsksznss 6>d>>otsk clzivss 3t tozsliiligsn vslisks 
Lissgtstozskszs. Vst 6Z st spscisl-didliotsk mscl vsszksz, 
clsz sz sn clsl st vozss tssllss kultu^v, dls>iclt suclst 
omtsttsucts slssgts-, loksl- og pszsonsltiistozis.

Llssgtstoi'sksmss 6idliots><: 
tittpV/didliotsk.clis-clssim s^.clk

^oi'sriisigsri vsrisks Lissgtstozskszs: 
www.sissgtogcists.clk

Ssmss/̂ Zt, sk b/d/zoks/tsk /nc/s/io/c/ŝ  i/sŝ /ts/̂  üscks msc/ 
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Kun-ĵ kab om -e danske Provindsers 
narvarendo Tilstand

i

oeconomifl Henseende.

Loranstaltet, efteeR^l. Befaling, ved Landhuusholdiringsselstabet.

Ellevte Stykke,

Kjpbenhavns Amt.

Ved

Joh. Phil. Hage.

1839.



Kjobenhavns Amt.

BeskreveL,

efter Opfordrmg af det Rgl. Landhuueholdnings - Sekskab,

af

Zoh. Phil. Hage.

---------- ------------------------------------------------

K^o-enhavn.

Trykt Ho6 I .  D .  M.vlSt, Dog- og Nodett'ykker, 

Lstergade Nr. 53.

18  3 9.



I  n d h o l d.

Dvcrsigt ovcr A m t e t .....................................................
1. Iordernes Beskaffenhed.............................................
2. Kilder, Jndsoer, Vandinger, udtsrrede Soer og Moser . .
3. C l i m a ........................................................ ...  .
4. Udskistningen. Udparcellering og dens Folger med Hensyn til

Folkemoengde, 2tgerdyrkning og Lilloeg af Kreaturer . . .
5. De almindelige og niest gomgse Dyrknings-Maader, Vexeldrist

og hvad der dsmmes derom. Varigt Grasland . . . .
6. Sommer-Staldfodring.................................................
7. Anvendelse af mindre almindelige Gjsdnings-Midler . . . .
8. Stüdes Anvendelse til Markarbeide......................  . .
9. Agerdyrknings-Redskaber.........................................

10. Raae og tilforn udyrkede Jorders D y r k n in g ...................
11. Omsorgen for at skaffe sig god Saae soed ......................
12. Dyrkning af mindre almindelige Scedarter, Foder- og Handels-

P l a n t e r ...................... .....................................
13. Sygdomme i Körnet. Rust. Brand...............................
14. De antagne Regler for den Grad af Modenhed Soeben bsr have

naar den Höstes, for at blive bedst Handelsvare . . . .
15. Kornvarernes Beskaffenhed. Deres Rensning, Tsrring og

videre Foroedling.....................................................
16. Produkternes Afsoetning.............................................
17. 2Evre. Markfred. H e g n ..........................  . . . .
18. Kvcrg-Ztvlen. Melkehandel...................... ..................
19. Heste-Avlen ............................................. . . .
20. ...........................................................................................................

Side.

1.
32.
64.
78.

96.

112.
131.
139.
146.
147'
154.
158.

163.
171.

174.

178.
162.
186.
198.
212.
221.



Side.
21. Haugevcescnet.........................     . 228.
22. Skove. Torvemoser. Plantning af vilde Lrcrer . . . . .  237.
23. Huusfliden...........................................................  249.
24. Udmcerkede Landmcend...........................   256.
25. Landoeconomiss Se lskab .........................................   . 264.
26. Eiendommcnes Priis. Arbeidslonnen. Binceringsveie udenfor

A gc rb ru gc t.....................................................  . 265.
27. De Dele af Landbruget, som ester Steds- og Lids-Omstoendig-

hederne iscer fortjene Anbefaling..................................  276.
28. Hvad der künde tjene andre Egne til Efterfolgelse eller Ad-

v a r s e l ...............................................................  290.
29. Hvad der i Almindelighed ansees for at kunne gavne Egnen

med fortrinligt Hensyn til Localiteten . . . . . . . .  294.



O v e r s i g t

^jobenhavns Amt, der nu indbefatter gamle Kjsbenhavns- og Stsrstc- 
delen af Roeskllde-Ämter, er det midterste af de tre Ämter, der 
optage den ostlige Deel af Sjcrlland, og da det mod Best grcendser 
til Holbek og Soroe Ämter, kan det snarere end noget andet siges at 
ligge i Midten af denne Provinds. Mod Dst deels grcendser det til, 
deels omgives det af Sundet; mod Syd stilles det fra Prcestoe Amt 
ved Kjoge-Aae, mod Best grcendser det til Soroe- og Holbek-Amter, 
fra hvilket sidste det, i en Strcekning af omtrent en M iil, stilles 
ved den lille Dams-Aae, der falder i Sidinge-Fjord, en Arm af Jsse- 
Fjorden, der udgjor Vestgrcendsen for den nordlige Deel af Voldborg 
Herred. Den nordlige Ercendse gaaer tvcertover den Landtunge, der 
dannec Horns Herred i Frederiksborg-Amt, til hvilket det overalt 
grcendser mod Nord. Ogsaa fra dette Amt stilles det for storste 
Delen ved Wand; nemlig ved Fuce- og Farum-Soer samt Wcerebroe 
Aae.

Foruden de to storre Der, Amagec og Saltholm, höre en stör 
Moengde Smaa-Der og Holme, beliggende Syd for Saltholm, i 
Kalleboe - Strand og Noeskilde-Fjord til dette Amt, dog Hörer den 
storste De L denne Fjord, Eskilds-De, til Fredriksborg-Amt.

Amtets Figur er temmelig uregelmcessig. Den loengste Udstccek- 
ning har det mellem S .  B. og N . O., nemlig 8 M iil; mellem 
N. V. og S .  O. derimod 5 M iil; den nordlige Ercendse er omtrent 
6 M u l lang, den sydlige kun 2. Bredest mellem O. og V . er 
Amtet fra Kjobenhavn til Dams-Aae, 7 M iil; smallest mellem 
Kjoge-Bugt og Roeskilde-Fjord, der stjcerer sig ind fra Nord mellem 
Somme- og Voldborg- Herreder og ender i adstillige Bugter og Vige,
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der banne mange Odder og Ncks. Den sydligste Deel af denne 
Fjord danner Roeskilde Byes Havn.

Fra det svage Bakkestrog, der mellem S .  V. og N. O., med 
bolgeformig Overflade, danner Storstedelen af ?smtet, udsprknge en 
Mcrngde Bcekke og nogle Aaer, af hvilke de fleste, efter et kort Lob 
gjennem et jevnt og fladt Jordsmon, falbe ud i Kjoge-Bugt. Blandt 
bisse ere Kjoge-Aae, Store- og Lille-Veile-Aae, samt Aflobet fra 
Damhuus-Ssen de betydeligste. Starre end nogen af bisse er 
Molle-Aaen, der udspringer fra de mange, deilige Soer i den nord- 
ostlige Deel af Amtet og falber ud i Sundet, omtrent 2 M iil N. 
for Kjobenhavn. Et vestligt Lab har soruden Voerebroe-Aae, der
falber ud i Roeskilde Fjord, ikkun to ubetydelige Bcekke L Somme- 
og et Par endnu minbre i Voldborg-Herred; mod Nord flyde der- 
imod to ikke ubetydelige Aaer, Kornerup- og Lekre-Aae, hvilken stdste 
ffjeller mellem de to sidstncevnte Herreder, samt Dams-Aaen, der 
falber ud i Sidknge Fjord.

Det rindende Band er ligeligere fordeelt over hele Amtet end 
de foerske Soer, af hvilke de fleste og storste ligge Lndfluttede mellem 
steile, ffovgroede Bakker i det nordostlige Hjorne af Amtet, et Par 
minbre en M üls Vei Vesten for Roeskilde og to ubetydeligere hen 
imod Groendsen af Soroe Amt. Amager og Saltholm har hverken 
Sser eller rindende Band.

Den storste Deel af Amtet optager en stör frugtbar, jevn og 
skovlos Slette, kalbet „Heden", den strcekker sig fra Kjobenhavn til 
Roeskilde-Fjord og omtrent en M iil paa hikn Side af Roeskilde 
Bye, samt mod S .  V. til Kjoge. Denne frugtbareste Deel af 
Amtet indbefatter, foruden Amager, meer end Hoelvten af Sokkelund- 
og Ramsoe- Herreder, hele Thune- og ncrsten hele Somme- Herreder, 
samt de nordligste Sogne af Voldborg Herred. Skovene findes for- 
nemmelig i den nordostlige, sydvest- og vestlige Deel af Amtet. 
Enhver af bisse to Skovegne udgjor omtrent 6000 Tdr. L. Skov.

Af uopdyrkede Jorder har Amtet en storre Strcekning end man 
skulde formode saa ncrr Landets Hovebstad. Amager har faaledes over 
5000 Tdr. Overdrev, der optage den sydlige og vestlige Deel af Den, 
hvilke ikkun afgive en ringe Groesning; lkgeledes sindes et stört Areal 
raae Jorder längs Kjoge-Bugt, der strcekker sig fra Kjoge Bye til henimod
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Flaske-Kroe, ^ M iil fra Kjobenhavn; ogsaa disse Jorder benyttes hlb- 
til kun til Grcrsning for Faar og noget Ungkvcrg. De Overdrev, der 
ligge loengere inde i Landet, ece for det meste bevoxede med Troeer og > 
Krat, og ncesten alle optagne til Skovdyrkning.

De betydeligste Tsrvemoser findes i Skovegnene, kscer er den 
nordostlige Deel af Ztmret meget mg paa Torvejord, der saa at sige 
findes L enhver Mose og Eng, og scedvanligviis er af en meget god 
Beffaffenhed og i en betydelig Dybde.

Stranden der omgiver den ostlkge Deel af Amtet er ncesten 
overalt meget stak. Betydelige Grunde findes omkring Saltholm og 
Amager. Jmellem Grundene fljoerer sig imidlectid dybe Render, 
af hvilke den vigtigste er den der danner JndlobeL til Kjobeuhavns 
herlige Havn, som kan optage Skibe af enhver Storrelse. Ved 
Opmudring har Roeskilde erholdt 10 Fods og Kjoge Ä Fods dybt 
Band. Dlsse Dybder er til enhver Tid af Dognet eens; thi der 
herffer ingen Ebbe og Flod i Dstersoen og i Roeskilde-Nord en 
holst ubetydelig; derimod kan Havets forskjellige Hoide gsore nogen 
Forfljel paa Dybden, dog ingen betydelig. Jfslge 13 Aars Jagt- 
tagelser ved Kjobenhavn*) ec Forskjellen imellem Mddeltallene af 
samtlige Maaneders hoieste og laueste Stand ikkun 30,1 Tomme; 
det hele Spillerum er derimod 6 Fod 6 Tommer. Den hoieste 
Stand i denne Rcrkke af Aar har vceret 50,6 Tommer, ved 
Vandfloden 1825; den laveste 51,4 Tommer i October 1800, 
over og under saakaldte daglige Bande. Det fees altsaa at ikkun 
en meget flad Strandbred er udsat for Oversvommelse, og at der 
ialt Fald ikkun behovedes Diger af en ringe Hoide for at beffytte 
imod almindelig Hoivande. D a  imidlectid den storste Deel af
Amagers Overdrev og mange Stceder af Kysten ved Kjogebugt ikkun 
hceve sig ubetydeligt over de daglige Bande, saa er det for Graes- 
ningens Skyld meget heldigt at Hoivande sjeldnest indtrceffer i 
Sommermaanederne. Middeltallet af den hoieste Stand, for de 5 
Maaneder fra April til August (begge medregnede) er efter de ncevnte 
Jagttagelser kun 12,8 Tommer. Hoivande ere hyppigst og betyde- 
ligst i November, December og Januar Maaneder.

*) Skildring af Veirligets Tilstand i Danmark af Prof. I .  F. Schouw.
S. 531.



4

Amtets Are.il, mcd Undtagelse af Kjobenhavns Jorder, udgjor 
21,054 HH M iil eller 210,556 Tdr. L. g. M . Af bette Areal kan 
ester G liem ann*) antages at vcrre:

Ager og E n g ...................... 188,700 Tdr. —  87,14 pCt.
Skov. . ........................... 13,138 — —  6,07 —
Grofter og Byggepladse til 2 ß 4,300 — —  1,08 —
Band (Fure og Farum Soer ere

ikke henforte til bette Amt) . 1,953 — —  0,90 —
Overdrev........................... 6,354 — - -  2,04 —
M ose............................... 2,111 — —  0,07 —

216,556 Tdr. 100,00 —

Amtet er inddeelt i 6 Herreder, nemlig: Sokkelund-, Sm srm n -, 
Ssm nre-, Thune-, Ramstse- og Voldborg- Herreder. Denne Jnd- 
dellng har iovrkgt ei synderlig at betyde, da Jurisdictionerne ere ganske 
anderledes inddeelte. A f Sokkelund-Herred udgjor Amager og Salt- 
holm et Birk for sig, under Navn af Amager-Birk; Resten af bette 
Herred og hele Smorum Herred er atter deelt saaledes, at de nord- 
lige Sogne i begge, nemlig: Bronshoi, Gjentofte, Lyngbye, Sollerod, 
Gladsaxe, Herlov, Ballerup, Kirke-Boerlose, Maalov, Ledoie og Sm o- 
rum Sogne, udgjor Kjobenhavns Amts Nytter-Districts Nordre Birk; 
de sydlige Sogne: Frederiksberg, Hvidovre, Rodovre, Vrondbye-Dster 
og Bester, Glostrup, Hersted-Dster og Bester, Ballensbek, Jishoi, 
Thorslunde, Hsie-Tostrup og Sengelose, banne Kjobenhavns Amts 
Rytter-Dlstriets Sondre Birk. Ramsoe og Thune Herreder have 
tilsammen en Herredssoged. Somme og Voldborg udgjore det saa- 
kaldte LeLce-'Herred. Fra bisse atmindelige Jurisdictioner ere her i *)

*) Gliemann er her frrlgt som den fikdigste Forfatter, som antages at have 
rettet de Feil, som muelig künde findes hos «ldre Forfattere. An- 
givclsen af Skov stemmer imidlertid ikke med det Statkstiffe Tabel- 
vcerk 2 Hefte; her findes nemlig Pag. X ,  Arealet af Skov angivet 
til 13696 Tdr.; men derfra bsr formodentlig fradrages de for H o rns 
Herred anfsrte 320 Tdr. Kjsbenhavns Amts Skovareal blkver da 
13,376 Tdr., bvilket er 238 Tdr. meer end Gliemann har. Forskjellen 
hidrorer rimeligviis fra at nogle Overdrev paa Amager og i Leire- 
Herred ere optagne under Skoveultur.
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Amtet undtagne Lethraborg Grevffab, der bestyres af en Birkedommer, 
hvilket ogsaa er Tilfoelde med Svenstrup- og Gamle-Kjoge-Gaards 
Godser.

Sokkelund Herred indbefatter 11 Landsbye - Sogne,
Smorum — -  15 — —
Somme — —  13 — ---
Thune — —  12 — —
Ramsoe — —  12 — —
Voldborg — -  13 — —

hele Amtet har altsaa. . . . . . . .  76 Landsbye-Sogne, af hvilke
dog de 2 i Somme Herred höre til Roeskilde Bye, og 1 i Ramsoe 
Herred til Kjoge Bye.

Foruden Rigets Hovedstad ligger der 2 Kjobstoeder i Amtet. 
Deres Beliggenhed er meget fordeelagtig for Afscetningen af Frem^ 
bringelserne, da ikkun faa Sogne er meer end 2 M iil fjecnede fra 
Kjsbstad. Ogsaa ligge Amtets 2 Amtstuer heldig i Kjobenhavn og 
Roeskilde; Kjobenhavns Amtstue-District indbefatter det gamle Kjoben- 
havns Amt, (Sokkelund og Smorum Herreder), og Roeskilde Amtstue- 
District det gamle Roeskilde Amt, der bestaaer af de fire ovrige Herreder.

Med samme Jnddeling af Districter har Amtet 2 Landvcesens- 
og 2 Tiende-Eommissioner, nemlig for Kjobenhavns og Roeskilde 
Districter.

Amtet er i Landets Matrikul ssyldsat for: 
privrl. Ager og Engs Hartk. 2710. 7. 3. 2. uprivil. 18,045. 6. 2. 2.

—  Skovflyld.......... 154.3.1.2. —  154.3.1.2.
—  Molle - Skyld . . . 104. 6.1. - —  294. 2. 2. 2.

Det fulde Ager og Engs Hartkorn ec saaledes 20,756. 6. 2. 1., hvilket 
fordeelt paa Arealet af Ager og Eng bliver omtrent 9 Tdr. paa Td. 
Hartkorn. Skov-Skylden, tilsammen 308. 6. 3. 1., fordeelt paa Skov- 
Aralet, vil give omtrent 43 Tdr. paa Td. Skov-Skyld.

Af dette Hartkorn kommer af Ager og Engs Hartkorn (Arealet 
af Ager og Eng efter Gliemann) paa Sokkelund Herred: 

privil. 679.4.3.-
uprivil. 3648.6.3.1. Ldrl. A. og E.

----------------- 4323.3.2.1. medAr. omtr. 36,865
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Smorum Herred:
privil. 347.4.3. -

uprivil. 4424.3. -1  z. Tdrl. A. og E.
--------------- -  477t.7.3. iz. med Ar. omtr. 40,688

Somme Herred:
privil. 625.2.3.2z.") 

uprlvil. 2833.2.2.2z.
--------------- -3458.5 .2 .2 . —  —  31,327

Thum Herred:
privil. 140. - - z. 

uprivil. 2059. - 2. z.
--------------- -2 1 9 9 .-2 .1 .  -  -  24,046

Namfoe Herred:
privil. 352. - 2. - "*) 

uprivil. 2673.5.1. -
----------------- 3025.5.3.- —  —  26,490

Volddorg Herred:
privil. 566.2.3.2. 

uprivil. 2406.4. - 2z.
----------------- 2972.7.- i z .  -  -  29,284

Dette hoieste Hartkorn efter Arealet af Ager og Eng har eftec 
dette, gamle Kjobenhavns Amt, nemlig omtrent 8j Tdr. L., dernoest 
Ramsoe Herred med omtrent 8^ Tdr., Somme Herred med lidt 
over 9 Tdr., Voldborg Herred med henved 10 Tdr. og endelig 
Thune Herred med ncesten 11 Tdr. L. paa hver Td. Hartkorn. 
Dcnne lave 2lnscettelse af det meget frugtbare Thune Herred hidrorer 
sandsvnligviis fra JordSmonnets for det Meste side Beskaffenhed.

Tiende-Hartkornet stemmec i intet af Herrederne nokagtig med 
det ufrie, det ec for:

*) Deraf har Roeskilde Vye 402. 7 .1 .1L , hvilkct er det hoieste Hartkorn 
nogcn Kjobstad i Danmark har. Kjobenhavn, Hvi6 Hartkorn ikke her 
er optagct, har 178.4. - 1.

" )  Deraf har Kjoge Bye 17.4.2. 1.
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Rouge-Tiende.
matricul. tiendeyd.

Sokkelund Herred 606.4. - - 3590.3.1. z.
Smorum —  656.2. - 2. 4425. 7. - 2.
Somme —  3 1 5 . 5 . - - 3146. - 3 .2z.
Thune —  2 7 8 . 4 . - - 2102. - - z.
Ramsoe —  3 7 6 . 4 . - - 2677.1.3. z.
Voldborg -  374. - - - 2456. 6. - 2.

2607. 3. - 2. 18398. 3.1.2.

Rirke-Tiende. Praeste-Tieude.
matricul. tiendeyd. tiendeyd.

Sokkelund Herred 579. - - - 3590.3.1. z. 3570.2.1. z.

Smorum —  661.1.1.1. 4425.7. - 2. 4425.7. - 2.
Somme —  550.2. - - 3137. 6.1. 2z. 3155 .4 .- z.
Thune —  445. 3. - - 2102. - - z. 2102. - - z.
Ramsoe —  386.6. - - 2682.5. - 1. 2682.2.1. z.
Voldborg —  372. - - - 2456. 6. - 2. 2456.6. - 2."

2994.4.1.1. 18395.4. - 2z. 18392. 6. - -

Ticnde-Accord er indgaaet om en stör Deel af bisse Elender, 
af hvilke Köngen eier omtrcnt 4380 Tdr. tiendeydende Hartkocn i 
gamle Kjobenhavns Amt, som samtlige cre overladte Pderne mod en 
Afgist af 40 Sk. pr. Tde. tiendeydende Hartkorn enkelt Tiende, hvilket 
er en saa ubetydelig Afgist, at den kommer i scrrdeles Detragtning 
ved Kjsb af Eiendomme i kenne Egn. Det hoender oste, at der af 
Konge- og Kirketiende svares tilsammen 80 Sk. pr. Tde. Hartkorn 
og derimod af Prcestetienden alene 7 — 8 Skpr. Byg.

Jndenfor Amtets Grcendser opholde stg, ifolge Folketcrllingen i 
1834, ialt 181657 Mennesser; deraf havde Kjobenhavn 119,292,

Roeskilde Bye 2,828, 
Kjoge Bye 1,921, 

124,041,
For Landet bliver altsaa tilbage .................... .. 57,616

Mennesser paa 21 M ü l, hvilket udgjor 2,743 Mennesser paa 
hver m  Mül. Wed Teellingcn i 1801 udgjordc den paa Landet 
boesatte Folkemcrngde 43,744 Mennesser; den er altsaa tiltagen 13,872,
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eller 31,7 pCt. i 33 Aar. 
t«llingec folgende Antal: 

1801
Sokkelund Herred 15970

De sex Herreder havde ved bisse to Folke-

8017
5295
3743
4718
6001

1834
20979
10810
7094
5155
5342
7738

Tilvoext
» 5009 eller 31,36 pCt.

2793 —  
1799 —  
1412 —  
1124 -  
1737 —

34,83
33,97
37,45
23,82
28.94

Smsrum  -
Somme -
Thune -
Ramsse -
Voldborg -

hele Amtet 43744 . . . 57616 . . 13874 eller 31,71 pCt.
Der er, som man seer, en meget stör Forfljel i den Tilvcrxt, 

de forskjelli'ge Herreder har hast i de 33 Aar; störst har den vceret 
i Thune-, ringest i Ramssc-Herred. Del er vanskettgt af de Oplys- 
ninger der ere tilstede at udstnde Gründen til den betydelige Forffjel 
mellem bisse to Naboe-Herreder, der i Jordbund og andre Omstoendig- 
hcder har saa megen Lighed med Hinanden. Maaffee hidrorer det 
fca at det stsrre Tilloeg af forholdsvüs god Jord paa Hartkornet i Thune 
Herred, har foranlediget hyppigere Udparcelleringer i de seneste Aar.

Forholdet imellem Folketallet og Almisselemmerne i begge disse 
Herreder, der ligge under samme Jurisdiction, viser omkrent de samme 
Pderligheder, som vil sees af denn« Optegnelse over Almisselemmerne 
i 1834.

Sokkelund Herred havde 1060 eller 5,05 pCt. af Folketallet.
Smorum
Somme
Thune
Ramsoe
Voldborg

—  207 —  1,91 —  —  —
-  170*) —  2,39 -  -  -
—  100 —  1,94 -  -  —
—  213 —  3,64 —  —  —
—  171 —  2,21 —  —  —

Jalt 1921 eller 2,86 pCt. af Folketallet.
Med Undtagelse af Sokkelund, der uden Tvivl ssylder Kjsben- 

havns umiddelbare Neerhed fit overveiende Antal Almisselemmec,

')  I  Tabel-Varket er anfsrt 637 Almisselemmer for bette Herred; men 
dersra bor dragcs omtrent 467 Menneffcr, som ere opfsrte for St. 
Hans Hospltal paa Bidstrup-Gaard, hvilkct iovrigt ikke er ganffe 
noiagtigt, da der i bette Tal er indbefattet alle Bcboernc af denne 
Stiftelse, altsaa ikke blot Lemmcrne.
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trceder Ramsse Herred frem i det usordeelagtigste Forhold i denne 
Henseende og Thune Hecred i det fordeelagtkgste; thk Forfljellen mellem 
dette og Smorum Herred er for Intet at regne. Dette Antal Fattige 
seec ikke synderlig soruroligende ud, da det L det usordeelagtigste For
hold kun forholder sig som 1 : 20, og i Gjennemsnit omtrent som 1: 30.

Ligesom Forholdet i Tilvcexten af Folkemcengden og i Antallet 
af Almisselemmer er forffjelligt i alle Herreder, saaledes er det Samme 
i hoi Grad Tilfoeldet med Antallet as de Personer, der ernoeces ved 
Landbruget. Disses Antal er i

Sokkelund Herred 5827 ellec omtrent 23 pCt. af Folkemcengden
Smorum —  5588 — —  52
Somme —  3297 — —  46
Thune —  3270 — —  63
Ramsse -  3857 — —  66
Voldborg —  3880 — —  50

For Amtet 25719 eller omtrent 50 pEt. af Folkemcengden, 
Stcederne ikke medregnede.

Af Landbruget erncrrer sig saaledes det forholdsviis rkngeste Antal 
Menneffer i Sokkelund Herred, og det uagtet detö Beliggenhed 
ncrrmest omkcing Hovedstaden gjoc en stcerkere Bearbeidning af Jor- 
derne fordeelagtigere end i de fjernere Egne. I  dette Forhold staaec 
det jorddyrkende Folketal imidlertkd ikke naar man tager Hensyn til 
det dyrkelige Areal, nemlig Ager og Eng; thi sammenholdec man de 
jorddyrkende Familiers Antal med det ovenfoc ansorte Areal, saa givec 
det i Sokkelund Herred 782 Fam. eller 1 Fam. paa omtr. 47 Tdr. L.

Smorum —  909 — —  1 —  — —  45
Somme —  551 — —  1 —  — —  56
Thune —  559 — —  1 —  - —  43
Ramsse —  707 — —  1 —  — —  37
Voldborg -  696 — —  1 —  — —  42

Denne Oversigt leder ikke til noget synderligt Resultat, fordi 
deraf ikke kan fluttes til hvorledes Jorderne ere deelte mellem storre 
og mindre Lodderz Forholdet L denne Fordeling, som er af storre Vig- 
tighed, vil efterfolgende Beregnkng omtrentlig vise, uddragen af Tabel- 
Voerkets 2 Hefte, efter den Jnddeling der ec fulgt. Saaledes har:
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Sokkelund Herred: pCt.
4 Hov. Grd. med Gjens.-Hrtk. 24 Tdr. 3 Skp. el. omtc. 2,2 

166 Gaarde —  —  —  10 —  4 —  —  —  40,1
287 —  —  —  —  5 —  5 —  —  —  40,1
135 Sieder —  —  —  2 — 7 ------------------- 9,2
111 —  —  —  —  1 —  5 ------------------ 4,5
365 -  -  -  -  - —  4 ----------  4.3

samt 1662 jordlose Huse.
Sm -srum  Herred: pCt.

2 Hov. Grd. med Gjens.-Hrtk. 55 Tdr. 5 Skp. el. omtr. 2,4
248 Gaacde —  —  —  1 0 —  5 z ------------------55,5
2 1 3 —  —  —  —  6 —  1 ---------—  27,6
106 Sledcr —  —  —  3 —  - —  —  —  6,8
125 —  —  —  —  i  —  2 ------------------- 3.5
378 -  —  -  -  - —  4 — -----------  4,1

samt 760 jordlose Huse.
Sr-nm ie Herred: pCt.

2 Hov. Grd. med Gjens.-Hrtk. 37 Tdr. 3 Skpr. el. omtr. 2,4
185 Gaarde —  —  — 1 0 — 4 ----------------- 63,4
127 -  —  —  —  6 —  5 --------------- 27,7
25 Stedcr —  —  —  2 —  7 —  —  —  2,3
4 6 —  —  —  —  1 —  5 ------------------- 2,4

322 -  - - - - -  1 » -------------- 1,2
samt 296 jordlose Huse.
Thune Herred: pCt.

3 Hov. Grd. med Gjens.-Hrtk. 37 Tdr. 1 Skp. el. omtr. 5,0
63 Gaarde —  —  — 1 0 — 1 -------------- 29,5

153 —  —  —  —  6 —  5 --------------- 47,0
68 Stedec —  —  —  3 —  3 ------------------- 8,9
5 4 —  —  —  —  1 —  4 --------- —  3,8

327 -  -  -  -  - —  3 ---------------  6,0

samt 151 jordlose Huse.
Ranisise Herred: pCt.

5 Hov. Grd. med Gjens.-Hrtk. 82 Tdr. 3 Skp. el. omtr. 13,7 
110 Gaarde —  —  —  9 —  3 -  —  —  34,2
215 —  —  —  —  6 —  4 ------------   47,2
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29 Steder med Gjens. Hrtk. 2 Tdr. 7 Skp. el. omtr. 2,1
2 7 —  —  —  —  1 —  2 -------- —  1,0

419 —  —  —  -  - —  i z -------------------2,3
samt 126 jordlose Hufe. 
Voldborg Herred:

9 Hov. Grd. med Gjens. 
71 Gaarde —  —

268 -  -  -
25 Steder —  —
19 —  —  —

621 —  —  —

Hrtk. 63 Tdr. 7 Skp. el. omtr. 20,3
—  9 — 3 --------------22,3
—  6 —  3 -----------------57,8
—  2 —  6 -------------------------------2,2
_  1 —  4 ------------------ 0.9

-  - -  14-------------------3,4
samt 198 jordlose Huse.

Det bor anmcrrkes, at blandt de Gaarde, hvis Hartkorn ec an
fort i Gjennemsnit til 9— 10 Tdr., findes et ikke ubetydeligt Antal 
paa 12 til 20 Tdr. iscer i Sokkelund og Smorum Herreder; det 
er af Tadel-Vcrrket ikke muligt at anfore Antallet af bisse Gaarde, 
sordi de ere alle anforte under Rubriken over 8 Tdr. og altsaa sammen- 
regnede foc hvert Sogn blandt dem, der have saa holt Hartkorn.

Sammenholder man denne Liste over Fordelingen af Hartkornet 
med den forestaaende over det Antal Familier, som leve af Land- 
bruget, saa vil man finde, at ikkun lidt over Hcrlvten af de Jord- 
brugere, der have under 1 Td. Hartkorn, kan antages at erncere sig 
ved Landbrug. Antager man nemlig, hvad rimeligt er, at det sor- 
nemmelig er den, der har et storre Areal, som ernoerer sig deraf, 
saa bliver der af den Klasse, der har mindre end 1 Td. Hartkorn, 
for at comptettere de jordbrugende Familiers Antal, i
Sokkelund Hrd. 79 af de 365 med et Gjmsn. Areal af*) 4 Tdr. L.
Smorum —  2 l5 -  378 —  —  —  - 4 —
Somme —  166 -  322 —  -  —  — 2 -
Thune —  225 —  327 -  —  —  — 4 -
Ramsoe —  31t —  4,9  —  —  —  — 1 -  5Skpr.
Voldborg —  304 —  621 -  —  —  — 1 —  5 —

') Arcalet er her beregnet eftcr Gjenncmsnittet af det forhen anforte 
2tger- og Engs-Areal ; det er dog uden Tvivl stsrre end anfort her, 
fordr det almindeligvüs er de ringcste Iorder i Sognene, der afgives 
til dis>e smaae Lodeeiere. Arcalet af Huuslodder er sielden under 
3 Tdr. Land. ^  "
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De ovrige Familker med saa ringe Hartkorn etter Areal, nemlig 
de 1132 af 2432 maae altsaa have andet Erhverv; for dem maa 
Dyrknkngen af deres ringe Lodder voere en Biting, og de maae er- 
ncrre sig enten ved Arbeide paa de storre Gaarde eller ved andre 
industriese Foretagender, og henhsre, i Forbindelse med Beboerne af 
de jordlese Hufe, vel ncrrmest under Dagleier-Klassen. Det vil der- 
for vcrre vcrrd at fee hvad Forholdet er L de sorskjellige Herredec 
imellem Hovedpersonerne i den Klasse, der er befljceftiget med indu
strielle Arbeider og Handel, Dagleier-Klassen, og Antallet af Husene 
med mindre end 1 Td. Hartkorn, efter Fradrag af ovenstaaende, som 
antageS at leve af deres Avling, samt de jordlese Hufe.

Jndust. Kl. Dagl. Kl. Hufe.
Sokkelund Herred . . . . 1840 . . . .  1194 . . . .  1948.
Smorum —  . . . . 498 . . . .  692 . . . .  923.
Somme —  . . . . 304 . . . .  410 . . . .  452.
Thune —  . . . . 220 . . . .  187 . . . .  253.
Ramsoe —  . . . . 176 . . . .  217 . . . .  234.
Voldborg —  . . . . 417 . . . .  426 . . . .  515.

Heraf fees, at Antallet af disse Klasser staae i Forhold til Hin
anden og til Husene; Antallet af disse Sidste er overalt sterre end 
Dagleiernes, hvilket ec ganske L sin Orden, da der maa vcrre flere 
Familier end Hufe.

Man antagec almindeligviis, at Destddelses-Vilkaaret har megen 
Jndflydelse paa Verstanden, og at Selveiendom eller Arvefceste scrr- 
deles meget skulde bidrage til at fremme Velstand og Lykke i et Land. 
Ubetinget er bette neppe Tklfcrldet, og i al Fald maa Landmanden 
have naaet et vist Trin af Oplysning, for at Selveiendom kan blive 
Ham til fand Nytte. Denne Grad af Oplysning bestdder Vonde- 
standen hos os neppe endnu; Selveiendom har derfor endnu ingen 
mcerkelig Forandring fcembragt i dens Kaar. Det er desuagtet 
vcrrd at fee i hvilket Forhold Hartkornet er sordeelt i de sorskjellige 
Herreder mellem Hovedgaarde, Selveiere, Arvefcrstere og Livsfcestere, 
samt Antallet af Gaardene og Husene ved hver iscrr.
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Sokkelund Herred pCt.
har Hvdgrds. Hrtk. 97 Tdr. 3 Skpr. —  2,2 fordeelt mell.> 4 Steder
—  Selveier — 478 —  7 — —  10,5 —  — 110 —
—  Arvefoeste —  Z II —  87,0 —  — 953 —
—  Livsfceste — 7 —  3 - - -  0,1 -  - 1 —

S m s n n n  Herred pCt.
har Hvdgrds. Hrtk. 111 Tdr. 2 Skpr. —  2.3 fordeelt mell. 2 Steder
—  Selveier —  i486 —  6 —  —  30,'? —  —  245 —
—  Arvefcrste—  2850 —  6 —  — 59,7 —  —  673 —
—  Livsfoeste —  341 —  7 —  —  7,1 —  —  152 —

Ssittm e Herred pCt.
har Hvdgrds. Hrtk. 74 Tdr. 6 Skpr. —  2,4 fordeelt mell.. 2 Steder
—  Selveier — 6 2 9 — 6 — —  20,5 —  — 143 -
—  Arvefoeste — ! l - -  4,0 -  - 34 -
—  Livsfceste —  2239 —  6 — —  72.9 —  — 528 —

Thune  Herred pCt.
har Hvdgrds. Hrtk. 111 Tdr. 3 Skpr. ^  5,0 fordeelt mell. 3 Steder
—  Selveier —  856 —  5 —  —  39,2 —  —  254 —
—  Arvefoeste—  215 —  2 —  —  9,8 —  —  54 —
—  Livsfoeste —  1005 —  7 —  —  45,7 —  —  350 —

Ram sse Herred pCt.
har Hvdgrds. Hrtk. 412 Tdr. 1 Skpr. —  13,4 fordeelt mell. 5 Steder
—  Selveier —  401 — 4 — —  13,1 — —  113 —
—  Arvefoeste—  384 — 1 — —  12,5 — —  104 —
—  Livsfoeste —  1865 — 2 — —  60,8 — —  583 —

Voldborg Herred pCt.
har Hvdgrds. Hrtk. 620 Tdr. 1 Skpr. —  19,3 fordeelt mell. 9 Steder
—  Selveier —  68 — 5 — —  2.1 - —  15 —
—  Arvefoeste —  334 — 6 — — 10,4 — —  101 —
—  Livsfoeste —  2181 — 6 — —  68,0 — —  858 —

Lcegger man Hovedgaardene, Selveier- og Arvefoeste-Gaardene 
sammen som een Klasse, saa belober deres Hartkorn sig i de for- 
ffjellige Herreder saaledes i ModsoeMing til Llvfoesternes:
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Sokkelund Herred: noesten til lOO pCt.
Smorum — henved 93 —
Somme — — 27 —
Thune — omtrent 54 —
Namsoe — — 39 —
Voldborg — — 32 —

Selveiendom L Gjennemsnit 57,5 pEt.

Det maa imidlertid bemoerkes, at der under Livsfoesterne er an
fort det Bondergods, der tilhorer Kjobenhavns Borgers af Hartkorn 
her i Amtet 2375 Tdr.; men Brugerne af dette Hartkorn kan 
egentlig ikke kaldes Lkvsfoestere; Begtrup  kalder dem ligefrem ?lrve- 
fcrstere: de ere i Virkelighed begge Dele. Besidderne af disse Gaarde 
kan nemlig, ifolge deres Arvefoestebreve, „afstaae og overlade samme 
til hvilken af deres Born, og om de ingen Born have, til Slcegt 
eller Fremmede, hvem de ville, naac Personen dertil af Herskabet 
fmdes duelig og bekvem". Forsaavidt Han benytter denne Net i 
levende Live, kan Gaarden snarest kaldes Arvefceste; men doer 
Fcesteren i Besiddelse af Eiendommen, tilfalder den Herskabet, thi 
Bornene arve ikke Gaarden eftec Forceldrene, eihcller kan den bort- 
testamenteres, og er saaledes at betragte som simpel Foestegaard. 
D a  der har vceret en Deel Stcid i Anledning af disse Arvefceste- 
Breve, og Sagen maa voere af Interesse saavel for Besidderen af 
disse Eiendomme som for Herskabet, Kjobenhavns Borgers, saa med- 
deles her et Aftryk af Schemaet til et saadant Arvefoeste-Brev.

Over-Prcesident, Borgem estere og Naad udidenKonge- 
lige Residents-Stad Kjobenhavn, Gjore vktterligt: at da Hans 
Kongelige Majestät ved allernaadigst Rescript af 25de Marts 1763 
har bevilget og tilladt, at vi paa Stadens og egne Vegne, som Be- 
siddece af Roeskilde Ladegaard, Bidstrup Gaard kaldet, hvorover M a 
gistraten ene haver Directioneu, for os, vore Efterkommere og Be- 
siddere af bemeldte Gaard og Gods maae udstcede og meddele 
Godsets Bonder saadanne Arvefoestebreve, som kunne betrygge dem, 
vg, paa den herefter fastsatte Maade, deres Arvinger og Efter
kommere til evig Tid mod al Forandring af Hoveries Jndforsel, etter 
riogen Slags Betyngsel i andre Maadrr, videre end hvad udi de
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saaledes af os udstoedende Arvefcrstebreve findes indfort og fastsat; 
saa have vk, i Kraft af saadan allernaadigst Tilladelse, herved 
til IV. IV. arvelkgen bortstcrdt og fcestet IV. IV., med al dens rette 
Tilliggende L Mark og Bye, dog at intet nyt Huusmands Huus 
bygges, enten paa Gäbe, Grund eller Fortog. uden Herffabets Minde 
og Resolution om hvad Afgivt og Pligt paa Huset skal hoefte; 
hvilket Arvefoeste sornocvnte IV. IV. meddeles paa folgende Vilkaar:

l.
Saalcenge Gaardens Bygning og Besoelning forsvarligen ved- 

ligeholdes og dens tilliggende Jorder lr'ge forsvarligen dyrkes og gjodes; 
ikke til Ulempe bruges, bortleies eller Gaarden frakommer, voere sig 
Ager, Eng, Skov eller Torvefljoer; saalcenge Kongelige, saavel or- 
dinaire som extraordinaire, Contributioner og Paabudde, saaledes som 
de nu ere fastsatte, eller i Fremtiden maatte vorde besalede, tilligemed 
den udi 3die og 4de Post bestemte aarlige Afgivt og Jndfcestning, 
paa sine rette Steder og til rette Tider, rigtigen vorde erlagte, samt 
de udi 5te Post fastsatte ovrige Pligter vedborligen efterkommes, skal 
det voere Ham, Hans Arvinger og Esterkommere, Gaardens lovlige 
Besiddere, tilladt at afstaae og overlade samme til hvklken af deres 
Born, og, om de ingen Vorn have, til Sloegt eller Fremmede, hvem 
de ville, naac Personen dertil af Herskabet sindes duelig og beqvemz 
ligesom og, ved den herefter fastsatte Indfcestnings Erlceggelse, den 
nye Feester, uden Betaling, meddeles et nyt og med dette ligelydende 
Arvefoestebrev, uden Focandring.

H.
Skal det voere bemeldte IV. IV. og efterkommende lovlige Arve- 

fcestcre tilladt, dog efter foregaaende Overlceg med Herskabet og 
sammes Samtykke, at dele denne Gaards Hartkocn imellem sig og 
een af sine Born, eller imellem tvende af sine Born eller Arvinger, 
da ved saadan Forandring, nye Arvefcrstebreve paa enhvers Hartkorn, 
ligelydende med dette, bor og skulle meddeles, og derudi Asgivten og 
Indfoestningen, i Forhold til enhvers Hartkorn, regleres og fastsoettes.

III.
Af denne Gaard svares til Jordebogs-Kassen aarligen IV. 

hvoraf Kornvarene ydes udi Kjobenhavn in natura; dog skal det 
staae Arvefoesteren srit for, saavidt Nug og Byg angaaer, at betake
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samme efter nceste scettende Capitels-Taxt, naar Han tilkjendegiver 
saadant for Godsets Forvalter og L det seneste inden September 
Maaneds Udgang erktcerer, at ville betale samme med Penge, som 
meldt, efter Capitels-Taxten. Smaaredselen yder Han i Kjobenhavn, 
eller, efter Herflabets foregaaende Tilladelse, betaler Penge derfor 
efter ncrrmere Bestemmelse.

IV.
Erlcegges udi Jndfcrstning, hvergang Gaarden til nogen ny 

Beboer afstaaes eller overlades, en saadan Summa, som da be
stemmes, men dog ei nogensinde maae eller ffal overstkge 10 Rbd. 
S .  B . pr. Tonde Hartkorn. Jndfoestm'ngen er for denne Gang 
betalt med N. Rbd. Mk. Sk. S .  V .

V.
Paaligge Arvefcestebonden, nuvcerende og efterkommende, alle 

de Pligter, som Bonder i Almindelighed enten ere eller herefter 
maatte vorde paalagte, saasom: Veiene at vedligeholde, Konge- og 
Kirke-Reiser at forrette, med videre; saa ffal Han og vcere forbunden, 
i paakommende ulykkelige Tilfcrlde af Jldsvaade paa Godset, at bi- 
drage og komme til Hjelp, lige og i Forhold med de ovrige Godsets 
Bonder, til Opbyggelse og Jstandsoettelse med Kjorsel og Arbeide; 
ligesaa haver Han Doemninger, Damme og Broer, Godset tilhorende, 
at vedligeholde, Aaerne at oprense, saa oste fornodent gjores, samt 
af alt andet sin Deel, lige med de ovrige Godsets Bonder, med 
Kjorsel og Arbeide at forrette; endeligen forretter Han og sin Andeel 
af de fornodne Reiser med Herffabet, naar Samme enten foretager 
den aarlige Udviisning i Skovene eller i andre Tilfcrlde maae reise 
til Godsets Fornsdenhed, hvorimod Han, efter Herffabets Godtbefindende, 
aarligen af Godsets Skove nyder en forholdsmcessig Udviisning lige 
med de andre Godsets Beboere, saavidt det kan ffee uden Skovenes 
Skade.

VI.
Videre end foreffrevet staaer, maae hverken under Navn af 

Hoverie, eller i andre Maader, under hvad Navn ncrvnes kan, af 
denne Bondegaards nuvcrrende eller efterkommende Arvefcrstere og 
Besiddere fordres eller krcevesz men Han og de, saalcrnge de dette
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Arvefcestebrev paa deres Side ubrodeligen efterleve, i alt ansees, som 
de virkeligen eiede kenne Gaard, Herssabet den vedborlig« Lydkghed, 
samt alt hvad til Herligheden henhorer, i alle Maader forbeholden.

Dets til Bekroeftelse under voce Hoender og Stadens Segl.

<Vffentlige Stiftelser eie en betydelig Deel af Amlets Areal, 
iscrr paa det socrige Roeskilde Amt, dog besidde de endnu en starre 
Deel af Konge- og Kirke-Tienderne, nemlig:

Al SlagS Harlkorn, med Undtagelse af matr.
. Tiende-Hartkorn.

Tdr. Skpr. pCt. Ldr. Skpr. pCt.
JSokkelundH. 144. 7. —  3,3. 884. - —  71,2.

Smorum —  466. - —  9,7. 923. 1. —  70,0.
Somme —  716. - 23,4. 545. 5. —  63,0.
Thune —  459. - —  20,8. 375. 6. ^  51,9.
Ramsoe —  599. 6. —  19,9. 419. - - -  56,5.
Boldbocg —  317. 7. —  10,6. 271. 4. —  36,3.

Af hele Amtet 2703. 4. —  omtr. 14. 3419. —  omkr. 60.

A f bette Harlkorn eier Ajobenhavns Universitet det Meste saavel 
af Jordstyld som Tiende-Hartkorn nemlig:

Ager og Engs Hartkorn 1,387.4.2.1^.

Skov og Molleskyld. . . . 20.2.2.1.

1,407. 7. - 2z.

A f matclkuleret Konge-Tiende: Hel« Somme- og Thune-Herred 
594 Tdr. 1 Skp., med tiendeydende Hartkorn 4,964. 5. 1. 2. Af 
Kirketiende: matrikuleret Hartkorn 318. 1. 1. 1. med tiendeydende 
Hartkorn 2,257. 4., alt i gamle Kjobenhavns Amt. Communitetet 
har her i Amtet Ager og Engs Hartkorn 77. - 2. 2. samt tiende
ydende Hartkorn 1,580. 2. - 2. Begge Stiftelsers Gods er for 
storste Delen Acvefcestegods; ved nyt Feeste for Livsfoesterne sees ei 
saameget paa en forhoiet Jndfoestning som soroget Landgilde. F-rsterne 
paa Godset ere ikke just velhavende, og det synes ikke at Donde- 
standen her paa Amtet endnu er oplyst nok til at gjore den besparede 
Jndfeestning frugtbringcnde; dersom det ellers kan antages, at der i 
Regien bliver slere rede Penge i Fcesterens Eie efter at Han har 
udredet en ringere Jndfeestning, hvilket i Almindelighed neppe er Til-
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foeldet; thi jo lavere Jndfcestningen anscrttes desflere Concurrenter 
bliver der til Gaarden, og det bliver da neppe den der har den 
stsrste Capital, som faaer den, men snarere bliver det Tklfoeldet, at 
den bliver Fcester til den hsieste aarlige Afgift, som ikke har Evne 
til paa anhen Maade at blive Gaardmand, eller med andre Ord: den 
der eier den ringeste Capital. Den lave Jndfoestning sorebygger saa- 
ledes ikke at jo Festeren tilrrcrder Gaarden med Gjoeld, betrygger ikke 
sor at Han eier en passende Driftcapital.

Det ovrige af ovenanfsrte Hartkorn er fordeelt mellem mange andre 
vffentlige Stiftelser, af hvilke Valloe Stift, Noeskilde Jomfrue-Kloster, 
Duebrodre-Kloster og Noeskilde Domkirke ere de betydeligste. Denne 
Kirke eier ialt et Gods paa 386. 6. - 2H. Hartkorn, hvoraf r 
Kjobenhavns Amt 201. 5. 1. 1 H ,  med 27 Gaarde, 2 Boelstcrder 
og 38 Huse (ialt 64 Gaarde, 2 Boelsteder, 65 Huse), hvis Besiddere 
ere Livsfcestere. Den aarlige Jndtoegt af dette Gods er foc Tiden: 
75 Tdr. 7 Skpr. 2z z Fdkr. R ü g ;  416 Tdr. Z Fdkr. B y g ;  9 Tdr. 
4 Skpr. 3^ Fdkr. Hcwre; Alt at svare efter Capitels-Taxten. Af 
Husene er Jndtcrgten 137 Rbd. 1 Mk. Den aarlige Jndfoestning 
kan anflaaes omtrent til 700 Rbd. For en Gaard varierer den 
mellem 200 og 400 Rbd. ; for et Huus 30 til 40 Rbd. Af Tienden 
eier Domkkrken heel Kirke- og halv Kongetiende af Noeskilde Byes 
Jorder, af Hartkornet 283 Tdr. 3 Skpr. 2 Fdkr. 1 Alb., som ved 
Auction er bortforpagtet indtil Udgangen af 1839 for 360 Tdr. Byg, 
betalbac efter Capitels-Taxt; ligeledes heel Kirke- og halv Konge- 
Tiende af 44 Tdr. 4 Skpr. 2 Fdkr. af Vindinge Sogns Jorder, 
overladte Dderne i 10 Aar (til 1843) for 50 Tdr. Byg efter Capitels- 
Taxt. Foruden det ovenanforte Foestegods har tilforn hsrt 32 Gaarde, 
1 Boelsted og 37 Huse, som ere folgte til Selveiendom mod en 
contant Udbetalmg og en aarlig Kornafgift, som hoefter paa Gaardene 
med Iste Prioritets Ret. Ekerne af disse Gaarde ere altsaa ligefrem 
Debitorer til Domkirken for denne Canon, der belober sig til 654 
Tdr. 4 Skpr. Fdkr. Korn om Aaret; desuagtet have disse Debi- 
torcr, ifolge en allerunderdanigst Anssgning, erholdt en Nedsoettelse af 
1 af Afgiften; Nogle en Eftergivelse af den Aftcegt de have at be- 
tale til Forcrldre og Svigerforoeldre, 2 — 3— 5 Tdr. Sced. Dom
kirken har derfoc, sor Tiden, ikke meer end 474 Tdr. 2^ Fdkr.,
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Lstedenfor ovenanforte Kornafgift, hvormed naturlkgvlis Debitor kan 
vcere langt bedre tjent end Creditor. Gründen til denne Eftergivelse 
er vanffelig at indsee z thi der synes ikke at vcere stsrre Anledning til 
at nedsoette den Rente, der betales i Korn, end den Rente, der betales 
i Penge as Kirkens udlaante Capitaler, hvilke ligeledes ere prioriterede 
i faste Eiendomme. Det synes saaledes billigt at Rentefoden for 
disse ogsaa nedsattes fca 4 til 3 pCt.

Af Lehn er der i bette Amt ikkun eet: Grevffabet Lethra- 
borg, der bestaaer af Hovedgaardene Lethraborg, ellec som det endnu 
kaldes af Menigmand der i Egnen, Leiregaard, og Skullerupholm 
med Godser. Til forskjellige Stamhuse höre disse 6 komplette Godser: 
Gamle Rjsge-Gaard, Spanager, Lindholm , Rye-Gaard  med 
Trudeholrii, og Eegholnr.

Disse Lehn og Stamhuse eie et noget storre Jordskylds - Hart
korn, men et betydelig mindre Tiende-Hartkorn end de offentlige S tif
telser. I  det gamle Kjobenhavns Amt henhorer Intet til saadanne 
Besiddelser, i de ovrige 4 Herreder eie de

af Jordsk. Hactk. m. m. af matr. Liende-Hartk.

Tdr. Skpr. pCt. Tdr. Skpr. pCt.
I  Somme H.: 534. 6. m  omtr. 17,2. 115. 2. —  omtr. 13,3.

Thune —  52. - —  —  2,8. 81. 1. —  —  11,2.
Ramsoe —  599. 3. —  19,9. 196. 1. —  —  25,8.
Voldborg —  1831. 2. —  —  61,8. 272. 5. —  —  36,5.

I  Amtet: 3017. 3. —  omtr. 26. 665. 1. —  omtr. 22.

Af komplette Hovedgaarde er ikkun 13 beliggende i Amtet, og 
deraf de fleste i Ramsoe og Voldborg Herreder; i Sokkelund Herred 
er derimod ingen. I  Smsrum  Herred, Smorum Sogn ligger 

Edelgave, med pr. Hovedgaardstaxt 30 Tdr. 6 Skpr. 1 Fdkr. 
Areal 351 Tdr., nemlig Ager 290, Eng 61 Tdr. Bescrtning 20 
Heste, 75 Koer, 250 Faar. Bondergods 211. 1. 2. A . ,  hvoraf 
dog 56. 4. 3. 1. er srasolgt og kun Herligheden beholdt. Godset
bestaaer af 34 Gaarde, 57 Huse. Tiender: Hvedstrup Kirke matr. 
Hartkorn 48 Tdr., tiendeyd. 202. 6. 3. 1. Af Smorum Konge- 
tiende matr. 45. 3. 2., med tiendeyd. Hartkorn 371. 7. 3. iz.
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Tit Gaarden haves ubetydeligt Hoverie af Gjodnkngs - Kjorsel og 
nogle Reiser.

Gamle Rj^ge-Gcrard, belkggende i Ramsoe Herred, Kjoge 
Sogn, pr. Hovedgaardstaxt 61. 4. 3. 2., hvoraf 2 Tdr. for Kjobstoed- 
jorder. Areal 593 Tdr. L., hvoraf 70 Tdr. L. bortfoestede. Pr. Skov- 
skyld 7. 1. 1. 2. med Areal Skov ialt 621 Tdr. L., hvoraf over de 
400 Tdr. L. i Prceste Amt. Bondergods 337. 6. 3. H. Skovffyld 
26. 3. 1. 1. —  56 Gaarde, 65 Hufe. Gaarden drives ved Hoverie. 
Tiende: Cagstrup Kirke matr. 26 Tdr., tkendeyd. Hartk. 112. 1. 2. 2.

Spariager-Gaard i Ramsoe Herred, Eibye Sogn. Pr. Hoved- 
ga^rdstaxt her i Amtet 72. 1. 2. 1. (ialt 91. 5. 1. 2.). Areal 
530 Tdr. L. Ager, 70 Tdr. L. Eng. Skov-Areal 53 Tdr. L. Be- 
scrtning 24 Hefte, 140— 150 Koer, 80  Faar. Bondergods 321.
7. 2. 1., sordeelt mellem 39 Gaarde, 31 Huse. Gaarden drives ved 
Hoverie. Dalbye Kirke matr. Hartk. 20. 5., tiendeyd. 228. 1. 3.

Sverrstrup Gcrard i Ramsoe Herred, Borrip Sogn. Pr. 
Hartkorn 77. 5 . - 1 . ,  upr. 12. 4. 3. 2 ^ .  Areal 737 Tdr. L. 
Besoetning 12 Hefte, 180 Koer. Pr. Skovsk. 7. 3. 2. 2. med 
Areal 568 Tdr. L. Bondergods paa Kjobenhavns Amt 536.7.3.
(i Soroe Amt 245 Tdr.). Skov- og Molle-Skyld 38. 6. - 2. 
Det hele Skov-Areal udgjor 2272 Tdr. L., deraf paa Kjobenhavns 
Amt 1865 Tdr. L. og i Soroe Amt 407 Tdr. L. Bondergaardenes 
Antal ialt 100 samt 183 Huse, 2 Möller, 1 Kroe. Gaarden drives 
ved Hoverie.

VLbye-Gcrard, Ramsoe Herred, Kirke-Syv Sogn. Pr. Hoved
gaardstaxt 20. 2. 3. 1., upr. 32. 3. 3. 2. Areal, Ager og Eng 
657 Tdr. L. Besoetning 28 Hefte, 160 Koer. Upr. Skovff. 2. 6.
1. 1^. med Areal 81 Tdr. L. Bondergods 231. - 3. 1. med 25 
Gaarde, 89 Huse. Molleff. 5. 1. 3. H. med 1 Veirmolle. Tiender: 
Kirke-Syv matr. Hartk. 36. 5., tiendeyd. 269. 1. - 2. Gaarden 
drives tildeels ved Hoverie.

Lethraborg, Voldborg Herred, Alleslov Sogn, pr. Hvdgtaxt 
58. 6. 3. 1A. med et Areal af 1038 Tdr. L ., hvoraf drives under 
Gaarden 747 Tdr. L. Besoetning 20 Hefte, 160 Koer. Pr. Skovff. 
10. - - 1A. med Areal 234 Tdr. 2. Bondergodset 800. 6. - I., 
fordeelt mellem 110 Gaarde, 222 Huse. Skovsk. 16. 3. 2. 2.

fovbee.lt
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med Areal 342 Tdr. L. Molleffyld 34 Tdr. Det matr. Tiende- 
Hattkorn er 358 Tdr. med omtr. 1840 Tdr. liendeyd. Hartkorn. 
Gaarden drives ved Hoverie.

Skullerupholm, Voldborg Herred, Kisserup Sogn, pr. Hoved- 
gaardstaxt 36 Tdr. med Areal, Ager 333 Tdr. L., Eng 166 Tdr. L., 
Skovff. 6. 6. Bondergods 20?. 2. Hartkorn, focdeelt paa 30 Gaarde,
?4  Huse. Til Gaarden Hörer et Teglvcerk. Drives ved Hoverie.

LLndholin, Voldborg Herred, Gievninge Sogn, pr. Hvdgtaxt 
42. 2. 1., upr. 2. 3. 3. 1. med Areal 694 Tdr. L., hvoraf drives 
350 Tdr. L. undec Gaarden. Bescrtningen er 14 Heste, 100 Koer,
20 Faar. Skovff. 40. 4. 2. 2. med Areal 809 Tdr. L. Bonder- 
godset staaer sor Hartkorn 261 Tdr., fordeclt mellem 32 Gaarde og 
54 Huse og Lindenborg Kroe. As Tiender har Gaarden Gievninge 
Konge-Tiende, matr. Hartk. 12. 3. med tiendeyd. 11?. 3. 2. 2^. 
Samme Sogns Kirke matr. Hartk. 15. 4. med samme tiendeydende 
Hartkorn som Kongetienden. Herslov Kirke matr. Hartk. 44 Tdr. 
med tiendeyd. Hartk. 281. 3.2. Begge Tiender oppebceres til Gaarden, 
som drives ved Hoverie.

Rrabbesholiir i Voldborg Herred, Gjershoi Sogn, staaer sor 
pr. Hovedgaardstaxt 49. 5. 1. med et Areal af 3?0  Tdr. Li Be- 
soetning 22 Heste, 180 Koer og Stude. Bondergodset 316. ?. 2. 1. 
med 40 Gaarde, 84 Huse. Bonderne ere hoverifrie.

Eegholm  i Voldborg Herred, Saabye Sogn, staaer sor pr.
Hvdgtaxt 112. 3. - Molleffyld 1. 2. Arealet er ?00  Tdr. L.
Ager og 180 Tdr. L. Eng. Besoetningen er 18 Arbeidsheste, 3 
Landseneerheste, 1 Stodhingst og 3 Folhopper, 200 Koer af jydsß 
Nace og 6 Tyre samt om Vinteren 40— 50 Stude, Sviin  110— 130 
Stkr., Faar holdes ikke. Bondergodset har

paa Kjobenhavns Amt Hartkorn . . . 205. 1. 3. 2.
paa Frederiksborg Amt . . . . . .  . . 276. 6. 2. 2^.

ialt 482. - 2. 1Z.
fordeelt mellem ?2  Gaarde, hvoraf de 63 forrette fuldt Hoverie; 86 
Huse med Jord, 5 med Hauge og 11 aldeles jordlose. Gaarden 
drives ved Hoverie, med Undtagelse af cller 9 Gaardes Hoverie, 
der forrettes af Hovedgaarden. Den aarlige Udscrd er, foruden Raps 
i en Mark, 1 0 0 -1 1 0  Tdr. Hvede og Nug; ? 0 - ? 5  Tdr. Bygj
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60— 60 Tdr. Havre og 250 Tdr. Kartofter. Af Tkender eier Gaarden 
Intet paa Kjobenhavns Amt; men derkmod paa Frederiksborg Amt 
matr. Hartk. 87 Tdr. med tlendeyd. 880 Tdr. 6 Skpr. 1 Fdkr. 2 Alb.

R ye -G a a rd , Voldborg Herred, Rye Sogn, staaer for pr. 
Hovedgaardstaxt 101. 5. 1. 1^., med Areal kalt 1,259 Tdr. L., 
hvoraf drkves under Hovedgaarden 440 Tdr. L. Ager, 40 Tdr. L. Eng 
og 100 Tdr. L. Groesnkng. Bescetnkngen er 24 Hefte, 100 Koer, 100 
Faar. Pr. Skovffyld 16. 6. med Areal 365 Tdr. L. Bondergods 
210. 2., fordeelt mellem 31^ Gaarde og 80 Huse. Af Tkender har 
Gaarden Rye og Hyllknge Kkrker, matrkkuleret Hartkorn 80. 2. med 
tkendeydende 608. 6. 2. 2. Gaarden drkves for storste Delen ved 
Hoverke.

Aastrup-Gaard, Voldborg Herred, Saabye Sogn, staaer for pr. 
Hovedgaardstaxt 67. 1. 1. med et Areal af 400 Tdr., hvoraf omtrent 
Hoelvten er Eng. Bescetning 30 Hefte, 80 Koer. Skov- og 
Mollelkyld 61. 6. 3. 2Z. Skov-Arealet er omtrent 500 Tdr. L. 
Bsndergodset er flyldsat for 497. 7. 1 ^ . ,  fordeelt paa 65 Gaarde 
og 112 Huse. A f Tkender har Gaarden her k Amtet Kirke-Saabye 
Konge- og Kkrke-Tiende, matrkkuleret hver til 66. 4. Hartkorn med 
tkendeydende Hartk. for begge 724.7.1. z paa Holbek Amt Soderup og 
Eskildstrup Kkrker med tkendeydende Hartkorn, tklsammen 680. 4. 2^., 
samt Kongetkende af 6 Gaarde ! Todrup Sogn af tkendeydende Hart
korn 51. 2. 2. 1H. Til Godset Hörer Skomager- og Etverdams- 
Kroer, samt Elverdams-, Frkstrup, Hafte og Nordre-Tadre Vandmoller. 
Desuden Hörer herunder N ye rup s - Gaarden med pr., men tkende
ydende Hartkorn 14. 5. - 2. af Areal 150 Tdr. L. Af hver Gaard 
svares i Hoverke-Penge 22 Rbd., 2— 3 Kjobeirhavns-Reiser og 4 
kortere, samt lkdr Arbeide.

Sonnerrrp -G aard, Voldborg Herred, Hvalsoe Sogn, staaer 
for pr. Hovedgaardstaxt 29. 6. 1. 2. og upr. 3. 2. - 1. med Areal 
513. Bescetning 16 Hefte, 75 Koer, 30 Faar. Bondergodset contrb. 
Hartkorn 303. 4. 1. 1§, fordeelt paa 47 Gaarde og 94 Huse. Pr. 
Skovflyld 8. 7. 2. 2. samt upr. 20. 6. 2. 1. Af Tkender Hörer 
til Gaarden Hvalsoe Kongetkende, matrkkuleret Hartkorn 29. 1. Samme 
Sogns Kirke af matr. Hartk. 24. 3., hver med tkendeyd. Hartkorn 
149. 7. 1. 1.
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D - ucorirplette Hovedgaarde med fri Hovedgaardstaxts Rettighed 
ere folgende: Frederiksdal i Sokkelund Herred, Lyngbye Sogn, 
staaer sor pr. Hovedgaardstaxt 21. 2., med Areal 593 Tdr. L., hvoraf 
dog ikkun omtrent 140 Tdr. L. drives under Gaarden. Bescetningen 
er 10 Heste, 22 Koer, 10 Faaer. Skovssyld 4. - 2. 2. med Areal
310 Tdr. L. Pr. Molleskyld 19. 3. 2. G. Godset bestaaer af en
Korn- og Stampe-Molle, 1 Kroe, 2 Fcestegaarde, 6 Arvefceste og 
13 Foestehuse uden Jord. Gaarden eier Fifleriet i Bagsvcerd og 
Lyngbye Soer, Aalefangsten i Fure-Soe og Fiskeriet i Vedbceks Dam.

D ronrnng-G aard , Sokkelund Herred, Sollerod Sogn, med 
pr. Hovedgaardstaxt 35. 6. 1. 1. og upr. - 2. 2. A. med Areal
Agec 340, Eng 150 Tdr. L. Pr. Skovsk. 2. 6. - 2. med Areal
150 Tdr. L. Bescrtning, 20 Heste, 80 Koer, 40 Faar.

Lathrjrieberg, Smorum Herred, Sengelose Sogn, staaec sor 
pr. Hartkorn 53. 1. 2. iz. og upr. - 6. 3. iz. med et Areal Ager 
184, Eng 60, Skov 30 Tdr. L. Bescetningen er 10 Heste, 80 
Koer, 16 Faar, 10 Sviin. BondergeVS 20. 5. - upr. Hartkorn 
med 5 Boelsteder og 64 Hufe. Tiende: Sengelose Kirke matrikuleret 
Hartkorn 67 Tdr., med tiendeydende Hartkorn 400. 4. 2. 1»., hvoraf 
svares, ifolge Tiendeforening 1 Rbd. 1 Mk. af Tde. tiendeydende 
Hartkorn.

B id strup -G aard , Somme Herred, S t  Jürgens Sogn, pr. 
Hartkorn 54. 7. Parcelgaardens Areal er 250 Ager, 60 Tdr. L. 
Eng og 38 Tdr. L. Standgrcvsning. Besoetning 16 Heste, 72 Koer, 
30 Dishley- og 120 Southd. Faar.

Berrzonsdal, Thune og Smorum Hcrred, Kildebronde og Thors
lunde Sogne, staaer for fr. Hovedgaardstaxt 23. 3. 1. iz., ufr. 9. 2. 
med et Areal af 400 Tdr. L. Ager og Eng. Bescetning 24 Heste, 
120 Koer, 30 Faar, 20 Sviin. Bondergods 166. 1. 1. 1- Hartk., 
fordeelt mellem 19 Gaarde 101 Huse. Tiendec: Hoic-Tostrup Kirke 
matr. Hartkorn 75 Tdr. med tiendeyd. 499 Tdr.; Kildebronde Kirke 
matr. Hartkorn 50. Tdr., tiendeyd. 196. 7. 2. 2z., af hvilke Tiender 
oppeboeres i Kjoerven. Gaarden drives uden Hoverie.

Geddesdal, Thune Herred, Greve Sogn, staaer sor pr. Hoved
gaardstaxt 42. 1. 3. 2z., ufr. 14. 6. 2., med Areal 480 Tdr. L. 
Ager og 60 Tdr. L. Eng. Bescetningen er 22 Heste, 160 Koer,



24

70 Svkin. Upr. Skovskyld 2. 6. med Areal 100 Tdr. L., bellggende 
L Ousted Sogn, omtrent 3 M iil sra Gaarden. Bondergodset staaer 
for ufr. Hartkorn 87. 3. 2. 2., fordeelt mellen, 8 Gaarde, 119 Hufe. 
A f Gaardene forrettes intet andet Hoverie end 24 Skovreiser. Tiender: 
Greve Kirke matr. 53 Tdr., tiendeyd. 199. 7. 1. 1^., Thune Kirke 
matr. Hartkorn 45 Tdr. med tiendeyd. 171. 2. 2., Carlslunde Kirke 
matr. Hartkorn 53 Tdr., tiendeyd. 248. 1. - 2^., Snoldelov Kirke 
matr. Hartkorn 40 Tdr., tiendeyd. 256. 7. 2. 1. Alle disse Tiender 
yde omtrent 800 Tdr. Byg aarlig.

Benzonseie, Ramsoe Herred, Drsted Sogn, staaer for fr. Hoved- 
gaardstaxt 29. 2. - 1. og ufr. 25. 3. 3. 2., med Areal 455 Tdr. 
Ager, 40 Tdr. Eng. Skovsk. 1. 3. med Areal 5 Tdr. L. Be- 
scetning: 24 Heste, 140 Koer, 30 Faar. Tiender: Drsted Kirke 
matr. Hartk. 33. 2. med tiendeyd. 198. 1. 3. 2., hvoraf Tienden 
oppebceres i Kjoerven.

Thrudsholrrr, Voldborg Herred, Sonnerup Sogn, ansat i pr. 
Hartk. 31. 5. 2. med Areal 240 Tdr. L. Ager, 64 Tdr. L. Eng. 
Bescetning 14 Heste, 80 Koer, 16 Faar, samt om Vinteren 20— 30 
Stude. Pr. Skovsk. 15. 6., upr. 8. 2. 3. Skov-Acealet er 220 
Tdr. L. Dondergods: ufr. Hartk. 87. 7. 2. 1Z., med 15 Gaarde, 
39 Hufe. Upr. Mollesk. 11 Tdr. Drives halvt ved Hoverie.

Det storste Dondergods paa Amtet eier Kjobenhavns Borgere, 
nemlig det saakaldte Magistratsgods, tilforn henhorende under Bidstrup- 
gaard. Hovedgaardstaxten var oprindelig 85. 2. 2. 2., hvoraf L 1801 
bortsolgtes Hovedgaarden Bidstrup, 54. 7. Hvgdstaxt, for 35,350 
Lid. D. C., samt en aarlig Afgist af 1048 Rd. Det hele Bonder- 
gods var oprindelig 2,572 Tdr. Hartk.; men heraf er folgt 25 Gaarde, 
som dog svare en aarlig Afgift. Det tilbageblevne Dondergods er 
for Tiden paa gamle Kjobenhavns Amt, upr. Hartk. 12. - - -

Roeskilde A m t ...................... 2170. 7. 2. 1Z.

I  nuvcerende Kjobenhavns Amt. . 2182. 7. 2. 1Z.
Socoe A m t..........................  35. 4. 3. 1^.
Holbek Am t....................... ..  156. 7. 3.

Jalt upr. Hartkorn —  2375. 4. 1. 1 ^ .
Skov- og Molleskyld 39. 6. - 1H.
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Godset kestaaer af 289 Fcrstegaarde og 321 Huse, hvilke sidste ere 
tillagte Grcesningsret hos Gaardene istedetfor Jord.

Jordebogs-Zlfgisten af bette betydelige Gods er for Tiden, Selv- 
eiernes Afgist medregnet:

Z  Penge:

Rüg 269 Tdr. ^ ^  ,
Byg 1581 -  3 - -  -  Sta les eftcr hvert
Havre 610 -  1Z» -  s ^ars Capitels-Taxt.

Sm or 20 Tdr. a 48 Nbd. - Mk. - Sk.
Lam 141 Stkr. L 1 —  2 —  - —
Gjoes 143 —  L - —  4 —  8 —
Hons 514 —  a - —  1 —  - —

Landgilde-Penge . . 1099 Nbd. 2 Mk. 4 Sk.
Hoverie-Penge . . . 3254 —  - —  5^ —
Skov-Penge . . . .  88 —  5 —  - —
Huus-Penge . . . .  1362 —  4 —  8 —
Ovenmeldte Canon af

Bidstrup - Gaard . 1048 —  - —  - —  

6853 Nbd. - Mk. 1 z Sk.

Skov-Arealet er meget stört, 1743 Tdr. L., beliggende Lsoer L 
Somme og Doldborg Herreder. Af Tiender Hörer Ingen til Godset.

Det er ovenfor bleven omtalt, at Bondergodset fornemmelig be- 
staaer af cn Mellemting af Arve- og Livsfoestere, samt at endeel 
Gaarde ere frasolgte som Selveiendom. Dette er for det Meste fleet 
paa meget fordeelagtige Vilkaar for Kjoberen; saaledes solgtes i 1802 
Lille Vcrrebroe Molle, der staae for ufr. Hartk. 4 Tdr. 2 Alb,, 
Molleflyld 8 Tdr., for 2000 Nd. D . C., med Forbehold af den 
aarlige Afgist 1^ Tde. Rüg og Byg, 6 Skpr. Havre, Landgilde- 
penge 33 Nbd. 2 Mk., Hoveriepenge 2 Nbd. og Smaaredsel 72 Sk., 
hvorimod ingen Necognition svares ved Forandring af Eier. I  1811 
solgtes en Gaard i Gundssemagle Sogn, af ufr. Hartk. 9. 7. 2., 
for 2400 Rd., ligeledes med Forbehold af den aarlige Afgist 4 Tdx, 
af Rüg og Byg, 3 Tdr. Havre, Hoveriepenge 9 Nbd., Smaaredsel 
84 Sk., Skovpenge 24 Sk. Ved Forandring af Eier erlcegges 1 Tde. 
Byg af Td. Hartk. Som  Exempler vaa en mcerkelig ringe aarlig 
Afgist kan tjene de to Kappelov-Gaarde i Kildebronde Sogn, hver
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paa 13 Tdr. 5 Skpr. 1 Fdkr. iz  Alb., med Areal 178 og 167^ 
Tdr. L. af Sjcellands bedste Jorder, beliggende 3 M iil fra Kjoben- 
havn. Enhvcr af bisse Gaarde yde en aarlig Afgift af 15 Tdr. 6.̂  
Skpr. Byg, Hoveriepenge 15 Nbd. og Skovpenge 3 Mk. Bort- 
forpagtede vilde hver af dem i det mindste give 250 Tdr. Byg. En 
gansse anderledes Jndtcegt har Eierne af de Gaarde, der paa den 
senere Tid bortfcestes paa Livstid. For ikke at noevne en saa ual- 
mindelig hvi Jndfcestning, 4000 Nbd., der gaves i 1819 af en 
Gaard paa henved 8 Tdr. Hartkorn, vil jeg blot anfsre at en Gaard, 
beliggende H M iil fra Roeskilde, af Hartk. 6 Tdr. 3 Skpr. 2 Alb., 
borrfcestedes paa Livstid, ved Auction i Marts 1837, for en Jnd- 
foestning af 1160 Nbd., samt Landgilden forhoiet til 18 Tdr. Byg 
aarlig. Festeren anstaffede desuden selv Bescrtning og Jnventarium 
m. m.; thi Gaarden var aldeles nogen og uden nedlagt Vintersced. 
Ester Arvefcestebrevet, den fratrcrdende Fcxster bavde paa Gaarden, 
künde Han have bortarvefcestet den til en Jndfcestning af i det hokeste 
64 Nbd. Disse Exempler ville vcrre tilstrcekkelige for at vife, af 
hvilken Voerdie bette Gods med Tiden vil blive for Kjobenhavns 
Dorgere.

Tilforn var Kronen den storste Lodseier L Amtet; men i 1766 
blev det hele Krongods, omtr. 5150 Tdr. Hartk., skjoenket Fcesterne 
uden nogen Kjobesum, saaledes at den samme aarlige Afgift, som 
hidtil var svaret af Gaardene, fremdeles hceftede paa dem. I  Gjennem- 
snit kan hver Tde. Hartk. af bette Gods nu regnes at vcere vcrrd 
i det Mindste 600 Nbd., altsaa over 3 Millioner Nbd. foruden den 
aarlige Afgift, der nu svares. Det var den Tids Skik at ophjelpe 
Bondestanden ved at give enkelte Bonder Alt hvad man künde over
komme, uden at man synes at have betcrnkt, at som man bortgav 
til Enkelte, berovede man sig Evnen til at gjore Vel mod Alle. 
Med Renten af den Sum  bette bortgivne Bondergods nu er vcrrd, künde, 
sandelig virkes mcget for hele Bondestanden; for blot at hentyde 
paa een Anvendelse deraf er det tilstroekkeligt at noevne RongereLserne. 
Der kan neppe vcere nogen Tvivl om at der jo for 120,000 Nbd. —  
4 pEt. Renten af 3 Millioner —  om Aaret maatte omtrent künde 
kjores saameget som behoves til Landets fände Tarv; og enhver Bonde 
i hele Kongerigct vilde derved vcere befriet for en Byrde, der nu hvilec
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tungt og hemmende paa ethvert af Hans Fremffcidt. Gjort Gjerning 
staaer ikke til at cendre, eiheller havde det vcrret Umagen vcerd at 
anfere bette Erempel paa Mksgreb, dersom ikke den Idee gik igjen 
i mange Hoveder: at Regjeringen boc tilsidescette ethvert Hensyn, 
naar den blot kan komme til at gjore Godt mod enkelte Binder.

Naar Talen er om Bondergods ligger Hoveriet strax ncer i Tanken, 
og det er decfor her paa stt Sted at omtale bette med et Par Ord. 
Det ffadeligste Hoverie, det »besternte, hvilket de offentlige Jndret- 
ninger desvoerre endnu krceve, hviler naturligviis, saa ncer Hovedstaden, 
i sin fulde Tyngde paa enhver Bruger af ufrit Hartkorn, og tvinger 
Ham til at holde et altfor stört Antal Heste, der her som overalt er 
Hovedhindringen sor Landvcrsenets Fremffridt noesten i enhver Netning. 
Derimod er det kun i en ringe Deel af Amtet, L hvilket Bonden 
tillige er bebyrdet med privat Hoverie. I  Sokkelund og Thune Herreder 
findes intet hoveriegjorende Hartk.; i Smorum Herred kun 131 Tdr.
5 Skpr., eller henved 3 pEt.; L Somme Herred 365 Tdr. 6 Skpr., 
eller 13 pCt.; det stiger L Ramsse Herred til 809 Tdr. Hartk. eller 
lidt over 30 pCt., og er störst i Voldborg Herred 1652 Tdr. Hartk., 
etter henved 69 pCt.

Ester den Jndflydelse man almindelig antager det private Hoverie 
har paa Kreaturholdet, maatte man vente at finde en meget betydelig 
Forffjel i denne Henseende melleln de Herreder hvor intet Hoverie 
sorrettes til Godset, og dem hvor bette sinder Sted, endog i en stör 
Udstrcekning; men bette er paa ingen Maade Tilfceldet. Der er —  
det ec ubehageligt nok at tilstaae —  ingen afgjort Forffjel mellem 
Selveiere, Arvefcestere og Livsfcestere, hoveriefrie og hoveriegjorende, 
i Kreaturhold, Dyrkningsmaade og Velstand. Besiddelses-Maaden 
gjor ingen kjendelig Forffjel L nogen af bisse Henseender, Alt synes 
at komme an paa Enkeltmandens Arbeidsomhed, Orden og paa den 
Afgift Han aarlig ffal svare, enten denne saa bestaaer i Nentepenge, 
Kornafgist etter Arbeide. Dette Amt giver mangfoldig Leilighed til 
at anstille Sammenligning i denne Henseende under fuldkommen lige 
locale Forhold; thi i ncesten hvert Sogn paa Roeskilde Amt, findes 
der Selveiere, Arvefcestere og Livsfcestere; men det ffjonnes ikke at 
det private Hoverie endnu er Bondens Velstand saa ffadeligt, som 
man er saa villig til at antage efter opstillede Theorier. Dermed



voere det ikke sagt at Hoverie er uskadeligt, eller som nogle have meent 
endog en Lettelse for Foesteren, da det soetter Ham istand til at af- 
gjore den betydeligste Deel af Hans aarlkge Afgift, med Arbeide; 
skulde dette virkelig forholde sig saaledes, saa er netop denne Om- 
stcendighed et Beviis mod Hoveriet, der holder Bonden paa saa lavt 
et Trin, at Han ikke forstaaer at anvende sin Arbeidvkraft, og Drifts- 
capital paa en fordeelagtigere Maade end til at afbetale en saa ringe 
Sum, som Hoveriepengene vilde udgjore, med et vidtloftigt Arbeide. 
Hoveriet er upaatvivlelig en af Hovedaarsagerne til den desvcerre saa 
ringe Tcrnksomhed, Selvfolelse og Velstand, der er almindelkg for 
Bondestanden; men det er vanskeligt at paavise hvor stör Skade det 
gjor, saalcrnge det hvilec paa hele Bondestanden under Navn af 
Veiarbeide, Kongereiser m. v. Det Fordcrrvelige ved Hoveriet vilde 
forst ret falde i Dinene naar det offentlige havde vceret afskaffet i 
nogle, maaske mange Aar, og det private var vedligeholdt; ligesom 
Foelledskabets Skadelighed forst blev ret tydelig efter Udskiftningen. 
Men da nu alle Brugere af ufrit Hartkorn formte Hoverie, og derved 
indffroenkes i deres Frihed med Hensyn til Antallet af de forskjellige 
Krcature, saa forklarer dette Aarsagm til at det private Hoverie ikke 
kan ffjonneö at have nogen synderlig Jndflydelse paa Kreaturholdet. 
Kun paa denne Maade veed jeg at forklare det Forhold af Kreatur
hold, som efterfolgende Optcgnelse visec i de forskjellige Herreder, 
naar man ikke vil antage at Bonden aldeles mangler Tcenksomhed 
til at benytte de Fordele andre Forhold künde yde Ham.

D a  det Hefte af det statistiske Tabelvcrrk, der vil indeholde 
Antallet af de forskjellige Huusdyr, endnu ikke er udkommet, saa er 
Hr. Ste rm s, med saa megen Flid samlede Angivelser, her fulgte; 
ifolge disse er Antallet af Kreature folgende:

Heste Hornqvcrg Faar Sviin
ISokkelundH.: 4,500 Stk. 7,570 Skk. 3,325 Stk. 4,272 Stk.

Smorum —  4,415 — 6,365 — 5,590 — 4,215 —
Somme —  2,877 — 4,335 — 4,625 — 2,617 —
Thune —  2,330 — 3,782 — 3,684 — 2,430 —
Ramsoe —  2,762 — 3,984 — 3,935 — 2,530 —
Voldborg —  2,643 — 4,496 — 4,900 — 2,751 —

I  hele Amtet: 19,527 Stk. 30,532 Stk. 26,059 Stk. 18,815 Stk.
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Dette vil udgjore folgende omtrentlige Forhold imellem )sger 
og Engs Hartkornet og Kreaturholdet; men da Forholdet i Antallet 
af Faarene er meget forskjelligt, saa ere disse, for at lette Overblikket, 
lagte lil Hornkvcrget paa den Maade, at 6 Faar er regnet lige med 
1 Kvceghoved.

I  Sokkelund H .: 1 Heft paa 7Z Skp. Hrtk. 1 Kvcegh. paa 4z Skp. Hrtk.
Smorum —  1 -------- 8z —  —  1 —  — 5 __ —
Somme —  1 ------ - 9z —  —  1 —  —  52 —  __
Thune —  1 ------- —  —  1 —  — 4 —  —
Ramsoe —  1 -------- 9 —  —  1 —  —  5z —  —
Voldborg —  1 --------9 —  —  1 __ 41 ___ ___

I  Gjennemsnit 1 Heft paa 8z Skp. Hrtk. 1 Kvcegh. paa 4 I  Skp. Hrtk.
Ester denne Veregning flulde netop Herrederne i Forhold (il det 

private Hoverie, der forrettes af Hartkornet, have det fordeelagtigste 
Forhold med Hensyn til Hestehold, med Undtagelse af Somme Herred, 
der har det mindste Antal Hefte paa Hartkornet; men efter dette 
kommer Voldborg, Ramsoe, Smorum, Sokkelund og endelig Thune 
Herred. Altsaa kan det private Hoverie her i Amtet ikke skjonnes 
at foranledige et storre Hestehold; dog bor herved bemcerkes, at 
Hoveriet foraarsager, at et mindre Antal Hefte holdes paa Hoved- 
gaardene; men dette kan kun vcere af meget ringe Betydning, og 
imod Hoveriet anfores netop, at Hovedgaardene derved drives ved et 
langt betydeligere Antal Hefte end ellers vilde vcere nsdvendigt. Hvad 
Kvcegholdet angaaer, har Thune Herred det fordelagtigste Forhold, derncest 
i Orden, Sokkelund, Voldborg, Smorum, Ramsoe og endelig Somme 
Herred. Hoveriet der gjores til Godserne skjonnes altsaa Heller ikke 
at have den Vickning, at foranledige fiorre Hestehold og mindre Kvceg- 
hold. Heller ikke synes Selveiendom at gjore nogen Forstjel i denne 
Henseende, og besynderlig nok har netop de 3 Herreder, hvori det 
ringeste Antal Selveiere sindes, det mindste Antal Hefte paa Hart
kornet. Anderledes forholder det sig med Kvcegholdet; thi dette er 
storre (det nceststorfte) i Forhold til Hartk. i Sokkelund Herred, der 
ganffe bestaaer af Selveiere, Arvefoestere regnede hertil, mindre i Somme, 
der har de fcerreste Selveiere, omtrent 27 pEt. af Hartkornet; men 
gaae vi videre i denne Undersogelse, saa holder Reglen ikke lcengere 
Stik, thi deels finde vi at Thune Herred har det storste Antal Kvceg.
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paa Td. Hartk., med 64 pEt. Selveiere, og Boldborg Herred med 
32 pEt. et storre Antal end Smorum Herred med 93 pCt., der 
kun har et noget stsrre Antal end Ramsoe Herred med 39 pCt. 
Selveiere. Udtommende at behandle denne Gjenstand, for af de for- 
haanden vcerende Underretninger at udfinde den sandsynlkge Grund til 
Forskjellen i Kreaturholdet i Herrederne, vilde langt overffride de Grcend- 
ser en kort Oversigt af Amtet kan havez Herr som i andre Henseender 
maa det vcere nok at antyde Forholdene.

Tager man Gliemanns Beffrkvelse af Kjobenhavns Amt for sig, 
d-r udkom L 1821, og hvortil Materialierne vel ere samlede i 1819— 20, 
og sammenligner det Antal af de forffjellige Kreature med den eftec 
Sterm her fulgte Angivelse, saa vil man finde en saa betydelig Af- 
vigelse i Forholdet af Kreaturernes Tilvcext i de forffjellige Herreder, 
at man fcistes til at drage Rigtigheden af en af Angivelserne i Tvivl; 
thi beregnet ester bisse to Kilder ffulde Tilvoexten i Lobet af omtrent 
16 Aar vcere omtrent folgende:

af Hefte af Hornqvceg af Faar af Sviin  
I  Sokkelund H.: 22pCt. . . . 35pCt. . . . 8 pCt. . . . 33pCt. 

Smorum —  1 —  . . . 2 5 —  . . . 9  —  . . . 1 9  —
Somme —  14 —  . . .  22 —  . . .  46 —  . . .  36 —
Thune —  6 —  . . .  28 —  . . .  35 —  . . .  63 —
Ramsoe —  16 —  . . .  15 —  . . .  48 —  . . .  37 —
Voldborg —  11 —  . . .  24 —  . . .  44 —  . . .  40 —

I  Gjenns. omtr. 11,5 pCt. . . 24,8 pEt. . . 32pEt. . . . 38 pCt.
Dette vilde vcere en meget betydelig Tilvcext, og et, med Und- 

tagelse af Hesteholdet, glcedeligt Bidnesbyrd om Landvcesenets Frem- 
ffridt. Tidsrummet er imidlertid altfor kort til at man tor antage 
saa stör en Tilvcext; Afvigelserne af den er i de forffjellige Herreder 
altfor betydelig til at kunne antage begge Angivelserne for rkgtige; 
f. Ex. 22 og 1 pCt. af Hefte i to Hinanden i alle Henseender saa 
lige Herreder som Sokkelund og Smorum.

Med Hensyn til Skatterne finde nogle Afvkgelser Sted i dette 
Amt. Amager svarer saaledes i Landffat af Tde. pr. Ager og Engs 
Hartk. 5 Rbd. 48 Sk., derimod af det upr. Hartk. 8 Rbd. 76 Sk.; 
etter, den temporaire Eftergivelse fraregnet, af pr. Hartk. 4 Rbd. 78 
Sk., og af upr. 7 Rbd. 66^ Sk. Da denne De er ansat hoit
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i Hartkorn, saa har denne Skattebyrde voeret temmelig folelig; de 
si'dste heldige Aar for Landet gjor den naturligviis lettere at boere.
I  alle andre Skatter deeltager Den lige med det ovrige Land; der- 
imod falbe Communebyrderne betydelig hoiere end maaskee noget 
andet Sted i Landet: efter en Opgivelse fra Taarnbye Sogn belober 
alene Fattkgskatten sig i bette Sogn til 1800— 2000 Rbd. om Aaret, 
hvilket udgjor omtrent 2 Rbd. 48 Sk. pr. Tde. Hartkorn. Fri- 
reiserne anflaaes ester samme private Angivelse tit omtrent 1^ M iil 
af Tde. Hartk. om Aaret; Veiarbeidet til omtrent 2 Nbd. 48 Sk. 
af Tde. Hartk. Maaflee ere bisse Angivelser noget vel hoit ansatte, 
stjsndt de hidrore fra en scrrdeles agtvoerdig og paalidelkg Mand; 
men der er da ogsaa endeel at slaae af paa, inden disse Byrder kan 
stges at vcere lette. Frederiksberg Sogn staaer for pr. Hartk. og er 
altsaa befriet for en stör Deel af det Tryk, der ellers hvi'.e paa Hart- 
kornet; men det har to andre Afgister i deres Sted: Bygnings- 
Afgiften og Hoe-Afgiften til de Kongl. Stalde. Den forste af disse 
Skatter staaer naturligviis ikke L noget Forhold til Jordernes Areal 
eller Hartk., men ec ganffe afhcengig af de Bygninger, der ere op
ferte, og er saaledes oste meget byrdefuld for dem der leve af Av- 
lingen og ei have Naad til at holde Lyststed; at Hoe-Afgiften derimod 
ikke retter sig ester Hartkornet eller Arealet er mere forunderligt; saa
ledes svarer f. Ex. en Gaard med 10H Tdr. Land 580 Lpd. Hoe; 
en anden paa 20 Tdr. L. kun 263 Lpd.; en tredie paa 43 Tdr. L. 
2921 Lpd. Belobet af denne Skat i Penge er meget foranderlig 
ester Hoeprisen, der undertiden er siegen til 24 Sk. for Lispundet, 
og udgjor da for si'dstanforte Gaard en Afgist af 17 Rbd. af Td. L. 
Man maa undre sig over at Eiendommene desuagtet ere i temmelig 
hoi Priis i bette Sogn. En Modscetning til disse hoie Afgister 
gjsre Hjortesprings-Gaardene, som ifolge deres Skjoder af 1772 ikkun 
skulde svare 30 Rbd. af hver Gaard, hvorimod de skulde vcrre scie 
for alle muelige Byrder, Paaloeg og Afgister af Hartkornet, dette 
er imidlertid for Tiden ikke Titfoeldet; thi de svare i Skatter og Af- 
gifter omtrent det Dobbelte af det der ester Skjoderne skulde voere 
den hele Afgift; desuagtet ere disse Hjortesprings-Gaarde de lavest 
beskattede Eiendomme paa Amtetz men vilde man deraf flutte, at 
Prisen paa en saadan Gaard var sorholdsviis hoi, tog man mcerkelig
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feil. Uagtet den lave Afgift er Prisen ikke hsiere end pan andre 
Gaarde af samm« Areal, Bygninger m. v. i den Egn, og langtfra 
saa hoi som i det stärkest beffattede Frederiksberg Sogn. Beliggenhed 
og Jocdsmon er maaflee Gründen til den störe Forskjel i Vcrrdien, 
maaffee ogsaa ZEngstlighed for at disse Eiendomme med Tiden jkal 
blive ansatte i Skat lüg alle andre Landeiendomme. Den mezet be- 
tydelige Fattigffat er imidlertid den rimeligste.

1 .

Jordernes Befkaffenhed.

oVjobenhavns Amt dannes af et Bakkestrog, der fortscettes fta 
Hsidenie i Soroe Amt og strax ved Grcendsen deler sig i to Grene, 
af hvklke den ene lober i nordlkg Retm'ng og danner Voldborg Herred 
imellem Lekre-Aae og en Arm af Roeskilde Fjord mod Dst, og Dams- 
Aae med en Arm af Jssefjorden (Sidknge Fjord) mod Best. I  sin 
Fortscetning danner dette Bakkestrog derpaa Horns Herred under Frede- 
riksborg-Amt. Dette Bakkestrog er, saavidt Kjobenhavns Amt ved- 
kommer, i det Hele taget ujevnt, med hoie, dog almindelkgviis jevnt- 
affaldende Banker, der deels indeslutte, deels ved de ncevnte Bande 
begroendse gode Enge. Jordsmonnet er paa dette Strog for det Meste 
af muldsandet og leermuldet Beskaffenhed, med asvexlende Underlag 
af Leer, Sand, Gruus og Kalk.

Den anden Green af det Bakkestrog, der danner Amtet, begynder 
lkgeledes ved Groendsen af Soroe Amt og gaaer L nordostlig Retnlng 
gjennem Ramsoe Herred, den sydlige Deel af Somme samt nordlige 
af Thune Herreder, over Hoke-Taastrup og Ballerup i Smorurn 
Herred, ind i det nordvestlkge Hjorne af Sokkelund Herred. I  Glad- 
saxe Sogn deler dette Bakkestrog sig i to Grene, hvoraf den ene, i 
Skkkkelse af en sammenhoengende Bjergryg, tager en nordvestlkg Retm'ng
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mellem Ssndersse mod Syd, Fure- og Farum Sser mod Nord, i'nd 
i Frederiksborg Amt, og stjeller paa Groendsen af bette Amt mellem 
de Bande, der fra Sondersse tage en vestlig Retning längs den nord- 
lige Grcendse af Amtet, og under Navn af Vcerebroe Aae falbe i 
Roeskilde Fjord, og dem der sca Farum Sse, gjennem Fure- og Lyng- 
bye Sser —  hvilken Sidste tillige optager Aflsbet af Bagsvoerd 
Sse  —  under Navn af Mslle-Aaen ssge deres Udlsb i Dresund. 
Den anden Green af bette Bakkestrsg tager fra Gladsaxe Sogn sin 
Retning mod Dst, längs med den sydlige Bced af Bagsvcerd S se  
og Mslle-Aaen og endec med den Kongelige Dyrehauges skjsnne 
Hsider ved Dresund.

Den krumme Linie, som bette, noesten i sin hele Udstrcekning 
meget flade Bakkestrsg bestriver, danner ved sine udlsbende Grene 
mod Nordvest et mere ujevnt Terrain, afvexlende med Bakker og Dale, 
gjennem hvis Engbund mange smaae Boekke risle; mod Sydost der- 
imod en stör Slette paa hvilke Bakkerne ere saa flade at de ved et 
Overblik neppe kunne kjendes som Saadanne. De mod Nordvest lobende 
Strsg, ende almindeligst som Brinker ved Roeskilde Fjord, de mod 
Sydost derimod som en meget lav og siid Strandbred ved Kjsge-Bugt 
og en Deel af Sundet, og banne her det flade Amagerland og Salt- 
holm med deres mange Smaaholme. Noesten hele det sydostlige 
Bakkefald har leermuldede og side Iocder, gjennem hvilke ogsaa flere 
Smaabcekke lobe, og banne bredere Engstroekninger. Skjondt Jords- 
monnet af den nordvestlige Deel af Bakkestrsget oste er fortrinlig 
Leermuld, saa er Underlaget derimod almindeligviis Sand eller Gruus, 
hvorimod det paa den sydsstlige Deel, ncesten overalt er Leer. En 
Undtagelse herfra gjor dog Strandkanten ved Kjsgebugt, fra Kjsge 
til henimod Kjsbenhavn, altsaa en Strcekning af henved sire Mile L 
Loengden. Denne har, i en Bcede fra 800 Alen til ^ M iil fra 
Stranden, meget sandede Jorder, bevoxede enten med kort Lyng eller 
sparsomt Strandgroes, og kaldes „Lyngen" og „Jernet"; men selv 
her er Underlaget sor det Meste Leer. As samme Beskaffenhed er 
hele den sydlige Deel af Amager. Den fruglbareste Deel af Amtet 
begrcendses saaledes af denne Sandstrimmel mod Sydost, og af den 
sandede Deel af Voldborg Herred mod Best; men ogsaa mod Nord 
ere Jorderne sandede längs Groendsen af Frederiksborg Amt; i ringere
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Grad er bette Tilfoeldet med den sydlige Deel; thi om end Kjoge 
Byes Jorder ere sandede, saa ere de ncermeste vestlige Sogne i det 
Hele taget af en fortrinlig leermuldet Beskaffenhed; dog ogsaa her 
findes längs Kjoge-Aae, der er Groendseskjellet mod Prcestoe Amt, 
en Ncekke Sandbanker, saa den egentlige ftugtbareste Deel af Kjoben- 
havns Amt kan siges at voere omspoendt af et Sandbelte.

Ester Kenne kortfattede Udstgt over Amtet vil det voere tjenligt, 
herreds- og sogneviis at betragte Beskaffenheden af dets Jordsmon.

Sokkelund Herred.
Amagers (tvende Sognes) Jorder ere paa den nordre og sonore 

Deel af Den leermuldede, L Midten stoerkt lerede, paa Overdrevene 
eller Foellederne derimod sandede, grusede eller stenede. Underlaget er 
overalt stoerkt Leer, paa nogle Steder blandet med Kridtstykker og 
Kalksteen. Jorderne ere overalt flade, jevne og side, „de lide, siger 
Jndberetningen, meget af Suurhed formedelst det skadelige Band, som 
staaer saavel i som paa dem, og som meget künde afvoerges, naar 
Landets Beboere lagde mere Vind paa gode Vandaflednings-Grofter 
end de gjore, og der havde vceret sorget for ved Udskistningen, saavel 
mcd Oplandsjorderne som med Overdrevene, at fornodne Hoved-Nand- 
grofter heelt ud til Stranden vare anlagte. Formedelst denne Mangel 
er nu den Mand, der graver de fornodne Vandgroster L sin Lod, for
legen med at saae Vandet videre bort, da enten Hans Naboe aldeles ingen 
Grofter har, eller der kun er en Hovedgroft, der flal bortlede det, 
og som, efter min Formening, ikke kan voere passende til Vand- 
afledning; deels fordi de ere anlagte for at Hegne mellem Naboer, 
og altsaa ere anlagte i Skjellet, enten bette er det sideste eller hoieste 
Sted af Lodden, deels fordi derved tillige er anbragt et Volddige, der 
som ostest er beplanket, hvilket foraarsager at fligt et Vandlob om 
Vinteren blivec stoppet af Sneen, som almindeligviis lcegger sig der
ved. Desuden faaec flig en Vandledning som ostest et skj«vt og 
asstumpet Lob, som forhindrer Vandets frie Lob. Alt bette künde 
have vceret forebygget naar omtalte Vandledninger vare anlagte ved 
Udffistningen, og Lodderne dereftec afsatte; hvilket jeg troer var gavn- 
ligt for Eftertiden at tage i Betoenkning, naar Udskistning et eller 
andet Sted skulde ffee."



Foruden Overdrevet paa omtent 650 Tdr. L., som ec udskiftet, 
Hörer til Taarnbye Sogn omtrent 1200 Tdr. L., längs Dens vest- 
lige Kyst, fulde af Sumper, Hüller og Tuer, der blot benyttes til 
Grcrsning. Desuden henhsrer til dette Sogn 34 storre og mindre 
Holme, beliggende i Kalleboe-Strand, hvoraf den storste er 29 Tdr. L. 
stör, hvilke Heller ikke benyttes til andet end Grcesning. Iordsmonnet 
er som ovenfor meldt, fandet med et Leerunderlag. Regnes Over- 
drevene med, har Sognet omtrent 12 Tdr. L. paa Tde. Hartkorn; 
uden Overdrevene omtrent 7 Tdr. L.

Til Taarnbye Sogn Hörer Saltholm en, beliggende omtrent 
H M iil Dst for Amager. Denne noesten een M ill lange og Z M iil 
brede De er bekjendt af sit Kalkbrud. Iordsmonnet bestaaer af 6 
til 8 Tommer dyb Muld, der omhyggeligt ssges vedligeholdt for
medelst den fortrinlige Grcesning der sindes; under denne Jordskorpe 
kommer Kalksteensgruus af omtrent en Alens Dybde, hvorunder sindes 
et Kalksteenslag, hvoraf det underste, der er meget haard, si'in, lyseguul 
og graa med msrkagtige Aarer, tager vel imod Politur (Saltholms 
Marmor). Jorderne ere meget jevne og side, og saa lavtliggende at 
den stsrste Deel af Den ved Hsivande overffylles af Havet; paa 
Grund heraf ere Kalksteensbruddene ikke gode at holde frie for Vand, 
hvorfor ogsaa kun de ovre Lag af dem i den senere Tid benyttes.

Maglebye Sogn har ligeledes, foruden leermuldede Jorder i 
Jndmarkerne, en stör Deel Overdrev paa den sydlige Deel af Den; 
disse optage, under Navn af Aflandshage, et Areal af omtrent 2000 
Tdr. L., for Storstedelen sandede, dog ogsaa lerede Jorder, med 
Leerunderlag. Af Sogncts Jorder komme omtrent 11 Tdr. L. paa 
en Td. Hartk.

Gaae vi over fra denne frugtbare, stcerktbefolkede og dog saa 
lidet opdyrkede De, saa trceffe vi forst Aj^benhavns Jorder. Disse 
ere oprindelig af samme Beskaffenhed som Amagers, jevne, lerede og 
side, saavel i Jordsmon som Underlag; men den störe Mcrngde Gjod- 
ning, der L en lang Rcekke af Aar er paasyldt dem, og den stcerke 
Bearbeidning de beständig, med Undtagelse af Fcellederne, ere under- 
kastede. har bevirket, at de nu ere de vpperligste Muldjorder, tjenlige 
til alle de Vcrxtec vort Klima vil tillade at dycke.
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Af omtrent samme Beflaffenhed ere Frederiksberg Sogns 
Jorder. Med Undtagelse af Frederiksberg Slotsbakke, der ligger, som 
en isoleret Heide i en temmelig viid Omkreds, ere Jorderne side, 
leermuldede med Leerunderlag. Mangel paa lilberlig Afgroftning er i 
regnsulde Aar meget felelig; thi, endskjont der ncesten paa hver Mands 
Lod findes Grefter, saa ere disse oste ikke tilstrcrkkelig dybe, og staae 
ikke i saadan Forbindelse med hinanden, at de kunne tjene til beherig 
at aflede det overflodige Vand. Men det er ikke blot af det Vand, 
der falber fra Himlen, og som Leerunderlaget holder paa, at Sognets 
Jorder lide; det flade Streg af Sognet, som grcendser til Kalleboe 
Strand er hver Vinter, som overhovedet ved ethvert Hoivande, meer 
eller mindre underkastet Oversvsmmelse. Oprindelig have Jorderne 
for sterste Delen bestaaet af Eng, som ved Dyrkning er forvandlet 
til Agerjord; dette maa vel vcere Gründen til at de ere saa lavt am 
satte r Hartk. at der gaaer 16^ Tdr. L. paa Td. Hartk.

^vidovre Sogn har jevne, leermuldede Jorder, som nu ikke 
synderlig lide af fladeligt Vand fordi Grofterne have tilstroekkeligt 
Fald. Udlodderne mod Kalleboe Strand ere sandmuldede og tildees 
meget sandede. Underlaget er Leer, undtagen ved Stranden hvoc det 
tildeels bestaaer af Gruus og Steen. I  en Strcrkning af ^ M iil 
längs Stranden, nemlig fra Aaen ved Flaskekroen i sydvestlig Netning, 
bestaaer disse Steen af Kalk, stcrrkt blandet med Flint, nord for denne 
Aae er Underlaget derimod fiint Blaaleer. En fortrinlig Engbund 
findes i dette Sogn längs med Damhuus-Soens Aflob; her künde 
uden stör Bekostning anlcegges en herlig Vandings-Eng. Paa hver 
Td. Hartk. kommer ncesten 10 Tdr. L.

R sdovre  Jorder ere af samme Vestaffenhed som sidstncrvnte 
Sogns, dog noget mere hoitcendede. Jslenrarks Jorder ere derimod 
sandmuldede. Underlaget er for det meste Leer. Längs det Vandlob, 
der fra Dallerup-Egnen og Tipperup Mose flyder paa Groendsen af 
dette Sogn og falber i Damhuus-Ssen, findes gode Enge, til hvis 
Overrisling det var tjenligt, men hidtkl ikke brugt. I  det Hele taget 
kommer omtrent 11  ̂ Tdr. L. paa Td. Hartk.

B rsn sh sL  Sogn har jevne og temmelig side, muldlerede Jorder, 
som kun midtveis gjennem Sognet banne en svag Bakke mellem 
Rer- eller Leer-Socn og Utterslov-Mosen, samt mellem denne og
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Damhuus-Soen, mod hvilke de falbe jevnt af. Sognet hau nogle 
Enge längs Grcendsen mod Rodovre Sogn, om hvilke det Samme, 
dog L ringere Grad, gjelder som ec anfort ved Sidstncevnte. Und.er- 
läget er for det Meste Sand. Det er temmelig hoit ansat i Hartk., 
da der kun kommer 6z Tdr. L. paa Td. Hartk.

Herlsv Sogn har mere hoileendede, i den sydlige Deel stade 
og muldede, i den nordlige mere bakkede og sandblandede Jorder, med 
Underlag meest af Sand, dog ogsaa as Leer. Omtrent 8 Tdr. L. 
kommer i Gjennemsnit paa Td. Hartk.

Ganfle det Samme med Hensyn til Jorderne gjelder om Glad- 
sape Sogn, hvis sydlige og ostlige Deel har, ved M .srkh si og 
Buddinge, jevne, muldede, tildeels leermuldede Jorder; Bagsvcerd 
derimod for det Meste sandede, og ved den nordlige Groendse bakkede 
og meget maadelige Jorder. I  Gjennemsnit gaaer der 9 Tdr. L. 
paa Td. Hartk.

Den vestlige Deel af Gjentofte Sogn, nemlig en Deel af 
Vangede Bye og det Strog, der ligger imellem Gladsaxe Sogn og 
Gjentofte S ses Aflob, har gode muldede Jorder, for det Meste med 
Leerunderlag; den ovrige Deel af Sognet derimod sandede Jorder, 
hvilke dog ved Eulturen ere blevne godt muldblandede. Underlaget 
er her almindeligviis Sand og Gruus, dog er der ved Strandkanten,
L en Alens Dybde under det sandede Jordsmon funden Mergel. 
Her i Sognet ligger Hovedgaarden Bernstorff med et Areal af 
omtrent 400 Tdr. L. Aflobet af Gjentofte S se  künde benyttes til 
at vande de Enge, som ligge paa begge Sider indtil Emdrup Soe. 
Henimod 11 Tdr. L. gaae paa 1 Td. Hartk.

Lyngbye og S/sllersd Sogne kunne betcagtes under Eet, da 
de ere af samme Beskaffenhed. Jorderne ere i dem begge af temmelig 
afvexlende Beffaffenhed, saavel lerede som sandede, saavel jevne som 
bakkede; ved Lundtofte findes hoie Makker, der banne den saakaldte 
„Dybendal". Sjeldcn ere Jorderne stde. T r s r s d  Bye har en Deel 
lerede, Ncevum, ^olte og M verrsd  derimod sandede Jorder, hvis 
hoie Bakker ere lynggroede. Ved denne Beskaffenhed kunne Jorderne 
ikke lettelig lide af fladeligt Vand, hvilket desuden i Almindelighrd 
godt afgraves. Nandings-Enge kunne i disse Sogne ikke anloegges; 
thi omendstjont den vandrige Aae, Molleaaen, gjenncmstrommer
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Lyngbye Sogn tildeels, og begrcendser Sollerod mod Syd, saa kan 
dens Band ikke benyttes til at vande Eugene med, fordk det gjor 
langt storre Nytte ved at drkve de mange Vandmoller, der ere anlagco 
längs med dens Lob; Aabredderne ere beenden enten de fleste Steder 
steile med en liden Strimmel Eng paa begge Sider, eller bestaae af 
Hcengedynd, hvklket isoer mellem Lyngbye-, Bagsvcerd- og Fure-Soerne 
optage en betydelig Stccrkning. I  Lyngbye Sogn ligger Hovedgaarden 
Frederiksdal med et Areal af Ager omtrent 150 Tdr. L. I  Solle
rod Sogn Hovedgaarden Dronninggaard, med et Areal af omtrent 
550 Tdr. L., deelt i to störe Parceller. Ester den Culturgrad Sogne- 
nes, iscer Lyngbye Sogns, Jordec have opnaaet, ere disse lavt ansatte 
i Hartk.; i Lyngbye Sogn gaaer 16 Tdr. L., i Sollerod 24^ Tdr. 
L. paa Td. Hartk.

Smorum Herred.

BrFndbye-Mster har nogle af Landets ypperligste Jorder, be- 
staaende af en meget frugtbar, dyb Leermuld med Underlag af grovt 
Sand. Jorderne ere meget jevne, temmelig side, men lide ikke af 
skadelkgt Band. Den sydlige Deel af Aved^res Jorder er derimod 
fandet og siid mod Kalleboe Strand, som her tagec sin Begyndelse, 
og i hvklken ligge 20 storre og mindre Holme, hvoraf den storste er 
paa 45 Tdr. L. Sognet er ansat saa hoit i Hartk., at ikkun 5^ Tdr. 
L. haves paa Td. Hartk.

Glostrup Sogn har hoiere Jorder mod Nord, hvor de ere 
sandmuldede, iovrigt ere de leermuldede, nemlig ved ^vissinge og 
Glostrup Byer. Underlaget er forffjelligt, dog er Gruus og Sand 
det almindelkgste. Sognet har nogen god Eng ved Hvissinge Bye. 
I  det Hele taget lide Jorderne ikke af ffadeligt Band, hvilket des- 
uden let künde afledes paa de fleste Steder. Paa hver Td. Hartk. 
kommer omtrent 9 Tdr. L.

Brsudb^e-Vesters nordlkge Deel bestaaer af fortrinlige leer
muldede Jorder, der ere meget jevne og temmelig side; Udmarkerne 
ere derimod sandmuldede og mod Stranden meget los Sandjord. 
Underlaget er for det Meste grovt Sand. Omtrent 10 Tdr. L. 
kommer paa hver Td. Hartk.



39

Vallensbek har meget jevne, side, leermuldede Jorder, hvilke 
dog ogsaa mod Kjsgebugt salbe sandede. Underlaget er for bet Meste 
Leer; bette i Forening med Jordernes lave Deliggenhed foraarsager 
at de oste lide af ffadeligt Band. Längs med Sto re  Veile-Acre, 
som mod Best begrcendser Sognet, haves betydelige Enge, hvori noget 
Torveffjoer. I  Gjennemfnit kommer 10 Tdr. L. paa Td. Hartk.

Iis h ö L  og Thorelunde Sogne have lerede og leermuldede, 
jevne og meget side Jorder, der begrcendses og gjennemstrsmmes af 
flere Bcekke, ved hvilke sindes betydellge Enge. Underlaget er Leer.
I  en Mose i Jishoi Sogn sindes en ypperlig Leer, som under sidste 
Krig bragtes til Sukkerform-Fabrikken paa Amager. Mod Stranden 
falbe Jorderne sandede, og her har Jishoi nogle ret gode Enge, som 
om Vinteren overflylles af Havet. De gjennem Sognene flydende 
Boekke künde maaskee med Fordeel benyttes til at vande Engene, dog 
er den meget flade og side Agerjord til Hindec derfor. I  Thorslunde 
Sogn ligger Hovedgaarden Bentzonvdal med omtrent 400 Tdr. L. 
udmoerkede Jorder. I  begge Sogne kommer omtrent 9 Tdr. L. paa 
hver Td. Hartk.

Forlade vi bisse längs med Kjogebugt beliggende Sogne, saa 
finde vi at Jorderne blive mere hoilcrndede, almindeligviis mindre 
side og noget mindre lerede; esterhaanden som Asstanden bliver storre 
fra Stranden blive de mere sandblandede.

^sre-Taastrup Sogn ligger, hvad ogsaa Navnet allerede an- 
tyder, hsit; Hellingehoi nord for Byen Hsie-Taastrup, skal vcece 60 
Alen ovec Havet. Fra bette Sogns Jorder falber Terrainet af mod 
S .  O. og N. V . ; dog ece Jorderne ingenlunde bakkebe, men banne 
en jevnt stigende Heide. Jordsmonnet bestaaer af Leermuld, der mod 
Best gaaer over ril Sandmuld og gruusblandede Jorder ved Balders- 
bvLMde og iscer ved ^allernp; Underlaget er her mest Gruus, 
men isvrigt almindeligviis Leer. Mergel sindes adflillige Steder. 
Henimod Thorslunde sindes fast Kalksteen, som for omtrent 30 Aar 
siden har voeret benyttet*). Af Eng har Sognet, paa Grund af det 
jevntaffaldende, hoie Terrain, ikkun lidet. Paa Td. Hartk. haves om
trent 9 Tdr. L.

') See Prof. Forchhammers Danmarks gcogn. Forhold S .  52.
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Sengelöse Sogn har i det Hele leermuldede jevne Jorder, med 
Undtagelse af een dog ubetydelig Banke, der strcekker sig imellem 
Sengelose og Vadsb^e, og falber lavt imod N. V. og Dst. Den 
nordlige Deel af Sognet har fortrinlige sandmuldede Jorder med 
Leerunderlag; i Bankerne ved Vridslose findes en Moengde Kalkstene, 
som have voeret benyttede til Noeskildekroes Kalkbroenderie. Paa den 
nordlige Groendse af Sognet forene to Vandlob sig og banne betydelige 
Enge. Et heldigt Forsog paa at anvende et af bisse Vandlob til at 
vande hine Enge gjorde Proprietair Lange til Frederiksholm. Men 
da Han tilligemed sine egne Enge satte Sengelose Byes Enge under 
Vand, troede sldste Steds Beboere at deres Torvemosec derved til- 
foiedes Skade —  og en Aasteds Kjendelse hoevede bette gavnlige Forsog. 
Hovedgaarden Eathrineberg ligger her i Sognet. I  Gjennemsnit har 
Sognet 8  ̂ Tdr. L. paa Td. Hartk.

Herfted-Vester og jVster Sogne have jevnside, mod Syd og 
Sydost affaldende, leermuldede Jorder, med Underlag for det Meste 
af Leer. Eng haves i forstncevnte Sogn längs Store Veile Aae, 
der lober paa dets vestlige Groendse og künde benyttes til Vandings- 
Enges Anloeg. Sidstnoevnte Sogn har eiheller Mangel paa Enge, 
dog uden rindende Vand. I  Herstedvester haves Tdr. L., i Hersted- 
oster ?  Tdr. L. paa Td. Hartk.

Ballerup har jevne, i det Hele leermuldede og hoiloendede Jorder 
med Underlag af Leer; den sydlige Deel af Sognct, nemlig S k o v - 
lunde og nogle af Aagerups Jorder falbe derimod side, og ere lige- 
ledes leermuldede. Af ganske anden Beskaffenhed ere Overdrevene 
beliggende i den nordlige Deel af Sognet; bisse have tilforn voeret 
bevoxede med Skov, som for loenge stden er afdreven; Hovedbestand- 
delen af Jordsmonnet, der er hoit og bakket, er Hvidleer og Gruus 
eller grov Sand, blandet med lidt Muld. Af Eng har Sognet ikke 
betydeligt, og den formindskes aarlig ved at opffjceres for den under- 
liggende Torvejords Skyld. I  Gjennemsnit har Sognet 10^ Tdr. 
L. paa Td. Hartk.

M a a ls v  Sogn har meget forffjellige Jorder, det ligger ogsaa 
paa Grcendsen af Herredets frugtbare og ufrugtbare Strog. Beliggen- 
Heden er hoi, dog ligger selve Byen i en Dal. Hvor Terrainet Helder 
mod Sydost og Best ere Jorderne for det Meste muldede og leer-
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blandede; mod Nord derimod sandmuldede, dog af god Bestaffenhed. 
Bankerne ere jevntaffaldende, saa at Iorderne i det hele ere hsiloendede 
og ikke lide af stadeligt Vand, mod Best falbe de dog nogct side 
henimod Aaen, der stiller dette Sogn fca Frederiksborg Amt. Over- 
drevet Ioenstrup V ang, der tilforn har vceret bevoxet med Skov, 
er bakket, og bestaaer af Sand og Gruus blandet med lidt Muld; 
nogle af Bakkerne bestaae af Sand og Hvidleer. Af Eng har Sognet 
ikke betydeligt; en liden paa 8 til 1.0 Tdr. L. Storrelse, tilhsrende 
Lars Pedersen har Han, paa Skoleloerer Gehls Overtalelse, sat under 
Band og derved betydelig foroget dens Frugtbarhed. Sognet har i 
Gjennemsnit 8 Tdr. L. paa Td. Hartk.

RLrke-VcrrlLtse Sogns Jorder ere af meget forstjellig Bestaffenhed, 
fra kolbe og side Leerjorder til hoie grusede Sandjorber. B ringe  Bye 
vifer allerede tildeels denne Forstjel, da den halve Deel af Iorderne 
ere gode leermuldede, for en ringe Deel side, den anden halve Deel 
derimod sandmuldede og hsiloendede. Lille-Vcerl/sse har sandmuldede 
og paa de, nu udfliftede, Overdrevslodder sandige Jorder, som i det Hele 
ere jevne og hsiloendede, dog findes ogsaa enkelte Steder leermuldede 
Jorder. Bollekolle har temmelig jevne, hsiloendede sandmuldede Jorder, 
der dog for det Meste indeholde for liden Muld. Endelig har RLrke- 
Vaerlsse Bye i det Hele meget hsie, snart fand- snart leermuldede 
Jorder. Underlaget er ligesom Madjorden af hoist forstjellig Be
staffenhed, snart seigt Leer snart Gruus og Sand; dog findes ogsaa 
Mergel den, hvilket overhovedet er Tilfoeldet paa de fleste Stedep 
hvor den i dette Amt er sogt. Engene ere til Kollekolle og Lille- 
Vcerlose ubetydelige og af ringe Bestaffenhed; bedre ere de til Kirk?- 
Vocrlsse; men Bringe Bye har udmcerkede Enge iscer beliggende längs 
med Aflsbet fca Ssndersse. „Den halve Deel af denne Byes Enge« 
der ere dens Nigdomskilde, vilde künde scettes ved dette Aalob under 
Vand, naar den ved Jonsirup  voerende Vandmslle maatte nedlcegges, 
hvilket sandsynligviis, siger Jndberctningen, vil stee, da den som 
Vandmslle er anlagt sormeget paa det Tsrre." Skjsnt Eierne af 
Engen ikke have Raadighed over Vandet, gjor dette dem paa egen 
Haand god Tjeneste, ved noesten hver Vinter at soette en stör Deel 
af den under Vand. I  Gjennemsnit har Sognet 14z Tdr. L. paa 
Td. Hartkorn.
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Ledöye eller LLdse Sogns Jordec ere jevne, hverken hole eller 
side, ffjorlerede, med Undtagelse af 3 Gaardes Jorder og Udlodderne, 
hvor de ere temmelig sandede. Underlaget er mest guult eller rodt 
Leer, oste Sand eller Gruus, enkelte hole Steder Mergel. Sognet 
har mod Syd betydelige Enge. I  Gjennemsnit gaae 9 Tdr. L. paa 
Td. Hartkorn.

S rirsrum  Sogn bestaaer ncesten overalt af sandede og hole 
Jorder, dog uden Bakker, da de ubetydelige ved Sm E « n -< !> v re  
neppe kunne mcrrkes. Denne Bye har de bedste Jorder i Sognet, 
bestaaende af gode Muldjorder; lignende Jorder har tildeels S m E r m -  
Nedre, men storste Delen ffarp og fandet; 4 Udflyttere have saa 
ringe Jord, at Lyngen sremkommer i 2de Aars Hvile. Af nogen 
bedre Beflaffenhed ere ^oves og N)?bolles Jordec. Underlaget ved 
disse to sidsincevnte Byer er meget forfljelligt, dog öftere Leer end 
Sand og Gruus. Ved Smorum-Ovre er Underlaget mest guult etter 
rodt Leer, oste Mergel, enkelte Steder Sand. Smorum-Nedres 
Jorders Underlag er deels guult og rodt Leer, sjelden Mergel, mest 
Sand, ved de anforte 4 Udflytter-Gaarde ofte bruun Sand, ellers 
Gruus. Hovedgaarden Edelgave har omtrent 350 Tdr. L. fand- 
muldede, dog mest flarpsandede Jorder, med Underlag af ovenanforte 
Leersorter, sjelden Sand og paa et Sted er funden Mergel. I  Smorum- 
Ovre og Hove lide Engene af ffadeligt Vand, men da Erofterne ikke 
ere tilborligt oprensede, saa kan det e! bestemmes om Vandet i Loke- 
Soe ved Vexoe paa Frederiksborg Amt staaer for holt, hvilket dog for- 
modes. Vceredroe Vandmolle er nedlagt, Aaen künde derfor fra 
bemeldte Soe til den nedlagte Vandmolle vcere dybere. Vandings- 
Enge af Betydenhed kunne ikke anloegges. Paa Edelgave haveS om
trent 8 Tdr. L. Overrislings-Eng, hvortil dog undertiden mangler 
tilstrcrkkeligt Vand. Virkningen af Overrislingen er her befunden 
fuldkommen saa god, og mere varig end Overgjodskning. Sognet har 
i Gjennemsnit 8^ Tdr. L. paa Td. Hartkorn.

Ved et Tilbageblik paa disse to Herreders, det gamle Kjoben- 
havns Amts Jorder, finde vi, at de umiddelbart til Stranden, isa'c 
til Kjogebugt stodende, bestaae af stade, sandede og grusede Strand
enge, hyppigt underkastede Oversvommelse af Havet. Bag dette Sand
belte ere Jorderne meer eller mindre lerede, men Leret prcrdominerek
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i dem Alle; de ere meget jevne og side, dog ikke i den Grad, at jo 
Vintersoed kan dyrkes, stjondt den paa dette Strog, i meget vaade 
Aar, undertiden tager Skade. Fjernec man sig mere fra Kjogebugt, 
blive Jorderne mere hoiloendede og muldblandede, og overgaae mod 
Dst og Best af disse Herreder til Sandmuld og dernoest til ffarp- 
sandede og gruusblandede Jorder, i hvilke dog enkelte Pletter leec- 
muldede findes. Mod Nord og iscer mod Nordost bestaaer Terrainet 
for det Meste af Sandbanker, paa hvilke Lyngen hyppigt viser sig. 
Begge Herreder ere vel forsynede med Eng og rindende Vand; men 
dette benyttes noesten aldeles ikke til at forbedre Engene ved Over- 
risling. Mergel findes hyppigt i Underlaget i en ringe Dybde under 
Overfladen.

Somme Herred
ligger i Midten af Amtet, og omslutter noesten hele den sydlige Deel 
af Roeskilde Fjord. Jorderne ere for det meste hsiloendede og ende 
mod Fjorden hyppigt i Brinker eller steile Affald, dog uden betydelig 
Hoide over Vandfladen. Paa den ostlige Side af Fjorden bestaaer 
Jordsmonnet almindeligviis af Leermuld, hvilket noermest ved den 
nordlige Grcendse mod Frederiksborg Amt gaaer over til Sandmuld 
og skarp Sand. Mod Syd begrcendses Fjorden af Roeskilde Byes 
hoie og sandede, stundom gruusblandede Jorder, hvilke dog loengere 
ind i Landet gaae over til Muld og Leermuld, som sortscrttes Best 
for Fjorden; dog ere de Jorder, der ligge tcet ved denne, sandede. 
Kysten danner mod Roeskilde Fjord, som den omslutter, en Moengde 
Nces, Odder og Holme; det betydeligste Nces er B^gencrs, der 
danner den nordligste Deel af Herslov Sogn, hvis deilige Skove, der 
overalt omslutte Ncessets mange Bugter, bidrager meget til at for- 
hoie denne Egns Skjonhed. Herredet har, uagtet dets temmelig hoie 
Beliggenhed, mange gode Enge, der gjennemstrommes af adffillige 
Aaer og Bcekke, blandt hvilke Leire- og Komerup- Aaer ere de be
tydeligste; den Forste danner Gccendsen af dette Herred mod Voldborg 
Herred.

Sundflsemagle Sogn er mod S . , D. og N. begrcendset af 
Vand; dette i Forening med Terrainets Jevnhed og lave Beliggenhed 
gjor Jordsmonnet, der bestaaer af Leer- og Sandmuld med Underlag
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af hvidt Leer, siidt. Uagtet Jorderne L det Hele taget ere jevnstde, 
sindes dog en temmelig betydelig Horde, Riishoiene kalbet, sra hvilke 
haves en viid Udsigt; Jorderne ere her sandede. Af Eng har Sognet 
betydeligt längs med de paa Grcendserne lobende Aaec; men da bisse 
ikke have behorigt Fald, saa ere de tkl storre Skade end Gavn for 
dem, da det overflodige Vand gjor dem altfor side og sumpede. Ved 
at blive Herre over Vandet vilde man künde faae de sortroeffeligste 

Bandings-Enge. Omtrent 11 Tdr. L. kommer her paa 1 Tde. Hartk.
Iy llin ge  Sogn udgjor den nordligste Deel af Herredet, groendser 

mod Best tkl Roeskitde Fjord og stilles fra Frederiksborg Amt ved 
den oftomtalte Vcerebroe Aae. Jorderne ere hoiloendede, sandede og 
bakkede i den nordlkge Deel af Sognet, med fandet Underlag; mod 
Syd falbe Bakkeme jevnece af, og Jordsmonnet bliver mere muldet 
og leerblandet med Leerunderlag. I  Stranden ligger 17 storre og 
mkndre Holme, af hvilke den Storste er L7 Tdr. L. stör, de ovrkge 
paa omtrent 1 Tde. L. og rkngere Stsrrelse. Sognet har ubetydelig 
Eng. Paa Td. Hartkorn kommer omtrent 9 Tdr. L.

Rirkerup Sogn har i det Hele jevne Jorder, dog hcever Ter- 
raknet sig mod Noeskilde Fjord og danner temmelig hoie Sandbrinker, 
ogsaa ved Gundsise-Lille ere Jorderne mere hoiloendede med svagere 
Bakker, der have temmelig jevnt Affald. Jordsmonnet er, med Und- 
tagelse af disse Hsider hvor det er fandet, i det Hele muldede, hvori 
snart Sand, snart Leer, som ved Taagerup, der har rodlerede Jorder, 
fremherster. Sognet har iscrc mod Nordvest endeel Enge, hvori dog 
sindes mange Ror ved Ostrup Soe. Paa Td. Hartkorn kommer 
9 Tdr. L.

Hvedstrup Sogn har jevne temmelig side, leermuldede Jorder, 
der hvile paa et Underlag af hvidt Leer; mod Ost og Nord begrcendses 
Sognet af et Vandlsb, ved hvilket sindes gode Enge, dog lide disse 
for en stör Deel ogsaa af for megen Suurhed. 9 Tdr. L. kommer 
her paa en Td. Hartkorn.

F lyng  Sogn har Agerjorde af samme Bestaffenhed som for- 
rioevnte Sogn, Ost for M arbjerg Bye hcever Terrainet si'g og danner 
en jevn Hoide, Maglehoi; iovrkgt ere Jorderne jevne, med Leerunderlag 
dog tildeels ogsaa grov Sand. Af Enge har Sognet ikke betydeligt. 
Vmtrent 9 Tdr. L. gaae paa 1 Td. Hartkorn.
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Aagerup Sogn har temmelig hoilcrndede, leermuldede Jorder, 
der i smaae jevne Bakker hcever sig Sonden og Norden for Aagerup 
Bye og danner Sognets bolgeformige Iordsmon, der mod Stranden 
hcever sig noget, og er der mere fandet. Kystcn mod Fjorden danner en 
lang Odde, Boelund, Syd for hvilken ligger en liden De, Stcrngeholm. 
Underlaget er for det Meste hvidt Leer, dog findes enkelte Steder 
vgsaa Sand. Längs med en liden Bcrk, der udspringer i den sydlige 
Deel af Sognet og falder ud i Fjorden, ligger Stsrstedelm  af 
Sognets Enge. Ncesten 10 Tdr. L. haves paa Td. Hartkocn.

Hemmelsv Sogn er omtrent af samme Beffaffenhed, nemlig 
hoilcrndede jevne Muldjorder, dog ogsaa sandede og grusede, paa hvilke 
nogle ubetydelige Hoie hceve sig; mod Fjorden, hvor de danne 
Bunker, og paa de derved liggende Holme ere Jorderne sandede. 
Sognet danner to Halvoer, R u sse , 60 Tdr. L. stör Groesning, og 
Veddelsv, udenfor hvilken ligger 4 Holme, af hvilke den stsrste. 
Sonder Den, er ?  Tdr. L. stör, Svineholm 4, og Ellorn 2L- Tdr.
L. störe. Paa den ostce Side af Svineoen findes gode Jorder, Resten 
er fandet. Sognet har ret gode Enge. Paa Td. Hartkorn haves 
omtrent 10 Tdr. L.

RoeskLlde tre Sognes Jorder have et betydeligt Omfang, da 
de mellem Dst og Best have en Udstrcekning af henved 1^ Miil, og 

1 ^ mellem S .  O. og N . B .  Jordsmonnet er derfor af forskjellig 
Beffaffenhed, dog ere de i det Hele taget hoie og sandede; dette er 
iscer Tilfcrldet med den betydelige Strcekning, der ligger Dst for Byen 
og tildeels udgjor Byens Udmarker; men ogsaa Jndmarkernes Jorder 
ere ialmindelighcd grusede, blandede, meest med guult Leer, sine Steder 
med guul Sand. De Jorder, som ligge noermest Byen, eller ere L 
duftige og velhavende Jndvaaneres Eie, ere imidlertid, ved omhyggelig 
Behandling og ved Paakjorsel af en Mcengde Gjodning, satte i en 
hoist kräftig Stand, paa enkelte Steder endog i alt for kräftig, saa 
at de srembringe Sced, der tidlig gaaer i Leie. Mergel findes i Mcengde 
paa mange Steder af den fortrceffeligste Kalkart i störe sortlobende 
Lag, men benyttes ncesten aldeles ikke. —  V o r  Frue Sogns Jorder 
ere ialmindelighed sandede, dog findes ogsaa en Deel leermuldede med 
Leerunderlag. Den saakaldte „Lyngen" sydost for Tjcerebye, er meget 
fandet, og Lyngen sremkommer, naar Jorden ligger loenge udyrket.
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Underlaget er her snart Leer snart Gruus eller fort og rod Sand som ved 
Lyngen. De bedste Jorder findes kmidlertid i en Deel af S t .  Jürgens 
Sogn, Best for Roeskilde. Adffillige af bisse Jorder ere fortrinlig 
Leermuld, der danner jevne, dog temmelig hole Banker; mod Nord, 
som overhovedet noer Stranden, falbe de mcget sandede. Underlaget 
er holst forskjelligt; dog antages i den vestlige Deel af Sognet Leret 
at proedominere. Paa BLdstrup-Gaards Marker er fundet Spor af 
et gammelt Teglvcrrk, hvor sormodentllg de Steen ere brcendte, hvoraf 
Domkirken er opbygget. Paa bette Sted er funden fortrinligt Blaaleer i 
Underlaget. Sognene ere i det Hele taget ret vel forsynede med
Enge, men, fljondt Aflobene af Byens mangfoldige Kilder gjennem 
nogle Engffykker künde benyttes til disses Overrisling, ere de hldtil 
ei anvendte paa denne Maade. Til Bidstrup-Gaards Parcelgaard er 
henlagt 40 Tdr. L. Eng, hvor Vandings-Enge künde anvendes, dog 
vilde bette voere sorbundet med stör Bckostning. Roeskilde D o m 
kirkes Sogne har i Gjennemsnit 10 Tdr. L. z V o r  Frue Sogn 
9 Tdr. L. og S t .  Jürgens Sogn 12 Tdr. L. paa Td. Hartkorn.

HerslLw Sogn har muldede Jorder med Leerunderlag paa Hers- 
ls v  og Rattrnge Bpers samt BLlgencrsgaard, men paa TrelLerups 
Marker ere de sandede, med Underlag af fort Sand. I  det Hele er 
Jordsmonnet hoilcendet og bakket, dog med jevne Affald. Sognet 
har gode Enge, hvor dog Vanding ikke kan anvendes. I  Stranden 
ligge endeel Holme fra omtrent 3̂ - Tdr. L.s til 1 Skp. Lands Stor
relse. Paa Td. Hartkorn kommec omtrent 9 Tdr. L.

Rornerup Sogn. Jorderne ere deels leerblandet Muld med 
Leerunderlag, deels, iscer hos Udstytterne, sandagtige med Grusunderlag. 
De ere i det Hele temmelig bakkede, men ei synderlig steile. Sognet 
gjennemstrsmmes af Kornerup Aae, og har paa Grcendsen mod 
Voldborg Herred Leire Aae. Ved bisse Vandlob haves ret gode Enge. 
Paa Td. Hartkorn kommer 9 Tdr. L.

S vo g e rs lsv  Sogn har jevne, mod N V . noget ophoiede og 
bakkede, leermuldede Jorder, der uagtet deres stade Leie ikke lide af 
skadeligt Band. Vandings-Enge kunne ikke med Fordeel anlcegges. 
Paa Td. Hartk. haves ikkun omtrent 7 Tdr. L.

E l im  Sogn har hoilcendede, mod N V .  noget afsaldende, muldede 
Jorder med Leerunderlag, ikkun nogle faa af de under Navn af Nye-
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G lim  udflyttede Gaardes Jorder lide af skadeligt Band. Sognet 
har ingen Overflodighed paa Enge, der, med Undtagelse af den vest- 
lige Deel, mest bestaaer af Enghuller. Omtrent 9 Tdr. L. haves 
til Td. Hartkocn.

Thune Herred
grcendser mod Sydost til Kjoge Bugt og er for en stör Deel af samme 
Bestaffenhed, som det tilstodende Smorum Herred; det har nemlig 
sin Deel af den Sandstrimmel, der danner Bugtens Kyst; bag denne 
sindes ligesom i neevnte Herred udmcerket frugtbare, lerede og leer- 
muldede, side Jorder; men Jordsmonnet hoiner sig noget ncrrmere 
Stranden, fljondt i en ncesten umoerkelig Grad, mod Nordvest. Fra 
disse jevne Holder udspringe adskillige smaae B^ekke, som alle lobe 
ud i Kjoge Bugt, og ved hvis Dredder sindes gode, undertiden 
temmelig störe Engstrcekninger.

Jorderne til ^)LndLnge Sogn og Bye ere af forskjellig Be- 
skaffenhed; omkring ved Byen, vesten og norden for Samme, ere de 
muldlerede med Leerunderlag, der kan opploies og gaaer dybt. Ud- 
jorderne mod Sonden -re sandmuldede og meget lette; Leerunderlaget 
ligger dybere og Vandet gaaer hurtig fra Overfladen. Osten for 
Byen, mod Reerslsv, Sterkende og Lhune  Byes Marker, sindes 
en Strcekning, som hidtil har vceret bevoxet med Smaalyng og har 
et Undeclag af Nsdsand blandet med Okker, der dog ikke er hyppig. 
Sognet mangler Eng. Paa Td. Hartk. kommer omtrent 8 Tdr. L.

Reerslsv Sogn, bestaaende af Reerslsv og Sterkende Byer 
samt forrige Thorslunde-Lille Bye, nu Afbyggec-Gaarden Barfreds- 
hsi, har ligeledes Jocder af meget forskjellig Beffaffenhed. En stör 
Strcekning, nocdvestlig for Reerslov Bye, hvor hvec Mand har sin 
Udlod, danner en Bjergryg af Gruus og Kiseljord, hvorunder vel er 
Leer, men saa dybtliggende at det ingen Jndflydelse kan have paa 
Overfladen. Jorden er derfor eiheller vandholdig, hvilket er Hoved- 
aarsagen til at ingen Beboere sindes paa denne Strcekning, der ellers 
künde benyttes fordeelagtigere. Den Deel af Sognets Jorder, som 
stoder opad mod Vindinge, er sandig med ringe Muld, de svrige 
ere stcerklerede, isoer Barsredshois Jndmarker og de tilgrcendsende Bye- 
jorder, dg disse lide for en stör Deel af Suurhed og skadeligt Band,
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som formedelst Jorddundens Jevnhed er vanstelig at udgrave. Til 
Ld. Hartkorn haves omtrent 12^ Tdr. L.

RLldebr^nde Sogn har jevne, stade og stde, lerede og leer- 
muldede Jorder, der henimod Stranden salde, forst sandmuldede, siden 
meget sandede. Underlaget ec for det Meste Leer, stundom, stjondt 
sjeldnere, Gruus. AdstiUige Steder trcrnge Jorderne til Udgravning, 
hvilken dog nu af AdstiUige foretages med Jver, saavel i dette som 
i Greve Sogn. Af Enge haves tklstroekkellgt. Jorderne ere meget 
lavt ansatte i Hactk., saaledes have de to 2^nppe1/Sv Gaarde til et 
Areal af 345 Tdr. L. af de meest udmcerkede Jorder ikkun lidt over 
27 Tdr. Hartk. I  det Hele kommer 13 Tdr. L. paa Td. Hartk.

Greve Sogn er af samme Bestaffenhed som sidstnoevnte, saavel 
i Jordsmon som Ünderlag; dog hoever Terrainet stg allerede ved 
Greve Bye noget mere. Nordvestlig i Sognet lkgger Hovedgaarden 
Geddesdal med et Areal af omtrent 600 Tdr. L., der alle ere 
merglede og satte i en saa udmoerket Stand, at faa, maastee ingen 
anden Hovedgaard i Landet kan sammenlignes med den. Jorderne 
ere bearbeidede i en betydelkg Dybde. Ved Stranden, hvor Egnen 
er meget lav og jevn, er Jordsmonnet fandet, med et Ünderlag af 
Blaaleer; her ligge flere hundrede Tdr. L. Eng eller Strandgrcesning 
til holst ubetydelig Nytte for Eierne, da Engen lider af Suurhed, 
Standgrcrsningen af Magerhed. Denne Stroekning forer her Navn 
af „Jernet", og gjenncmstjceres af en litte Boek, der har fit Udspckng 
fra Greve Byes vandrige Kilder. I  Gjennemsnit har Sognet 12 
Tdr. L. paa Td. Hartk.

Thune Sogn har hoilcendede, i det Hele taget lerede Jorder; 
disse ere imidlertid i den nordlige Deel, hvor de grcendse til Vindinge 
Sogn sandige og af ringe Bestaffenhed. Sognet dannes af Bjergryggen 
rnellem Noeskildefjord og Kjogebugt. Jordsmonnet bestaaer af jevne 
og stade Hoider, der i sin bslgeformkge Dannelse frembringer nogle 
si'de Steder, der udgjore Mestedelen af Sognets Eng. Underlaget er 
de fleste Steder Leer. I  Gjennemsnit haves 14 Tdr. L. paa Td. 
Hactk.

(Larlslunde og (Larlsstrnp (ell. (Lagstrup) Jorder ere lerede 
med passende Muldblanding, og give, velbehandlede, gode Afgroder 
med vcegtig, meelriig Scrd. Endeel Lodder lide dog af skadeligt Band,
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borlige Dyrknkng Hindus, da Bonden ordentligviis kun udgraver det 
Band, som bedcrkkec Jorden. Underlaget bestaaer af Leer. Her er den 
fortrinligste Leilighed til Engvanding, da Byernes Engbund, som 
ligger i Sämling, gjennemssjceres af en stör Beek, der falber ud i 
Kjogebugt; men Engene, der ligge i Fcrlledflab, benyttes ogsaa til 
Torvcffjcer, hvorfor Vandings-Anlceg ikke kan ventes, uagtet detS af- 
gjorte Gavnlighed. Med Hensyn til Carlslunde der bemcerkeŝ  at 
paa en af dens Byetoftec, fandtes, ved en Forsamling af 8 Land
inspecteurer, i Anledning af den nye Matrikulering, et Jordsmon, 
der var det bedste af alle de undersogte, og saa god at det betragtedes 
som Normaljord*)» Paa Carlslunde kommer i Gjennemsnit 9^-Tdr. 
L.z i Cagstrup 11 Td. L. paa Td. Hartk.

Snoldel/Sv Sogn har mod Nord og Dst hsilcendede, jevne, 
mod S .  V. affaldende lerede og leermuldede Jorder, mod Nord noget 
lettere, mod Syd derimod stoerklerede. Adffillige af Sa llse s  Jorder 
ere side, dog lkde de nu, da den titgrcendsende Ulvemose er opdyrket 
og afgroftet, sjelden af skadeligt Band. Underlaget er overalt, maaflee 
med faa Undtagelser, Leer. Sognet har ret gode Enge, som dog ikke 
kunne overvandes. I  Gjennemsnit haves paa Td. Hartk. 9^ Tdr. L.

^audrnp Sogn groendser mod Nord til sidstanfsrte, og har 
stört Jordtillceg efter Hartkornet. Jordlodderne ere alle fortrinlige, 
saa at de kun behove en mere fortrknlig Dyrkning for at bringe en 
rüg Afgrode. Leret af den bedre Slags er fremherffende, og Muldet 
kan lettelig foroges. Udlodderne paa den saakaldte Ulvemose —  
tklforn et Ufore —  bestaae af en moseblandet Sandjord, som hviler 
paa Leer og Kalkmergel, der kan opplekes. Denne betydelige, gansse 
stade og ncesten eensartede Jocdstrcrkning (omtr. 600 Tdr. L.) kan

49

*) Denne Iords Bestanddele blev, efter den Undersogelse Man var istand 
til at gjsre paa Stedet selv, antaget at vcrre: ^  middelmaadig jkarp 
Sand og Gruus z Leer tilligemed den meget fine Sand, som ikke 
ved Udvaskning lader sig frastille og ^  Muldjord. Alt foruden Kalken, 
som ikke optog noget mcrrkeligt Volumen. Denne Blanding fandtes 
i en Dybde af ovcr 18 Lommer, og Jordens Bcliggenhed var mod 
Sonden med et godt Fald. See Bergsoe Grev Reventlovs Levnet
2. D. 49 og 50.
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modtage en hoi Grad af Eultur. Sognet har i Gjennemsnir 10 
Tdr. L. til Td. Hartk.

So lro d  Sogn har ligeledes fortrlnlkge lerede og muldblandede 
Scedejorder, hvilende paa Leerunderlag, med Undtagelse af en Strcrk- 
ning ud mod Stranden, hvor Sandlaget dominerer, dog ligeledes 
paa et kkke dybt liggende Leerunderlag, hvorpaa Vandet blkver staaende. 
Paa denne Strcekning og längs med en gjennemlobende Voek findes 
Engpletter, som bekvemt künde vandes og derved meget forbedres. 
Ncrsten hele Strcekningen künde ved Sluser bringes under Vand, og 
derved dannes til Engbund. Sognet har 11 Tdr. L. paa Td. Hartk.

Iersie  Sogn har jevne for det Meste af Leermuld med Leer- 
underlag bestaaende Jorder. Mod Nordvest sindes en lettere, usammen- 
hcrngende Jordart —  „Murred", kalde Bonderne den —  tilboielig til 
at frembringe de saakaldte Pileurter. Skjondt Jorderne ere jevne, 
flade og udm Bakkec lide de ikke af skadeligt Vand. Ved Byens 
sydlkge Markfljel flyder Skjensved-Zlaen, og vander de tilstodende 
Enge, hvorom Mere under Dlsemagle. Sognet, der kun bestaaer af 
den ene Bye, har omtrent 10 Tdr. L. paa Td. Hartk.

L irke  - Skjensved udgjor tilligemed sidstnoevnte Sogn den 
sydligste Deel af Herredet. Jorderne bestaae af god Muld, blandet 
med noget Leer, og Leerunderlag. Ved Skjerisyed Aae, som har fit 
Udspring her i Sognet, sindes gode Enge. Paa Td. Hartk. kommer 
ncrsten 11 Tdr. L.

Ramsoe Herred

er det sydligste i Amtet og stilles ved Kjoge-Aae fra Prcrstoe Amt. 
Det indtager den sydligste og sydvestligste Deel af den störe, ud- 
mcerket frugtbare Slette, der under Navn af Heden optager Storste- 
delen af Amtet.

/Vlsemagle Sogn. Ved Stranden sindes i dette, saavelsom i 
Iersie, H/sielse og RjLlge Sogn den saakaldte „Lyngen", der i 
de nordlige Strandsogne antager Navn af „ Iernet". Jordsmonnet 
bestaaer her, i Oversiaden af Sand, hvorpaa hist og her fremkommer 
Lyng, som paa nogle Steder afstikkes og bruges til Brcendsel. Under- 
laget er, i bisse Sogne, gruset Strandsand. Til Scedeland duer 
denne Jord ikkez den kan, ved meget stcrrk Gjodning, give 1, neppe
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2 Halme Rüg; men den bcerer da ogsaa for det Meste kun Halm; 
Kjcemen er kun lidcn og oste svang. Men til Ercesning er denne 
Jord, stjondt Grcesset som almindelig ved Strandgrces er lkkun kort, 
meget god og giver Creaturene god Trivning. Hvor den her beffrevne 
Lyng flipper begynder Byens egentlige Scedeland, der i Almindelighed 
bestaaer af gode muldede og muldlerede Jorder med Leerunderlag. 
Ncermest ved Lyngen ere Jorderne noget side, men hoine sig, uden 
at vcere bakkede, jevnt opad mod Byen, og ere holest Vesten for Byen, 
hvor de grcendse til N ie lse  Marker. Mod Norden begrcendses Byens 
Marker af Skjensved-Aae, som gjennem en ved Chausseen til 
Kjoge anbragt stör Sluse, udgyder sig L Kjogebugt. Om Foraaret, 
naar Slusen, stoppet af Isen, ikke hurtige nok kan affore den 
stcerke Vandmasse, oversvommer Aaen Engene, som strcekke sig 
längs dens Bredder, L Skjensved, Jersie, /Vlsemagle og Hsielse 
Sogne, og esterlader sig der ud paa Sommeren megen Fugtighed. 
Med en saadan Localitet maatte her kunne anlcegges en meget be- 
tydelig Stroekning Vandings-Eng; men Foretagendet vilde maaskee 
overstige Lodsekernes Evne, selv om de, —  hvad der ved saadanne Fore- 
tagender er meget vanskeligt at tilveiebringe, —  vare enige derom. 
Ved at dcrmme foromtalte Brofluse künde Vandet tvinges til ac 
stige hoiere og blive lcengere staaende; men man udsatte sig derved 
tillige sor at scette formeget af det tilstodende flade Agerland undec 
Band, og maassee vilde Vandet bryde for stcerkt paa Chausseen og 
Broflusen. En Sagkyndig har imidlertid meent, at Omkostningerne 
ikke vilde vcere betydelige ved dette Anlceg. En mindre Bcek, som 
lsber gjennem Sognet og over hvis Band dette er ene raadigt, künde 
ligeledes benyttes til Engenes Vanding. Sognet har i Gjennemsnit 
7 Tdr. L. paa Td. Hartk.

H E ls e  Sogn bestaaer af 7 Byer, til hvilke Jorderne ere af 
noget sorffjellig Beskaffenhed, hvorfor denne bedst anfores ved hver 
enkelt. Hsrelse Bye, vesten for Dlsemagle. Den har en soecdeles 
hoi Deliggenhed. Dens Jorder ere muldlerede, paa mange Steder 
meget stcerklerede, med Leerunderlag. Benyttede med M d  og i rette 
Lid, give de skjon Sced af alle Slags. De ere ikke bakkede, men 
falde jevnt af fra Byen mod alle Sider. Vandings-Enge kunne her 
ikke anlcegges. O lbye osten for Hokelse: Jorderne bestaae af meget
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fcugtbar Muld, stundom blandede med lidt Leer, med Leerunderlag. De 
ere ikke bakkede, men falbe jevnt af mod Osten, kun udad mod Lyngen 
ere de noget flde. Her er ingen Leilighed tkl Anloeg af Vandings- 
Eng. Store -Sa lbke  fanden for Hoielse: Jorderne bestaae af frugt- 
bar, noget leerblandet Muld, med Leerunderlag. En Gaards Lod 
mod Vesten er bakket med en flid Engstroekning nedenfor; Lovrigt ere 
Jorderne jevne. Lille -Salbkes Jorder ere af samme Beffaffenhed, 
maaffee i Almindelighed noget lettere. Pa- en af Gaardenes Jorder 
flndes en Strcrkning Gruusjord. I  Almindelighed ere Jorderne, naar 
undtages en Strcrkning meget hoie Bakker, de saakaldte Glente-Hoke 
ved det sydlkge Markskjel, jevnt hoie. Gjennem en af Gaardenes 
Lodder flyder en Book, som vander det tilgrcrndsende Engdrag, og 
maaffee med Fordeel künde benyttes til Overvanding. Assendrup, 
nordvest for Hoielse: Naar Veirliget foker sig, gkve Jorderne god 
Scrd; nogle af dem ere sandmuldede, andre leermuldede i hvilke 
Leret oste har stcrrk Overhaand. Jorderne have en hoi Beliggenhed, 
og mange Bakker iscrr mod Best. Underlaget er af samme Beffaffen- 
h-d som Overfladen. Lille-Skjensved har frugtbar Muld, Leer- 
muld, og paa meget faa Steder gruset Jord, med Underlag af samme 
Beffaffenhed. Jorderne ere jevne og have en lav Beliggenhed, dog 
uden at vcere stde. Ved Byens nordre Markffjel flyder den ovenfor 
omtalte Skjensved-Aae, der, hvor den ei indffrcenkes af hoie og 
steile Aabredder, künde overvande de tilstodende Enge. Hvilkestrups 
Jorder bestaae af Muld, blandet snart med Leer, snart med en torve- 
agtig Jord, paa faa Steder ogsaa med noget Gruus, med Underlag 
af samme Beffaffenhed; de give god Scrd. og ere snarere side end 
hsilcendede samt uden Bakker. Skjensved-Aae flyder ogsaa paa 
den nordlige Grcendse af denne Byes Jorder. Sognet har i Gjennem- 
snit omtrent 9 Tdr. L. paa Td. Hartk.

L jFge  Sogn, i hvilket Gamle Rj/sge-Gaard, hvis Areal, 
her i Amtet, 456 Tdr. L., optager den storste og bedre Deel af 
Jorderne, som ere meget jevne, flade og af sandig Beffaffenhed, dog 
er det ubetydelkge Areal, der er opdyrket, temmelig muldblandet. Over- 
drevet „ R jsg e -L y n g " indeholder omtrent 220 Tdr. L. af samme 
stette Beffaffenhed, som hele denne Strandstrcrkning, hvorom i det 
Foregaaende er talt. Byen har noget Eng mod Best, lanngs Kjoge-
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Aae, hvoraf dog den storste Deel ligger i Proestoe Amt. Kjoge- 
Gaards Jorder ere af bedre Beflaffenhed, nemlig mere muldede og 
Live god Scrd. I  Gjennemsnit har Sognet omtrent 10 Tdr. L. 
paa Td. Hartk.

E ibye  Sogn vesten for H§ielse. Til dette Sogn Hörer E i 
bye, som for det Meste har ftugtbare, muldede Jorder, hist og her 
med Leerbakker; Underlaget er Leer, dog findes ogsaa hole Sandbanker, 
hvilke dog, saavidt de endnu ere undersogte, indeholde Mergel, som 
bliver benyttet til Hovedgaarden Spanagers Hovedmarker, der ere 
af Areal Ager og Eng omtr. 600 Tdr. L. De fleste ftugtbare Jorder 
ere vel jevne, dog findes nogle, som ere noget, dog ei bradtbakkede. 
Längs med Sognets sydlige Skjel flyder Kjoge-Aaen, ved hvilken 
findes en betydelkg Engstroekning, iscer tilhsrende Spanager, hvorom 
mere siden. Valore Bye, nocdvest for Eibye. Jorderne bestaae af 
Muld, meer eller mindre blandet med Leer og i en Stroekning ogsaa 
med Gruus. Underlaget er som Overfladen. De ere hoilcendede og 
jevne, undtagen mod Dst, hvor der findes en hoi Gruusbanke. Store- 
Ladager, Nord for Eibye, har gode leermuldede Jorder med Leer- 
underlag; jevne dog ikke side og uden Bakker. I  det nordlige Mark- 
skjel mod Drsted Sogn flyder en lille Bcrk, ved hvis Bredder haves 
god Eng. Lille-Ladager, mellem Sidstncrvnte og Eibye, bestaaer 
af 2 Gaardes Jorder, som bestaae af Muld, snart blandet med Leer 
snart med Gruus og Sand; mod Best og Syd ere de meget bakkede, 
men falbe dog jevne mod Nord. Avlsgaarden Stenkelstrup Gaard 
har omtrent 200 Tdr. L. meget lerede Jorder, med samme Underlag; 
de ere hoie og meget bakkede, derimod lide dens störe Enge, hvori 
findes Torvejord, meget af Band. —  Foruden Kjoge-Aae paa Skjellet, 
flyder endnu en Aae gjennem Sognet, og danner ligeledes betydetige 
Enge. Om den Vandmolle, ^olnre-M/slle, der drives ved dette' 
Band, loegger betydelig Hindring i Veien for dets Afbenyttelse til 
Bandings-Enge, kan ikke med Vished afgjores; men da Eugene neden- 
sor Mollen lide af skadeligt Wand, saa maatte vel dette, ved hensigts- 
moessigt Anlcrg, kunne benyttes paa en bedre Maade, end til at gjore 
Engbunden suur. Kjoge-Aaen vilde uden störe Omkostninger kunne 
benyttes til at forbedre den störe Engstroekning, gjennem hvilken den
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flyder, thi der er Band og Fald nok. Sognet har i Gjennemsnit 
vver 10 Tdr. L. paa Td. Hartkorn.

Dalbke Sogn, vesten for Cibye, hertil Hörer Byen Dalbke. 
Jorderne ere her mere lerede end muldede, og paa nogle Steder meget 
stcerkt lerede, med Leerunderlag. Dog undtages herfra 2 Udlodder, 
der have mere sandige Jorder. Naar undtages den saakaldte Reine
marks Aas ere de jevne, uden at voere side. —  Rlsvested, Nord 
for Dalbye. Fire Udlodder her have sandig Skovjord; de ovrige 
Lodder leerblandede Mnld jorder med Leerunderlag, de ere hoiloendede 
uden Bakker. Henkmod Byens vestlige Markffjel flyder en liden 
Boek gjennem dens Enge. —  Reinm rark, Syd for Dalbye; her 
flndes nogle muldede og leermuldede Jorder z men for Storstedelen 
ere de sandede og smaagruscde, deels med Leer, deels med Sand- 
Underlag. De roses i Almindeligbed ikke for Frugtbarhed. Med Und- 
tagelse af den allerede noevnre Reinemarks Aas ere Jorderne jevne. 
Sognet har ncrsten 13 Tdr. L. paa Td. Hartkorn.

RLm m erslsv Sogn, det sydvestligste i Amtet, har ganske gode, 
leermuldede Jorder, med samme Underlag, dog noget sandede opad 
mod Svenstrup Hovedgaard. De ere for det Meste jevne uden 
synderlige Bakker, og ikke side. —  Gremholt har 2 Gaarde, med 
sandede, ujevne, dog ikke bakkede Skovjorder, med Sandunderlag. 
Gjennem Kimmerslov Soe, ved hvilken findes en Vandmolle, lober 
en Dcrk, som visinok med Fordeel künde anvendes til at overrisle 
Sognets Enge. Sognet har ncrsten 11 Tdr. L. paa Td. Hartkorn.

Boerup  Sogn bestaaer af adffillige Byer samt af Hovedgaarden 
Svenstrup, der maafkee har de bedste Jorder i hele Sognet (som i 
det Hele taget ikke er af sortrinlig Beskaffenhed), dog bedst ved Boerup 
B)^e, hvor de dog bestaae af ffovryddede Jorder, der snart ere leer
muldede, snart sandmuldede med ligesaa asvexlende Underlag, og give 
ret gode Afgroder. Jorderne ere i det Hele temmelig hoiloendede iscrr 
mod Dsten. Jmellem bradt affaldende Bakker flyder her en liden 
Bcrk gjennem en smal Engstrcekning, til hvis Vanding den künde 
denyttes. Lcrnmrestrup har leer- og sandblandede Jorder af maadelig 
Beffaffcnhed, med Underlag af samme Beskaffenhed som Overfladen. 
En liden Bcrk, som lober gjennem Byen, scetter til sine Tider en 
Deel af Byens tilstodende Enge under Wand. Stnbberup  har
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bakkede Skovjorder, snart af Skovleer, snart af Sand, med samme 
Slags Underlag, og ere af maadelig Veffaffenhed. Ganlinersd har 
jevnere, ligeledes isoer mod Nord sandede, og har noget bakkede Jorder, 
under hvilken Overfiade dog stundom sindes Leer. —  Ubberup, be- 
staaende af 3 Gaarde, har nogle leermuldede Jorder, men for det 
Meste ere de sandige, deels med Leer-, deels Sand-Underlag. Ogsaa 
her sindes adflillige Banker. D ringe  har mod Vesten hoie Jorder, 
der falde bradt af mod den ved Boerup omtalte Boek, mod Dst falde 
de jevnt af mod Heinede/ hvis Jorder for cn Deel falde side; det 
Meste af bisse Byers Jorder ere sandmuldede, dog ogsaa leerblandede, 
oste med Leerunderlag, og yde ret god Scrd. Leret er, hvor det 
sindes her i Sognet, almindeligviis den ufrugtbare Skovleer; dog har 
Boerup Bye, men isoer Svenstrup mange Steder gode, frugtbare 
leermuldede Jorder. Arealet til denne Gaard er omtrent 740 Tdr. 
L. Ager og Eng til lidt ovec 77 Tdr. 5 Skpr. Hartkorn. I  Gjen- 
nemsnit har derimod Sognet omtrent 14^ Tdr. L. til Td. Hartkorn.

Gaae vi fra denne Skovegn tilbage til Hedeegnen ved det til- 
groendsende Drfted Sogn, saa finde vi, altsom vi fjerne os fra 
Skoven, igjen de herlige frugtbare, leermuldede Jorder, som udmcerke 
hele „Heden". Den vestlige Deel af Sognet, nemlig Truelftrup 
Bye og en Deel af Hsrrske have jevne og side, sandmuldede, under- 
tiden noget leerblandede Jorder, oste med Lecr-Underlag. Den nord- 
ligste Deel af Hsnffe er derimod hsiloendet og jevn. Af samme 
Veffaffenhed ere alle Drsted Byes, og Storstedelen af Bentzonseie 
Hovedgaards Jorder, som forst henimod Skjellet ved Handrup (Ulve- 
mosen) og Skjensved falde noget side, og danne en Engstrcrkning, der 
optagec den sydligste Deel af Gaardens og Byens Jorder. Jords- 
monnet gaaer fra Sydvest til Nordost ovcr fra sandmuldede til leer
muldede, og ved Skjellet af Gadfkrup Sogn, stcerklecede Jorder med 
Leerunderlag, oste hvile de umiddelbart paa Mergel, der opploies. 
Sognet har betydelig Eng, der paa sine Steder oversvommes af en 
liden Bcek om Vintcren, og foraarsager enkelte sure Pletter. Benzons- 
eie er bekjendt for sine udmcrrkede frugtbare Jorder, og har et Areal 
af 500 Tdr. L. til omtrent 56 Tdr. Hartkorn. I  Gjennemsnit har 
Sognet noesten 10 Tdr. L. paa Td. Hartkorn.
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Gadstrup Sogn. Jorderne ere Leermuldede, enkelte Steder 
stcerklerede, med Leer-Underlag; dog maae undtages nogle af Ramsi-e- 
M ag le s  Udmarker, som ere grusblandede. Jorderne ere jevne, deels 
hoiloendede deels enkelte Strog side, uden dog at lide af fladeligt 
Band. Engene ere for det Messe gode; men kunne ikke vandes. I  
Gjennemsnit kommer 7 Tdr. L. paa Td. Hartkorn. .

Daaskrup Sogn har bakkede, dog i Almindelighed jevntaffaldende 
Jorder, som fra Syd til Nord gaae over fra sandmuldede, stundom 
gruusblandede til leermuldede, med Underlag for det Meste af Gruus. 
Paa Overfladen sindes adffillige Stedec mange störe Steen. Sognet 
er hoiloendet med mange Enge; den betydeligste Strceknkng heraf sindes 
längs tvende Bcekke, hvoraf den storste gaaer längs Skjellet mod 
VLbye-Gcrards og Roerups Marker; af denne Engstrcekning künde 
omtrent 40 Tdr. L. under Assenl/sse uden synderlig Bekostning 
omdannes til en fortrinlig Vandkngs-Eng. Segnet har i Gjennem
snit 13 Tdr. L. paa Td. Hartkorn.

R irk e -S y v  Sogn har Jorder af meget forssjellig Veskaffenhed; 
den nordre Deel af Sognet ec hoiloendet, der mod Syd gaaer over 
til at blive siid og kold. Overlaget er for det Meste Leermuld dog 
egsaa gruusblandet; Underlaget snart Leer og Mergel, snart Gruus. 
Hovedgaarden ^Lb^e-Gaard, hvis Jorder indtage den midterste Deel 
af Sognet, omtrent 600 Tdr. L., har i det Hele leermuldede, meget 
side og jevntfaldende Jorder, der ved Mergling og stcrrk Gjodning 
ere bragte til en hoi Grad af Frugtbarhed. Af Enge har Sogner 
en Deel längs med de to Bcekke, der deels lobe igjennem, deels be- 
grcrndse det; en liden Deel deraf ved äZhrn künde overvandes. Jmellem 

og 9 Tdr. L. falde paa Td. Hartkorn.
Roenrp Sogn har mod Nord hoiloendede, tildeels bakkede, sand

muldede og sandede Jorder med Underlag af samme Veskaffenhed; 
mod Syd jevntaffaldende Muldjorder med Leerunderlag. Her sindeS 
cn Deel Eng, der gjennemstrommes af en liden Bcrk, der danner 
Sognets vestlige Skjel mod Voldborg Herred, og som künde over
vandes ved den. Sognet har i Gjennemsnit over 8 Tdr. L. paa Td. 
Hartkorn.

Et Overblik paa dette Herred viser, at det frugtbareste Landstrog 
sindes i Stroget fra S .  O. til N. V  i de til Thune og Somme
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Herreder grcrndscnde Sogne. De mod Dst liggende Sogne bestaae 
i Almindelighed af meget frugtbare, leermuldede og flade Jorder; denne 
Eharacteer beholde de i nordvestlig Retning, men blive efterhaanden hoirre 
med jevntaffaldende Bakker, der dog undertiden afbrydes af enkelte side 
Strog. Mod Best aftage de i Godhed alt som de ncerme sig Skov- 
egnen. Jordsmonnet bliver mere afvexlende, det sandede og grusede 
mere almindeligt; Bakkerne blive hyppkgere og steilere, banne under
tiden Slugter, og den golde Skovleer viser sig paa flere Steder. Af 
denne Bessaffenhed, nemlig Sand, Skovleer og Gruus, er det meste 
Ploieland, der sindes i de vestlige Skovegnez egentlig gjore kun en
kelte Jndmarker Undtagelse herfca, og bisse JorderS bedre Beskaffenhed 
hidrsrer upaatvivlelig fra en meget crldre Cultur. Herredet gjennem- 
strommes af en Mcrngde smaae Bcrkke, hvoraf de fleste künde be- 
nyttes til at frugtbargjore de tilstodende Enge, naar engang i Tiden 
en storre Driftighed og Almeenaand besjoele Lodsekecne; men meget 
Band vil formodentlig lobe til Strande inden bette ffeer.

DoldLorg Herred,

der udgjor den vestlige Deel af Amtet, har en fra de tllgrcrndsende 
Herreder forfljellig Eharacteer. De leermuldede jevne Jorder, som 
udgjsre Storstedelen af Hedestrcekningen, afloses af et bakket, for det 
Meste sandigt Agerland, gjennemffaaret af Enge og herlige Skove, 
der snart ligge samlede L storre Stroekninger, snart sindes adspredte L 
mindce Parkier. Terrainet Homer sig temmelig betydeligt i Midten 
af Herredet, men falber dog i det Hele temmelig jevnt af til alle 
Sider.

(vsted etter (vusted Sogn danner Overgangen fra Ramsoe 
Herred, og har i den nordlige Deel gode> jevne, muldede Jorder med 
Leerunderlag z mod Syd hcrver Terrainet sig og bliver mere fandet. 
Underlaget er hoist forskjellkgt, dog er det ogsaa her almindeligviis Leer. 
I  det Hele have Jorderne godt Fald, og lide derfor ikke af ffadeligt 
Band. Sognet har betydelige Enge, hvoraf den storste, Hestehaugen, 
der Hörer til Osted Bye, er 150 Tdr. L. stör. Leire Aae og Tokke- 
rups Aae, hvilken sidste lober midt gjennem Sognet, tage her deres 
Udspring, men kunne ikke benyttes til Engenes Overvanding. I  
Gjennemsnit har Sognet 13^ Tdr. L. paa Td. Hartkorn.
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Scrrlsfe Sogn er meget ffovgroet, da Skoven optager omtrent 
Hcelvten af Arealet. Jorderne ere meget bakkede, grusede og sandede, 
isoer i den sydvestlige Deel ved Aunstrup Overdrev, der bestaaer af 
störe Banker, der for det Meste ere skovgroede. Underlaget er al- 
mindeligviis af samme Veskaffenhed som Overfladen, der paa mange 
Steder er meget blandet med Steen. Jmellem disse mange Bakkec 
findes kmidlertid en Niigdom paa Enge, isoer längs med Lethradorg 
Aae, der tager sit Udspring sra en See paa Aunstrup Overdrev. 
Bandings-Enge kunne her vlstnok med Fordeel anlcegges. Paa Td. 
Hartkorn kommer i Gjennemsnit A  Tdr. L.

2lllesl<sv Sogn har i det Hele taget langt bedre Jorder, end 
forncevnte Sogn. Bel ere de hoie og bakkede, men i den ostlige 
Deel jevne, muldede og leermuldede med Leerunderlag. I  den vest- 
lige Deel af Sognet ere Bakkerne derimod steilere og hoiere, isoer 
henimod Lethradorg, hvor de skulle reise sig henved 100 Alen over 
Jssefjordens Vandspeil. Lethradorg selv ligger 60 Alen over Loire 
Aaes Vandspeil. Denne hele bakkede Deel af Sognet har sandede 
eller grusede Jorder, med Underlag af samme Veskaffenhed z dog findes 
ogsaa af og til Leerunderlag, og ved Hu le -M slle  findes i Bakkerne 
mod Best fortroeffelig Kalk-Mergel. Längs med de Aaer, der gjennem- 
stromme bette Sogn findes soecdeles gode Enge, der ved Overvanding 
endnu künde bringes til storre Frugtbarhed; men Anloegget af dem 
vilde voere forbundet med endeel Bekostning og Vanskelighed, paa 
Grund af Vandmollerne, der nu have 8kaadighed over Vandet. Her 
i Sognet ligger Hovedgaarden Lethraborg eller Leire-Gaard, med 
et Areal af 747 Tdr. L. Ager og omtrent 50 Tdr. L. Eng; af bette 
Areal ligger dog noget i Kisserup Sogn. I  Gjennemsnit har Segnet 
12 Tdr. L. paa Td. Hartkorn.

Gjevninge Sogns Jorder ere mod Ost, hvor de degrcendses 
af Leire-Aae, temmelig jevne og mulddlandede, mod Best hcrve de sig 
og blive sandede, af hvilken Beflaffenhed de fleste af Bsndernes 
Jorder ere. Underlaget er her for det Meste Gruus. Hovedgaarden 
Lindholm , beliggendc i bette Sogn, har gode muldede Jorder med 
Underlag af stcerk Leer. Längs med Leire-Aaen haves endeel Eng, 
der for en Deel er suur og moset. Vandings-Enge künde ikke an- 
lcegges. Mod Nordvest degroendses Sognet af den vestligste Arm af
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Noeskilde Fjord, hvori ligge de 4 smaae Skovholme. Paa Td, 
Hartkorn kommer i Gjennemsnit 7^ Tdr. L.

Lfttgbye eller L^ndb^e Sogn har temmelig hoitliggende, fra 
Syd mod Nord affaldende, temmelig jevne Jorder, for det Meste af 
sandmuldet, tildeels ogsaa leermuldet Bestaffenhed, de fleste Steder 
med Leerunderlag. A f Eng har Sognet ubetydeligt, da noesten hele 
Arealet er tjenlkgt til Agerland. Mangel paa rindende Band og Be- 
liggenheden af de adspredte Engpletter tklladec ikke Anlceg af nogen 
Vandings-Eng. Paa Tde. Hartkorn kommer 9 Tdr. L.

Scrb^e Sogn strcrkker sig fra Noeskilde Fjord mod Dst til 
Jssefjord mod Best og danner tilligemed G jershSi de nordligste 
Sogne i Herredet. Jorderne ere jevne og stade, dog hoeve de sig 
noget mod Best. Jordsmon saavelsom Underlag er af samme Be- 
skaffenhed som foranforte Sogns; men bette Sogn har betydeligere 
Enge, isoer längs den Bcrk, der mod Nordvest skiller det fra Frederiks- 
dorg )tmt. Her i Sognet ligger Hovedgaarden Eegholnr med et 
Areal af over 800 Tdr. L., der optage den nordvestlige Deel af Sognet. 
Omtrent 8 Tdr. L. kommer L Gjennemsnit paa Td. Hartkorn.

GjershisL Sogn har gode muldede Jorder, for det Meste mere 
leer- end sandblandede, almindeligviis med Leerunderlag. Overfladen 
er meget jevn, uden Bakker, og hcrver stg lidet mod Best. Paa den 
nordlige Grcendse stilles Sognet fra Horns Herred ved et ubetyde
ligt Vandlob, der dog ikke kan benyttes til Overvanding af de ube- 
tydelige Enge. I  den vestlige Deel af Sognet ligger Hovedgaarden 
'Rrabbesholm, hvis Areal belober sig til omtrent 370 Tdr. L. 
Paa Td. Hartkorn kommer 8 Tdr. L.

HpllLnge Sogn har hoilcrndede men jevne Jorder, der dog Heine 
sig mod Best, längs med Jsscfjorden, hvor der fi'ndes nogle Bakker. 
Med Undtagelse af Store-Rarlebye, hvr'S Jorder ere leermuldede, 
har den svrige Deel af Sognet sandmuldede Jorder. Underlaget er 
for det Meste Sand, der ofte er blandet med en rodlig Masse, for- 
modentlkg Kalk: hvorom ncrrmere under Sonnerup. Sammen- 
hcengende Engstrcrkning har Sognet ikke, og overhovedet kun enkelte 
Eng- og Moseplelter. Paa Td. Hartkorn kommer omtrent 8 Tdr. L.

R ye -Sogn . Ligesom i sidstanforte Sogn Homer Terraknet sig 
fra Ost mod Best, og hoevcr sig tcet mod Jssefjordens Kyst tit steile
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og hole Bakker, som lobe mod Nord ud i Fjorden og banne B ram s- 
trcrs, ved hvilken Bram sncrs-Vtgen fremkommer, i hvilken findes 
en litte Holm, Koeholmen, paa henved Tde  ̂ L.s Storrelse. Jords- 
monnet er for bet Meste sandmuldet, oste blander med en rodagtkg 
Jordart; nogle leerblandede Jorder findes bog ogsaa i Sognet, med 
et rodt Leer-Underlag, der paa enkelte Steder seer ud som rod Kalk; 
paa andre Steder er Underlaget rod Sand. As Eng sindeS adstillige 
Pletter, ikke L betydelige Strcekninger, men af god Veffaffenhed. 
Syd  for Byen Rye  udspringer en liden Doek, der i nordvestlig Ret- 
ning salder ud i Jssesjorden; men da dens Bredder for det Meste 
dannes af Bakker, er der ingen Leilighed til Vandings-Eng. Her i 
Sognet ligger Hovedgaarden Rye-Gaard, med et Areal af omtrent 
630 Tdr. L. I  Gjennemsnit kommer 12 Tdr. L. paa Td. Hartk.

Sonnerup  Sogn. Jorderne ere i dette Sogn temmelig bak- 
kede, da ncrsten hele Terrainet bestaaer af det Bakkestrog, der fra 
Saabye  Sogns Hoioer skyder sig ind mellem de to Fjorde; dog 
have Bakkerne i det Hele brede Flader med jevne Affald. Det Bakke
strog, der omtales i Rye Sogn, er en Fortsoettelse af dette Bakkestrog, 
der endnu i dette Sogn ikke er indffrcrnket til en smal Bjergryg, 
men udbreder sig som en herlig, stugtbar, bolgedannet Bjergaas, der 
falder jevnt af mod Dst og Best, hvor Terrainet längs Aastrup etter 
Dams Molle-Aaes hsire Bred danner en sammenhcengende Bakke- 
ryg, der ender med et Ncrs i Sidingefjorden. —  Iordsmonnet er for- 
skjelligt; det bestaaer nemlig snart af leermuldede, snart af ligesaa 
stugtbare sandmuldede Jorder, der oste have en rodlig Farve, der vel 
hidrorer fra den rode Kalk, der L et langt Strog udgjor Underlaget 
af Sognets Jorder. Denne rode Kalk trceder tydeligt frem paa den 
venstre Side af Vandlobet ved V in tre -M slle r, hvor et KalksteenS- 
brud findes. Paa Grund af denne Beskaffenhed, kunne Jorderne 
ikke let faae for meget Band; de lide snarere af for lidet Vcede; 
men give i sugtige ?lar udmaeckede Afgroder. Af Eng har Sognet 
tilstroekkeligt, hvoraf en herlig Stroekning findes paa begge Sider af 
det Vandlob, der fra Vintremoller flyder ud L Isst-Fjorden. Med 
ringe Omkostning vilde her kunne anleegges en fortrinlig Vandings- 
Eng. Hovedgaarden Trudoholnr med et Areal af omtrent 300 Tdr.
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Td. Hartkorn.

Disse stdste sex Sogne, hvis Jorder stille Noeskilde fra Jsse- 
Fjord, udgjor den frugtbareste Strcekning af Voldborg H-rred, og 
have, med enkelte Undtagelser, jevne, frugtbare, sandmuldede Jorder, 
der kun meget faa Steder mod Dsten, eller snarere henimod den oft- 
lige Deel, falber vel stde. I  Almindelighed ere de stcerkt blandede med 
en fiin rodlkg Kalksteen, der ved Bearbeidning har forenet stg med 
Madjordens Muld, og bannet et meget varmt Jordsmon, der ikke let 
kan faae formegen Regn.

Saab^e eller Rirkesaabye Sogn danner mod Nord ved T ho r- 
kildstrup en jevn, leermuldet Flade, der falber jevnt af mod Dst 
og Nord; mod Best, men iscer mod Rirkesaabye, L Syd, hcever 
Terramet stg, beholder paa denne Byes Jndmarker den muldede Be- 
staffenhed; men gaaer man lcengere mod Syd og Dst, blkve Jordcrne 
mere bakkede og sandige, overgaae henimod Rissenrp Sogn til en 
gold, hvid Sand. Fra denne ufrugtbare Hoide falber Terramet rem- 
melig fandet af mod Best, hvor Lille-Saabye ligger, der atter har 
mere muldede undertiden leerblandede Jorder, der dog atter hoeve stg 
mod Best og danner et Bakkestrog, der lober mellem Syd og Nord 
og foc det Meste er flovgroet. Dette Bakkestrog falber dog for det 
Meste jevnt af mod Best, hvor Hovedgaarden Aastrup har et tem- 
melig jevnt, i betydelige Enge stg endende Jordsmon, med et Areal 
af omtrent 400 Tdr. L., hvoraf henimod de 200 Tdr. L. ere Eng, 
gjennem hvilken Aastrup Aae lober. Underlaget bestaaer for det 
Meste af Gruus, hvid eller rod Sand. I  Midten af Sognet findes 
mindre betydelige Enge, derkmod haves endeel omkrkng den nysnoevnte 
Aae og ved det Bandlob, der gaaer gjennem Abbetveds Jorder i 
Sydvest af Sognet. Forstncrvnte Aae driver adflillige Möller, Jord- 
brugeren har derfor ikke faa fri en Raadighed over Bandet, som 
kroeves til en henstgtsmcesstg Afbenyttelse til Engenes Vanding. I  
Gjennemsnit har Sognet 9^ Tdr. L. paa Td. Hartkorn.

RLsserup Sogn har en meget ujevn, bakkefuld Overflade, der 
danner mange side Ellemoser. I  det Hele er Jordsmonnet iscrr 
mod Best maadelkgt, sandigt, gruset og stenet, mod Ost findes nogle 
bedre, sandmuldede Jorder, hvor Bakkerne ere mindre hyppige, og
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med jevnere Affald. Underlaget er for det Meste Sand og Gruus, 
dog sindes iscec mod Dst Mergel i ringe Dybde under Overfladcn. 
Den meste Eng haves i Enghuller, der ei kunne s-rttes under Band. 
I  Sognec ligger Hovedgaardcn Sknllerupholitt med et Areal af 
omtrent SOO Tdr. L. Sognet har 14 Tdr. L. paa Td. Hartkorn.

Hvalsise Sogn. Jorderne ere meget hoiloendede og bakkefulde, 
iscrr i den sydlige Deel, hvorfra et Bakkestrog lober mod Nord over 
Sonnerup, og et andet mod Nordost over Skov-H astrup  ind l 
A isserup Sogn, gjennem hvilket det fortscrttes lil Lethraborg. Jords- 
monnet er for det Meste gruset, fandet og stecnblandet, dog bliver det 
mod Nord mere sandmuldet, undertiden leermuldet. Undcrlaget er 
almindcligviis Sand og Gruus. Den nordvestligste Deel af Sognet 
indtagcr Sonnerup  Hovedgaacd med et Areal af omtrent 500 Tdr. L. 
Paa den vestlige Greendse imod Holbek Amt lober Da,ns Molle-, 
eller Aastrup Aae. Af Eng har Sognet ikke betydeligt; men dcr- 
imod adsiillige betydelige Ellemosec, beliggende mellem de sandede 
Bakker, og bidrage mere til at gjore Egnen skjon end frugtbar. I  
Gjennemsnit har Sognet 16 Tdr. L. paa Td. Hartkorn.

Ved al gjenncmgaae hele Amtet sognevüs have vi fundet at det 
indeholder alle Slags Jordsmon, sra den kolde, feige Leer, der krcever 
hyppig Udgravning og stoeck Bearbcidning, til den Kode, ufrugtbarr 
Skovlcer, det ufruglbare Sand og Gruus, der neppe lonner det der- 
paa anvendte Arbcide; men dettc er ingcnlunde Characteren af Amtets 
Jorder, hvilke, som vi have seet, for det Meste entcn ere leermuldede 
eller en med Sand blandet yppig Muld, der givcr gode Afgrsder af 
gode Scedevarer. Med Hensyn til Underlaget, da er bette ved hvert 
Sogn anfert; men ikke med den Noiagtighed, som det havde vceret 
onskeligt. I  de indkomne Jndberetninger sindes nemlig hyppigt an- 
givet at Underlaget er Leer; men af hvilken Bestaffenhed bette er, 
sindes sjelden anfort. Mergelen, der spiller saa vigtig en Rolle i 
Landvcesenet, Kenne Kilbe til Beistand, hvvr den anvendes paa en 
sornufkig Maade, sindes sjelden angiven at vcere indeholdt i Under
laget. Det vil derfor neppe vcere overflodigt at bcmcerke, al det her 
> Amtet som Regel kan antages, at den sindes ncesten overalt i en
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ringe Dybde, hvor Underlaget er angivet at bestaae af Leer; men og
saa paa mange andre Steder trceffes den, hyppigst maaffee i de storre 
Sandbanker. Saaledes er dette Tilfoeldet ved Spanager Gaard i Eibye 
Sogn, hvor Markerne hidtil ere merglede med den fra de tilstodende 
Banker hentede Mergel. Denne Jordart var loenge forgjoeves sogt 
paa Hovedgaarden Edelgaves Hovmarker, men er nu funden, ogsaa L 
en Sandbanke, dog er den for meget sandblandet, og altsaa mindre 
ffikket til denne Gaards hoie, sandede Jorder. Den sparsomme An- 
vendelse af denne Jordart til Jordsmonnets Forbedrkng vil paa et 
andet Sted blive omtalt.

Foruden dette Middel til Jordforbedring, har Amtet endnu paa 
de fleste Steder et andet i de mange rindende Bande, der gjennem- 
lobe det i alle Netninger. Med Undtagelse af Landstroget der gaaer 
woert igjennem Amtets ostlige Deel i en Netning mellem Nordost 
og Sydvest, findes ncesten i hvert Sogn et storre eller mindre rindende 
Band, som, for det Meste, uden störe Omkostninger, künde anvendes 
til at overvande Engene, og derved bringe dem til en storre Frugtbar- 
hed, der naturligviis snart vilde gaae over til Agerlandets. Det maa 
derfor forundre den tcenkende Lceser at see ogsaa denne Velstandskilde 
saa lidet benyttet, og Han vil naturligviis söge efter Grundene hertkl. 
En af disse kan maaffee Bandmollerne voere, der fra Arklds Tid 
have havt Raadighed over Bandet, og benytte dette efter deres For- 
deel, om denne end ikke loengere ffulde vcere overeensstemmende med 
det Almindeliges. Denne Afbenyttelse af Bandet gjor det oste umu- 
ligt for Landmanden at bruge det efter Tykke, at holde paa det og 
lede det ind over Engene, og alter at aflede det naar Han sinder det 
nodvendigt. Men Vandmollerne ere ikke den eneste Hindring for 
Afbenyttelsen af Bandet til Engenes Forbedring; thi Bandings-Enge 
findes ligesaa lidet, hvor ingen Vandmolle loegger Hindring i Veien, 
som hvor de künde bcere Skylden. Den fornemmeligste Aarsag lkgger 
i Jordens Udparcellering. Det vil allerede voere vanffeligt at forene 
3— 4 Lodseiere om et Foretagende til foelles Del; men at forene et 
heelt Sogn, eller oste flere derom, vil vistnok endnu i en lang Rcrkke 
af Aar blive umueligt; og meget ofte er det Tilfceldet at flere Sogne 
maatte tage Deel i Engenes Forbedrkng paa denne Maade, da Vand- 
lobene hyppigst banne Skjellene mellem Sognene, oste mellem
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Herredel.' og Ämter. „Ved Udskiftningen", saaledes hedder dct i en 
Jndberetning, „er, ligesom ved Amts- og Herceds-Jnddelingm, begaaet 
den Feil, at man har gjort Aalobene til Skjel, hvorved alle Vandlobs- 
sager komme til at sortere under flere Jurlsdictloner; hvorimod man, 
naar Bakkeryggcne vare afbenyttede til Skjel, ikkun havde havt med 
enkelt Autoritet at bestille." —  Alle bisse Omstoendigheder künde 
som sagt lcrgge Hindringer i Beim for en bedre Afbenyttelse af 
Bandet til Engene, men desvcerre kan det ei noegtes, at Mangel paa 
Dristighed er Hovedgrunden til at ogsaa bette Middel til Forbedring 
henrindcr ubenyttet. De omtalte Hindringer ville iovrigt bevirke, at 
det rimeligviis vil vare längere Tid inden bette, cnd inden andre 
Midier, f. Ex. Merglingen, bliver anvendl dertil, fordi Exemplet, bette 
neesten «neste Middel til at virke paa den minder Dannede, maa 
blive sjeldnere.

2.
Kilder, Jndsoer, Dandinger, udtorrcde Soer 

og Moser.

c^e t gaaer med bette Amt, som med de fleste i Sjcelland, at der 
findes Kilder mangfoldige Stederz dog er vel neppe noget Sted for- 
synet med saamange rkge Kilder som Landet omkrkng Noeskilde-Fjord. 
De betydeligste af bisse sindes dog upaatvivlelkg ved og i selve Roes- 
kilde Bye, der som bekjendt har fit Navn af KLlderne; „overalt er 
hele Gründen i Nordvest saa vandrig, at der hist og her frembryder 
nye Kilder". Mcrrkeligt er det iovrigt at nctop bette Strog, der er 
hsilcendet, og oste hoiere end det Terrain der ncermest omgiver det, 
er saa riigt b-gavet med Kilder, der ere saa vandrige og saa lidet af- 
hcrngkge af Beirligets storre eller mkndre Fugtighed, at man maa 
antage deres Tillob staaer i Forbkndelse med meget fjerne Egne.



65

Dette er imidlertid ikke blot Tilfoeldet med de fleste Kilder i denne 
Egn; i flerc andre, men fornemmelig ligeledes paa hoitlkggende Strog, 
som i Saabye og Sonnerup Sogne, findes ogsaa meget rige Kilder, 
paa hvilke Veirliget ingen synderlig, maaffee aldeles ingen Indflydelse 
har. Andre Kilders Nigdom staaer derimod aabenbarr L Forhold til 
den Mcrngde Band, der falder i ncermeste Omegn, eller ere afhcengige 
af Vandmassen i Soerne L Omegnen. Saaledes ere Kilderne i 
Gadstnrp Sogn aftagne siden den L samme Sogn beliggende Namsoe- 
Sse blev udtorretz og L tsrre Aaringer, iscer efter snelose Vintre, 
udtorres mange Kilder, Bronde og Vandinger. Saa interessant det 
end vilde vcrre noie at kjende hvilke Kilder, der henhore under hver 
af disse Cathegorier, saa ere Efterretningerne herom desvcerre ikke til- 
strcekkelige for at give en fuldkommen noiagtig Underretning. Paa 
de Steder, der til det daglige Brug ere afhcengige af Kilderne, er 
det af Vigtighed at lcegge Mcrrke til deres Afhcengighed eller Uas- 
hcengighed af Omegnens Vandsteder, og af Beirliget, for at kunne 
bedomme hvorvidt enkelte Mosers Udtorring maatte vcrre tilraadelig, 
samt om der er Leilighed til at erstatte Bandet paa anden Maade.

Det er vel egenlig blot Kildernes Vandrigdom og Belkggenhed, 
der i dette SkrLst kan komme i Betragtning; Beflaffenheden af Bandet, 
forudsat at det er brugcligt til almindeligt Brug, vedkommer det neppe. 
Hellerikke ec der stört at melde derom efter de indkomne Deretninger. 
Mineralffe Kilder findes lkke i Amtet; og ved at undersoge Bestand- 
delene af Bandet i dem, der havde Ord for at vcrre jernholdige, er 
man kommen efter, at dette ei er Tilfceldet; saaledes antoges en ved 
den nedlagte St. Jbs Kicke i Roeskilde vcrrende svag Kilde, hvis 
Band har en sammensnerpende Smag, og afscrtter en guul Farve, at 
vcrre jernholdig, og Sagnet har tilforn tillagt den helbredende Kraft; 
men senere foretagne Undersogelser ville ikke indromme at Bandet er 
jernholdigt. Paa Bronshsi Mark findes ligeledes en Kilde, „Torstens 
Kilde", som i Pontoppidans danske Atlas kaldes en Sundheds-Kilde, 
der har gjort god Tjeneste i Pestens Tid 1711; nu har dens Rye 
som Sundheds-Kilde tabt sig. Det samme gjcrlder om Bangede 
Kilde i Ejentofte Sogn, som 1710 opdagedes af en Graver ved 
Trinitatis Kirke, som ved Brugen af Bandet paa St. Hans Asten, 
fik sit Syn  igjen. Af Taknemmelkghed derfor lod Han opscette en
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Blök ved Kilden, i*hvilken samledes Saameget, at Gjentofte Hospital 
künde grundes derfor. Ved Jslehuus, Rodovre Sogn, blev 1?50 
opdaget en Kilde med klart, men noget saltagtigt Vand, hvilken vel 
snarere kan henregnes til Kilder med flet Vand, end til Sundheds- 
kilder. ?lf hellige Kilder, der i forrige Tider flittig besagtes ved St. 
Hansdag, og paa denne Dag helbredede Folk, haves der endnu ad- 
ffillige; og om Vandet nu end er mindre kräftigt, er det dog sikkert 
ligesaa reent og forfriskende, og har i alt Fald det Fortrin for de mme- 
ralske Kilder, at det er behageligt. For ikke ganffe at forbigaae disse 
Kilder, af hvilke vore Forfoedre troende drak Lcegedom for alskens 
Svagheder, bsr Kirsten Piils Kilde i den Kongelige Dyrehave ncevnes, 
fordi der endnu valfartes til den, iscer af Kjobenhavnerne, der dog 
ikke loengere komme der for Vandets Skyld, som vel sjeldnere drikkes 
ublandet. Denne Kilde udspringer paa Skrcrnten af en Bakke med 
en Straale af en Arms Tykkelse, og danner en liden Boek, der falder 
ud i Sundet.

Kunne vk end ikke ved Kilderne i Amtet helbredes for vore 
Svagheder, saa ere de os ikke desmindre saa vigtige, at de fortjene 
noermere Omtale, og vi ville derfor vende tilbage til Roeskildes Kilder, 
der over hele Landet ere bekjendte for deres fortroeffelige Vand, om 
hvilket man vil paastaae, at det aldrig gaaer k Forraadnelse: vist er 
er det, at det holder stg lcenge friss, endog om Sommeren. Hellig 
Kors-Kilde eller Konge-Kilden, vesten for Roeskilde Bye, hvks Vand 
er uden Smag og overordentlig klart, er befunden at forholde sig til 
Qvoegsolv som 1,011 til 13,593, eller til andet destitteret Band som 
13,36 til 13,35, og indeholder f̂ emmede Dele, der bestaae af
Selenit, Strandsatt og kalkagtkg Jord*). Maglekilde udspringer lige- 
ledes Best for Byen, og bestaaer egentlig af to Kilder, der omtrent 
lkgge en Alen fra Hinanden. Vandet indeholder samme Bestanddele 
som Hellig Kors-Kilde, og fremvceldec i saadan Moengde at det, i 
Forening med et Par andre mindre Kilder, danner en Boek, der driver 
de 5 Möller, som efter Hinanden modtage Vandet. Foruden disse 
har Roeskilde Bye endnu en Moengde Kilder, der noesten alle afgive 
rigelkgt Vand; men alle ere beliggende nordlig eller vestlig for Byen.

')  Gliernanns geogr. statist. Bejkrivelse over KjsbenhavnS Amt, S .  9.
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Syd for Dyen sindes ingen Kilder, og Wandet L Brondene er der 
maadeligt.

Felge vi den ostreBred af Roeskilde-Fjocd, da finde vi i Hirrmre- 
lsv Sogn tre Kilder, hvoraf de to findes ved Stranden. De ncermest 
tilgrcendsende Sogne have vel ogsaa Kilder; men ikke saa betydelige 
eller mange som det nordligste Sogn ved Fjorden, Iy llinge . I  
denne Bye fcemvcelde ikke mindre end fem Kilder längs med Stranden, 
af hvilke St. Ssrens og Heilig-Kors Kilde ere de moeckeligste; des- 
uden findes paa en lille Holm, Hestholmen, cndnu en Kilde. JH erslev 
Sogn, der dannec en Odde i den sendre Deel af Fjorden, sindes tre 
Kilder, hvoraf den betydeligste atter ligger toet ved Stranden. Om 
denne anmcerkes, at den giver rigeligt Band, og aldrig fryser, Tegn 
paa at dens Vandaarec ikke ligge L Overfladen af Jorden. Gaae vi 
ovec paa den vestre Bred af Fjorden, saa finde vi i Lyiigbye, 
Scrb^e og G je rs lM  Sogne endeel Kilder, hvoraf de fleste ligge 
ncer Stranden, og hvis Vandmasse hidtil ikke skjsnnes at voerc af- 
tagen. Det samme er Tilfceldet med Kilderne i de svrige Sogne, 
der ligge mellem Roeskilde- og Jsse-Fjorden, af hvilke de fleste findes 
i de hoilcendede R^e og Sonnerup  Sogne; L dette stdste Sogn ud- 
springec en meget rüg Kilde ved (Drdrrrp Bye, der danner den Boek, 
som driver de fem VLnLre-Msller. Det tilstodende Saabye  Sogn 
er ligeledes rigt paa Kildevoeld, hvoraf en Deel udspringe ved Aastrup, 
ja i en af Borggaardens Bygninger fremvcelder en vandrig Kilde, 
der afgiver meer end tilstroekkeligt Band til Huusholdningen, og aldrig 
udtsrres. Overhovedet er den hele bakkefulde Strcekning af Vold- 
borg Herred, vesten for Leire-Aae rkgelkg forsynet med Kilder, hvor- 
imod Landet paa den ostre Side af denne og Kornerup-Aae ikke be- 
sidder saa mange eller vandrige. Den hoiloendede, sydlige Deel af 
Rairrsse Herced har derimod adflillige riigholdige Kilder, af hvilke 
de ved (Dringe Bye i B o ru p  Sogn, i Dalbye, i "Valore i Eib)?e 
Sogn, ved G lbye  i ^Lelse Sogn ere blandt de betydeligste. Band
massen i bisse Kilder er i Mands Minde ikke astagen, fljondt dette 
er Tilfceldet med Soerne og Moserne; de kunne derfor ikke have 
deres Tillob fra bisse, men maae have dybere og fca fjernere Egne. 
Desuden er det almindeligviis de holest beliggende Kilder, der ere de 
rigeste, og som mindst ere underkastede Forandring paa Grund af
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Veirliget. Den senge Deel af Namsoe Herred er mindre begavet 
med Kilder; den'mod sindes i Thune Herred en Mcengde riigholdige 
i de tre Sogne, Greve, Rildebrsude og Thorslunde. Disse 
Byers Jorder ere mange Steder saa rige paa Kilder, at de i tsrre 
Sommere endog forsvne Naboesognene med Band. Midt i Greve 
Bye sremvoelder et rigt Vceld, der er omgivet med Planker i en 
Holde af en god Alen, i Lcrngde og Brede omtrent 3 Alen; denne 
Vandkumme er altid saa fuld af Band at den lober over; lignende 
indfattede Kilder have beggr de to andre forncevnte Byer. Snr/srum 
Herred er sättigt paa rige Vandkilder; forst i de to nordligste og 
bakkefuldeste Sogne Maal)0v og ALrke-Vcerl/sse sindes betydelige 
Vceld, hvis Bande ei ere afhcengige af Veirliget: i forstnoevnte Dye 
sindes St. Jbs Kilde, og tcet ved sidstncevnte fremvcelde tre meget 
rige. Jkke bedre end Smorum er Sokkelund Herred forsynet med 
Kilder, hvoraf de betydeligste sindes i Gjentofte Sogn, saasom de 
ovenomtalte Kirsten-Puls og Vangede Kilder. I  R sdovre  sindes 
ligeledes en god Kilde, i hvilken Bandet i Mands Minde ikke er 
aftaget.

Det er saaledes iscer Egnen omkring Noeskilde Fjord, Voldborg 
Herred, den sydlige Deel af Namsoe- og den nordvestlige af Thune- 
Herred, der er riig paa Kilder; de ovrige Egne af Amtet have kun 
ubetydelkge, Amager ingen, og det der anstillede Forsog at bore en arte- 
siff Brond har hidtil intet andet Resultat givet end et noiere Kjend- 
ffab til de forskjellige Jordlag, der sindes under Dens Overflade.

Indsoer.
Have vi, ved at omtale Kilderne, forst vendt vort Blik mod 

Omegnen af Noeskilde Fjord og Boldborg Herred, saa maae vi, ved 
Soerne, vende det mod den nordostlige Deel af Amtet; her sindes 
en betydelig og uudtommelig Vandmasse samlet i mange storre og 
mindre Soer, der ere beliggende tcet ved Hinanden, almindeligviis ad- 
flilte af temmelig hole, skovbevoxede Bakker. Den storste af disse 
Soer er F u re -S se n ,  hvis nordlige Bredde danner Grcendsen mod 
Frederiksborg Amt, og iovrigt indfluttes af Sollerod, Lyngbye og 
Kirkevcerlose Sogne. I  Forbindelfe med denne Soe staaer mod Best 
^arum-S-ese, der indtager et Fladerum af omtrent 250 Tdr. L.;
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mod Dst Ssllersd-S)Se, af Areal 23 Tdr. L., hvis Bande gjennem 
en liden Bcek lobe mod Best ind i V e ile -S se , 35 Tdr. L. stör, 
hvis Aflob falder ud i den nordöstlige Deel af Fure-Soen. Det 
Tillob, som denne See har fta bisse Soer, afglver den Lgjen i Sydost, 
hvorfra M ^lle-Aaen har sit Udspring. Denne Aae optager i sit syd- 
ostlige Lob, inden den falber i Lyrigbye-Sse, Aflobet fra Bagsvcerd- 
S se , som er lidt storre end Farum Soe. Med Bagsvoerd-Soe staaer 
mod Nordvest atter en liden Soe paa omtrent 20 Tor. L.s Storrelfe, 
Store  H u u l-S ^ e ,  og nogle Damme af l tkl 4 Tdr. L., i For- 
bindelse. M s l le -A a e n  gaaer ved den ostre Ende af Lyngbye Soe 
gjennem Byen, og tager dersra til Drholm en nordlig Netning, boier 
derpaa mod Dst, og falder ved Strandmollen ud i Dresund. De 
mange, bett-delige Vcerker, som bette Band driver, ville paa et andet 
Sted ncermere blive omtalte. Det er iscrr til bisse Vcerkers Deist 
at Bandet fra alle bisse ncevnte Soer gavner; thi deres Bredder cre 
for det messe steile, dog sindes nogen Eng'ved dem; men denne er 
almindeligviis for vaad til at vcere af nogen Bctydenhed; af denne 
Beskaffenhed er Engstrcekningen längs Vandlobet mellem Sollerod- 
Soe, Veile-Soe, som er den eneste af de forncrvnte Soer der har 
Engbredder, og Fure-Soen. Bandet har her for ringe Fald til at 
skille Eugene ved den overflodige Voede. Ved en Molle, der ud- 
malede Bandet til Fure-Soen, har Dronning-Gaards forrige Eier 
betydelig forbedret den normest liggende Eng paa 60 Tdr. L. Farum- 
Soe ender mod Best ved en Torvemose, stilles fra Fure Soen mod 
Dst ved en Mose-Eng, af meget ringe Bcerd. Dagsvcerd Soe har 
ingen tilstodende Eng eller Mose; men den hele Strceknlng längs 
Aaen mellem Fure-, Lyngbye- og Bagsvcerd- Soer bestaaer af Hcenge- 
dynd, hvoraf dog noget paa de senere Aar er bleven saa fast i Bunden 
at man kan gaae derpaa. Omtrent af samme Beskaffenhed ere Breddeme 
af denne Aae i dens hele ovrige Lob, det vil sige enten steile eller 
mosede; dens Bande kan altsaa ingen anden Nytte have for Egnens 
Landmand, end den, rigtignok meget vigtige, stedse at yde tilstrcekkelig 
og god Vanding. Foruden bisse storre Soer har denne Egn, de 
nordostligste Sogne af Amtet, endnu en stör Mcengde mkndre Soer 
0g Damme, hvoraf der alene i Sollerod Sogn sindes omtrent tyve 
Stykker, blandt hvilke Vidnaes-Dam, 26 Tdr. L. stör, og Hjorte-
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D am  paa 12 Tdr. L. ere de storste. Gjentofte Sogn er ligeledes 
begavet med en Deel Soer, blandt hvilke Gjentofte - S o e  paa 52 
Tdr. L., S o n d e r-S o e n  paa 28 Tdr. L. og iZunde-Soen paa 
22 Tdr. L. ere de storste, og lkgge L en Roekke ved Jcegersborg og 
Gjentofte. Gjentofte-Soe ec Hovedbeholdningen for Kjobenhavns 
Springvand; dens vestre Bredder ere stcerkt bevoxede med Ror, som 
give 3 Lodseiere betydelig Jndtcrgt, der for den storste Lodseier kan 
anflaaes til 200 Rbd. aarllg. Vandet fra denne Soe danner en 
kille Boek, der forer det tkl Em drup-Soe, omtrent 11 Tdr. L. stör, 
hvorfra det gjennem 5 Render fores til Kjobenhavn, i en Afstand 
af 7 til 8000 Alen. Det ovcrstodkge Vand fra denne Soe styrter 
ned ad et, i Skikkelse af en breed Trappe, opfort Vandfald, og lober 
derncest ud i Leer- eller Ro r-So en , en opdcrmmet Soe, 107 Tdr. L. 
stör, der i lang Tid har ligget til Grcrsning; og ffjondt det allerede 
i 1752 omventileredes at gjore denne Soe til en Hoved-Vandbehold- 
ning, kom bette, med betydelkge Omkostninger, forst istand 1815. 
Denne Soe er nu inddcrmmet med en meer end en halv M iil lang 
Doemning, der er tre Alen hoi, og kan saaledes Vandet bringes til 
en saadan Hoide, at de tre Soer ved Kjobenhavn, PeblLnge-Soen, 
Sortedam s-Soen og den betydeligt lavere liggende S t .  Jü rgens 
S o e ,  som afgive Pompevand til Staden, stedse kunne holdes fulde 
gjennem den Aae, der, fra Damhuus- og Leer-Soen, forer Vandet til 
disse ncermeste Vandbeholdninger. Denne Aae er, ligesom samtlkge 
disse Vandbeholdinger, inddcrmmet og staaer almindeligviis hoiere 
end de tilstodende Jorder, til liden Gavn for dem. Kjobenhavns 
Dandvcrsen har endnu en Soe tkl Stadens Forsyning, nemlig Dm n- 
huus- eller Langvaddam e-Soe. Ogsaa denne er opdcrmmet ved 
en hoi bred Vase, over hvilken den vestlige Hovedlandevei gaaer; 
ved en Sluse paa denne Vase, holdes Vandet i en vis Hoide, over 
hvilken det Overflodige afledes, og falber som en lille Bcrk, der meget 
sielden er tor, ud i Kalleboestrand ved Flaskekroen. Hovedaflobet for 
denne Soe, der indtager et Areal af over 130 Tdr. L., er Lmidlertid 
fra denS nordostre Hjorne, gjennem en Aae, der lober forbi Grondal, 
og derpaa, forenet med Leer-Soens Aflob, falber ud i Peblinge-Soen.

Esterat have fulgt Vandenes Lob til Kjobenhavns Forsyning 
ville vi vende tilbage til til de foromtalte Soer, for med et Par
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Furo- og Sotterod- Soer er Sand, dette i Forening med en betydelig 
Dybde toet ved Bredderne er Gründen til at der kun findes liden 
Grode i dem, hverken fra Bunden af etter ved Bredderne, ved hvilke 
kun findes ubetydelkgt Roc og Siv. Bagsvoerd Soe har leret Bund 
og nogen mere Grobe samt Opvoext af S iv  og Nor, dog ubetydelkgt 
as Sidste; ingen af bisse Soer staaer Fare for at tilgroe, dertil cre de for 
dybe. Med Lyngbye Soe er det en ganffe anden Sag; Bunden ec 
her overalt los Mudder, og groer aarlig til, baade fra Bunden og 
fra Siderne, som og fra den i Mkdten beliggende Sivholm. Det 
Samme er Tilfoelde med de ved Jcrgersborg beliggende Smaasoer; 
bisse groe med hvert Aar mere til med Nor. Om dette er til Skade 
etter Gavn med Hensyn til Penge-Jndtoegten af dem, er hidtil neppe 
undersogt; efter den Jndtoegt, der haves af Rorene ved Gjentofte- 
Soe at flutte, flulde det voere fordeelagtigt at de ganske grocde til 
med Nor.

Vandmassen i de storre Soer ec vel i det sidste Par Deeennier 
astagen; dog ikke i den Grad at det L nogen Maade har forandret 
deces Ehacacteer; og der er Heller ingen skjellig Grund til at antage nogen 
betydelig Formindskelse af Bandmassen i en lcrngere Noekke af Aar. 
En Noekke af snelose Buttere og torre Sommere vil kunne mindffe 
Bandet noget, men en anden Noekke af Aar, der bringer megen Regn 
og Snee vil atter fylde dem; thi de have ikke deres Tillsb fra störe 
Moser, hvis Udrsrring kunne indvirke paa dem. Hvad der altsaa 
skulde formindffe Vandmassen ffulde voere en storre Brug af Bandet 
til de mange Voerker, den driver, og heri ligger vel den sande Grund 
til at den virkelig er sormindffet noget. Men dette er saa langt fra 
at voere til Skade for de tilstodende ^.odseiere, at det meget mere 
vilde voere dem meget gavnligt om Bandet künde bringes til at falbe 
et Par Fod mere; thi herved vilde de altfor side Enge ved Veile 
Soe betydelig forbedres, ligesom den unyttige Stroekning Hcengedynd 
ovenfor Lyngbye Soe derved vilde kunne forandres til frugtbar Eng. 
Maaskee vilde Fure-Soens Aflob ved Frederiksdals Möller i dette 
Tilfoelde komme til at behove nogen Fordybning; men ved Bagsvoerd 
Soer vil dette ikke behoves, hvilket kan skjonnes deraf, at Bandet 
fra Aaen lober ind L denne Soe saasnart Lyngbye Möller staae stille.
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Forlade vi Sokkelund Herred, i hvilket alle de her ncevnte Soer 
ligge, saa er det meget lidet vi have at berette om Soer i den ovrige 
Deel af Amtet, og Overgangen ffeer da naturligst til S sn d e r -S se  
i Kirke-Vcerlose Sogn. At denne Soe har vceret betydelig storre 
end den nu er, skjondt den endnu er over 300 Tdr. L. stör, fljonnes 
af de mange Enge, der ligge rundtom dens Bredder nedenfor de hoie 
Bakker, der omgive den. Sandsynligt er det, at den tilforn har 
staaet i Forbindelse med den nu udtorrede Borup-Soe ved Groendsen 
i Frederiksborg Amt. Sonder-Soe formindffes aarlig kjendeligt. En 
lille Soe, der laae Best for Sondersoe, saavelsom en anden ubetydelig 
Soe Nord for Kicke-Vcerlose Vye ere forlcengst udtorrede.

Nogle flere Soer finde vi L S sm m e  Herred, ffjondt i det Hele 
ubetydelige i Sammenligning med Sokkelund Herreds. Et Stykke af 
^ove- eller Lo)>e-Sse i Frederiksborg Amt af 1? Tdr. L.s Sterrelse 
Hörer til Gundsoemagle Sogn, og anfores her iscer formedelst det 
gode Rorfljoer, som udgjor det Meste af dette Areal. Betydeligere 
er Gundssemagle-Sse, 188 Tdr. L. stör, men ligeledes meget til
gtet med Nor i den ostre Deel, der ogsaa kaldes G s t ru p -S se ;  
Vandmassen L denne Soe angives imidlertid ikke at vcere aftagen.

I  den vestlige Deel af dette Herred finde vi adskillige mindre 
betydelige Soer liggende paa Rad, saaledes at Kornerup-Aae lober 
fra den ene i den anden, inden den falber ud i Noeskilde-Fjord. Tage 
vi dem, uden Hensyn til deres Storrelse eftersom de folge efter Hin
anden med Aaens Strom, saa have vi forst R o rn e ru p -S se ,  16 
Tdr. L. stör, B u e -S se , 14 Tdr. L., Svoge rstsv -S se , 67 Tdr. L., 
Lille Nattinge-Sse, 13 Tdr. L. og endelig S tore  Ixattinge-Sse, 
155 Tdr. L. stör. Med Undtagelse af denne sidste, beliggende tcet 
ved Noeskilde-Fjord, ere de ovrige meget tilgroede med S iv  og Nor; 
ogsaa ffal Vandmassen vcere aftagen i dem siden de have mistet Til- 
lobet fra Namsoe Soe, der, som ovenfor meldt, er udgraven.

De Soer, der findes i Voldborg Herred ere saa ubetydelige, 
at de neppe kunne kaldes andet end Damme; thi den storste af dem, 
Langesse, beliggende i Alleslov Sogn, er ikkun 11 Tdr. L. stör, 
og en anden i Scrrlsse Sogu ikkun 8 Tdr. L. stör; fra denne har 
Lekre-Aae sit Udspring; endnu en lille Soe, 6 Tdr. L. stör, ligger 
Nordvest for Scrbye Bye. Derimod findes en Mcengde Fiffedamme,
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iscer i Omegnen af Lethraborg og Nye-Gaard. Af Moser og Kjcer 
er derimod en Mcengde i dette Herred, imellem de mange Bakker, 
der gjennemffjcere iscer den sydlige og vestlkge Deel.

Nogle storre Soer findes i Ramsoe Herred, nemlig Rm nners- 
l s v - S ^ e  paa henved 70 Tdr. L., D a lb y e -S se  paa 32 Tdr. L. 
og B o rup -S se , 25 Tdr. L. stör. Sidstncevnte See har tilforn vceret 
endeel storre, men et Forsog paa at udgrave den, til hvilket Dremed 
en meget dyb Aflednings-Rende blev gravet, har bragt den til at 
synke, og bannet nogen Eng rundt om den; men da Seen er temmelig 
dyb, er Hensigten ikke tilfulde opnaact. Neppe vilde det vcere til- 
raadeligt ganske at udgrave denne Soe, om det end kunne betale sig, 
hvorom dog meget tvivles, thi den yder Byen den holst fornodne 
Bandkng, der maaskee künde falbe vanskelig at tilveiebrknge, derssm 
Vandet aflededes sra det Sted, hvoc det af Naturen samler sig. I  
den Rcekke af mange torre Aar, der indtraf, har denne Soe gjort 
Borup Bye og Svenstcup Gaard stör Nytte.

Endffjondt det kun er en liden Deel af Amtet, der nyder For
delen af ferffe Soer, og skjondt bisse sor det Meste findes samlede 
paa enkelte Steder, saa kan Amtet desuagtet ikke si'ges at mangle 
Band eller naturlige Vandinger; thi det gjennemstrommes i alle Ret- 
ninger af en Mcengde Aaer og Bcekke. Den betvdeligste af bisse, 
Molle-Aaen er omtalt. I  Kjoge-Bugt falbe en Mcengde smaae Bcekke 
ud, der vel kun have et kort Lob, men forsyne de tilstodende Sogne, al- 
mindeligviis med altfor rkgeligt Band, af bisse Vandlob ere Skjens- 
ved-, Store  og Lille Veile-Acre de betydeligste. Längs ad den hele 
sydlige Grcendse lober LjFge-Aae, der optager si're Bcekke, som vande 
de sydligste Sogne. Ogsaa mod Best er Amtet begroendset omtrent 
i sin halve Udstrcrkning af Danrs Acre. Leire- og Lornerup-2laer 
ere ikke ubetydelige Vandlob i den vestlige Deel af Amtet. To Bcekke, 
hvoraf den ene falber L Roeskilde-, den anden L Jsse-Fjord, banne 
Voldborg Hecreds Grcendse mod Horns Herred, og den betydeligere 
Vcrrebroe-Aae, der udspringe fra Sondersoe L Kirke-Vcerlose Sogn 
og falber ud i Roeskilde-Fjord, stjeller mellem dette og Frederiksborg 
Amt i en Strcekning af omtrent to Mile.

Uagtet de ncevnte Kilder, Soer, Aaer og Bcekke, vilde dog en 
Deel af Amtet, nemlig den hoie Strcekning mellem Nordost og Syd-
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vest, gjennem en stör Deel af Sokkelund, Smorrnn, Thune, Somme 
og Ramsoe Herreder, og iscrr Amager, der hverken har Kilder, Jnd- 
soer eller Bcekke, savne det fornodne Band, dersom de ikke havde 
tilstrcrkkelige, gravede Vandinger; men bisse have tilforn vcrret meget 
forsomte, og derved utilstrcrkkelige, saavelsom flet anlagte. Denne 
sidste Feil er ikke afhjulpen, uden maaflee paa meget faa Steder; 
thi den almindelige Beliggenhed for en Byes Vanding er enten i 
selve Byen, eller dog meget ncrr ved den paa det Sted hvor Vandet 
af Naturen soger hen. Dette er ingen Feil ved Anlcegget, tvertimod 
er det et Fortrin, men en Feil er det, at en stör Deel af Byens 
Moddinge-Vand rillige har fit Udlob i Vandingen; thi dette maa 
nodvendigviis gjore Vandet usundt og modbydeligt for alle de Krea
tur-, som ikke ere opfodte ved en saa ureenlig Drik. Utilstrcrkkelige 
til Byernes Behov vare de fleste Vandinger, af Mangel paa behorig 
Dybde, som aarlig formindskedes fordi de aldrig bleve oprensede. De 
torre Aaringer have gjort en Forandring heri, og de fleste Byers 
Vandinger have erholdt en storre Dybde end tilforn, skjondt i det 
Hele ikke tilstrcekkelig for at kunne afgkve reent Band i en langvarig 
Torke. Efterlignelsesvcrrdig vilde derfor det Foretagende vcere som 
Hr. Christensen paa Amager har udfort for at skaffe sig tilstrcekkelig 
Forraad af Vand, endog i de torreste Aar. Dette bestaaer i, efter- 
haanden som torre Aaringer indtrceffe, at grave Vandingen dybere ; 
paa denne Maade har Han, ved sine egne Folk, givet en af sine 
Vandinger en Dybde af 10 Alen, en Dybde, som vistnok meget 
sjelden findes ved dem der ere besternte til en heel Byes Brug. 
„Ieg formener", flger denne driftige Mand i sin indsendte Beretning, 
„at det künde vcere gavnligt, at der i enhver Landsbye blev sorget 
for at der blev gravet et stört Vandbeholdningssted, nemlig paa et 
Sted i eller ved Byen, hvor der vac sidest, og hvortil Vandet künde 
ledes fra Byens Marker; ikke saa stört af Omfang, men derimod 
ved at gaae saavidt muligt i Dybden, og atter naar et tort Aar ind- 
traf at gaae dybere. Som  ostest mangler ikke Antallet af Vand- 
stederne, men alle ere de for det Meste lige dybe, og naar saa et er 
tort, ere de det Alle; derfor burde der snarere sees paa et enkelt 
Vandsteds betydeligere Dybde, og Omkredsen af samme bestemmes 
efter Dybden, som blev at grave fra den ene Ende, saaledes at den
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fornodent Dvrkghedens Hjelp; thi at faae en heel Landsbyes Beboere 
til at voere enige om et saadant Arbeide, vilde nok vcere et fromt 
Dnsse." Hvor vigtigt vilde ei et saadant Foretagende vcere f. Er. i 
Vindinge Sogn, hvor en, rigtignok stör, Vanding er alt det Band 
der haves i Sognet.

At Vandmassen i det hele Amt paa de senere Aar er aftagen 
er udenfoc al Tvivl, dette gjoelder dog meest om Vandingerne, mindre 
om Sserne og Bcekkene, og i nogle af dem kan det ikke ffjonnes 
at voere Tilfoelde. Hvor Kilderne have havt deres Tillob blot sra 
det Band, som falber i ncermeste Omegn, etter fra hoiere be- 
liggende Moser, der er deres Vandmasse betydelig aftagen, ja de have 
endog enkelte Aar voeret ganffe torre; dette har navnlig voeret Til- 
foeldet i Smorum og Ledoye Sogne, hvor adskittige Kilder hentorredes 
i de torre Somre; paa Reerslov Mark har indtil for faa Aar stden 
voeret en Kilde, der nu er ganffe tor. Lignende künde anfores endnu 
om adffittige andre af de mindre betydelkge Kilder; i de mere vand- 
rige ffjonnes derimod ingen Formindffelse af Vandmassen; det Samme 
gjcelder om enkelte af Aaerne, l de fleste er den derimod kjendelig 
aftaget. Til denne Aftagelse anfores adffittige Grunde, blandt disse 
ec de mange indtrufne torre Aaringer den der hyppigst noevnes. Dette 
kan vel i et enkelt etter nogle enkelte Aar vcere rigtigt; men da der 
i de senere Decenniec ogsaa er indtruffet meget regn- og snefulde 
Aar, saa kan den sremffcidende Formindffelse af Vandmassen ikke 
hidrore fornemmelkg heraf. Muligt er det imidlertid at der nuom- 
stunder ikke falber saa megen Negn paa Landet som tilforn, og 
Gründen dertil maatte da soges deels i Skovenes, etter rettere Skov- 
stroekningernes Formindffelse og i Soers og Mosers Udgravning, 
hvorved Landet mister de Gjenstande, der tiltrcekke Regnen. Jndkrect 
ffulde saaledes Soers og Mosers Udtorring ogsaa bevirke det som de 
aabenbart direct foraarsage; thi jo mere man bortffaffer af en Ting, 
desmindre maa der blive tilbage af den. At det fornemmelig er 
Soers og Mosers Udgravning, der foraarsagec at Vandmassen 
astager, kan sees deraf at Leire-Aaes Bande, som og Smaa- 
soernes og Dammenes i Voldborg Herred, i det Hele taget ei er af
taget, hvorimod dette er Tilfcelde med Kornerup Aaes; Forste ud-
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springer og har sit Tillob fra Woldborg Herred, hvor der firides en 
Mcengde Ellemoser og Kjcer, og hvor Udgravnkng ikke synderlig er 
foretagen; Sidste derimod fra Namsoe Herred, i hvilket adflillige 
Moser, deriblandt den betydelige Ulvemose, og en Soe ere tagte torre. 
At Vandmassen i de storre Soer L det nordostlige Hjorne af Amtet, 
der kun have lidet Tillob fra Moser, ogsaa er aftagen, dertil er den 
fände Grund vistnok den storre Virksomhed paa de Voerker, som 
disses Bande driver, og folgeligen storre Forbrug af dem. Skulde 
det vcere Tklfcrlde som ogsaa er sagt, at selve Jordsmonnet indeholdrr 
mindre Bcede, saa vilde en rimelig Grund —  foruden den ansorce Ud- 
gravning af Soer og Kjcrr —  vcere en bedre og hyppigere Afgrostning 
af Agerne, i Forening med en hyppigere og dybere Ploining, der iscer 
paa lerede Jorder bevirker, at Wandet synker dybere, og hurtigere af- 
damper. Et bedre Tilsyn med Vandlobene, deres hyppige Oprensning 
og ligere Lob bidrager naturligvkis scerdeles meget til hurtigere og 
bedre at stille Jorderne ved Wandet. Alle dksse Foretagender ere iscer 
i bette Aarhundrede wcerksatte, saa at det er unodvendigt at söge 
Aarsagen til Vandenes Formindstelse L Veirligets Forandring, aller- 
helst der ingen Grund er til at paastaae at denne i en lang Ncrkke 
af Aar har funden Sted. Den Mening Nogle have yttret, at Ud- 
torring af Soer vg Moser stulde formkndste Moengden af Dunsterne 
og folgelig Regnen, ec urimelig. D i have i de omliggende Have 
tilstroekkeligt Wand til al den Negn vi behove.

At udgrave Moser og Enghuller, hvor de sindes paa en Mands 
Lod, er tillykke meget almindeligt, ncesten overalt L Amtet, og er en 
kjendelig Farbedring i vort Landvcesen. Hvor derimod Flere skulle 
forene sig om at soranstalte betydelige Mosers Udgravnkng, er dette 
meget sjelden steet. Det betydeligste Foretagende af dette Slags er 
Udtorringen af Ramstse S s e  i Gadstrup Sogn. Denne Soe, der 
var meget tilgroet fra den mudrede Bund, og af en ubetydelig Dybde, 
er for en Snees Aar siden udtorret, og derved sorvandlet til en god 
Eng paa 61 Tdr. L.s Storrelse, k hvis Midte sindes Torvejord, der 
dog hidtil ikke er benyttet. Den Indflydelse denne Udgravnillg har 
havt paa Kilder og Bcekke er ovenfor omtalt. I  det tilstodende 
Snoldelöv Sogn var der en liden Soe, 13 Tdr. L. stör, der ved 
en flere Alen dyb Groft er udgravet, og derved sorvandlet til en for-
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ttinlig Eng. Dette Foretagende er saa meget mcerkeligere, som det var 
ved en Forening af de tilstodende Lodseiere at dette sattes ivcerk. I  
Gundftsemagle Sogn fmdes to, for lang Tid siden, udtorrede Soer, 
hvoraf den ene, Auen S>-e, er omdannet til en temmelig siid Eng; 
af Tage S s e  er derimod neppe Spor af hvor den har vceret. I  
H^ie-Tcrastrrrp Sogn fandtes tilforn paa Rallerup Mark en Soe 
paa 10 Tdr. L.s Storrelse, som nu er forvandlet til en Eng, der 
dog almindeligviis indtil langt hen paa Sommeren staaer under Band. 
At opregne den Mcrngde Enghuller og smaae Moser, som ere blevne 
udgravede, vildevcere umulkgt og et meget unyttkgt Arbeide; at Bonden 
rnrsten overalt beflitter sig paa dette nyttkge Arbeide vil vcrre tilstrcrkkelkgt 
at anfore. Derimod bor Ulvemosens Udgravning noevnes, da derved 
er vundet en frugtbart Strcekning af omtrent 500 Tdr. L.s Storrelse. 
Denne Mose, beliggende i Haudnrp Sogn var tilforn et Ufore og 
afgav ikkun en hoist maadelig Grcesning. Ved et Par tilstrcrkkelig 
dybe Aflednings-Grofrer er den forvandlet til Agere og Enge, som 
med Tiden L Frugtbarhed vil kunne soettes ved Siden af de tilstodende 
fortrceffelkge Agerjorder. Ved D ^ rup  Bye er en Lorvemose, der 
var saa siid, at den kun med Vanskelighed künde benyttes, nu ud- 
gravet, og derved bliver meget forbedret.

Af betydeligere Udgravninger fee vi altsaa at der staaer meget 
tilbage at gjore her i Amtet. I  mange Sogne ligge betydelige 
Mosestrcrkninger, der kun vente paa Almenaandens Vcekkelse hos deres 
Eiere for at forvandles til rige Enge og frugtbare Agere.



78

3.
K l i m a .

sOilde man med faa Ord beffrkve Klimatet, da vilde det omtrent 
vcere gjort med at fortoelle, at det ec meget ustadigt, baade med Hensyn 
til kortere og loengere Tidsrum; thi der indtrcrffer snart en varm og 
tor, snart en kold og vaad Sommer; snart en mild Vinter med faa 
Frostdage, snart en med vedholdende Kulde. Kun i een Henseende 
er Veiret stadigt, nemlig med Hensyn til Blcest; thi der er ikke ret 
mange Dage as Aaret, i hvilke det ikke bloescr, snart fra et, snart fra 
et andet Hjorne, Sommer og Vinter, Foraar som Esteraar. Denne 
üafladelige Bloest maa boere Skylden for at vi egentlig ikke kan kalbe 
vort Klima behageligt; men paa den anden Side foraarsager det 
ustadige Veirlig rimeligviis at vi saa at stge aldrkg have fuldkommen 
Misvcext; og bette er for et Kornland saa vigtigt et Gode, at vi gjerne 
bor finde os i den oste ubeleilige Ustadighed, allerhelst vi ikke formaae 
at gjore nogen synderlig Forandring heri. Klimatet spkller imidlertid 
en saa vigtig Rolle i hele Agerdyrkningens Fcerd, at det ikke kan vcere 
tilfredsstillende blot at vide, at Veirliget her tillands er ustadigt; hvad 
der for Landmanden er vigtigt at vide er iscer Varmen og Regn- 
moengden, da Plantevcrxten fornemmelig er afhoengig af det rette 
Forhold imellem bisse. Herom give de indkomne Besvarelser meget 
liden Underretning; dog bor undtages Hr. Proprietakr Christensens, 
til Loitgaard paa Amager, der indeholder en Beretning om Veirliget, 
uddragen af den Journal Han har holdt derover fra M ai 1812 til 
1836; i denne findes anfort hvormange Dage af hver Maaned L 
Aarene, der er indtruffet stadig Negn, Regn-Byger, stadig Snee og 
Snee-Byger. Disse Optegnelser ere fra 1816 forogede med ind- 
trufne Frostdage, afdeelte i to Nubrikker under Navn Dag-Frost og 
og Natte-Frost. Regnmcengden saavelsom Kuldegraden er derimod 
ikke anfort. Herom haves dog i Prof. Schouvs „Skildring af Veir- 
ligets Tilstand L Danmark, Kjobenhavn 1826" saa tilstrcekkelige 
Oplysninger, at en kort Udstgt over Klimatet i Kjobenhavns Amt,
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for saavidt bette er vigtigt foc Agerdyrkeren at kjende, kan uddrages 
deraf. Vanskeligheden ligger, ved et saadant Forarbeide, ikke i at̂  
give en Oversigt af Kli'matet, som i at vcelge deraf hvad der maatte 
vcrre vigtigt for Zlgerdyrkeren at vide. Da  det imidlertid ikkun er 
Kjobenhavns Amts Klima der her skal beskrives, saa ere af bette Voerk 
ikkun de Jagttagelser anforte, der ere anstillede L Kjobenhavn.

Det er ovenfor bemerket, at det iscer er Varmen og Regn- 
mcengden, der i et Skrkft som dette bor komme i Betragtning; men 
at gaae noiere ind paa selve bisse Gjenstande vilde let fore til for 
styr Vidtloftighed. Vk forbkgaae derfor her saavel Varmens daglige 
Forandrknger, som Forskjellen L Varmeforholdene paa den forssjellkge 
Holde over Jorden, og gaae over til at betragte Middelvarmen i 
dette Amt, saaledes som den, ifolge 39 Aars Jagttagelser i Kjoben- 
havn*), er beregnet for hver Maaned, for de fire Zlarstider, og for 
hele Aaret, udtrykt i hele Gräber og Decimaler.

') Ester 52 Aars (senere mcddeclte) Jagttagelser, som gaae til 1638, 
er Middelvarmen denne:

Januar . . . . -  1,1
Februar. . . . -  0,7
Marts . . . . -i- 1,2
A p r i l ......... . 5,0
M a i ......... . 9,5
J u n i ......... . 12,9
Ju li........... . 14,5
August . . . . . 13,9
September . . . 11,3
October. . . . . 7,6
November. . . . 3,4
December . . . . 0,8

Vinter . . -  0,3
Foraar . > -l- 5,2
Sommer
Esteraar ........... . 7,4 

Aar 6,5
Forskjellen er, som man seer, holst udetydellg mellem denne og oven- 

staaende Label.
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Januar — 1,13« N.
Februar — 0,60« —
Marts 1,16« —
April -f- 4,91« —
M ai -k- 9,54« —
Juni 12,85» —
Juli -l- 14,56« —
August -s- 14,18« —
September -j- 11,36« —
October -f- 7,68« -
November - l- 3,75° —
December - i- 0,77» —

Ester denn« maanedlige Middelvarme, er deime
foc Vinleren (Januar, Februar og Dccember) . . .  —  0,32« N. ;
—  Foraacet (Marts, April, M a i ) ....................-s- 5,20« —
—  Sommeren (Juni, Juli, August).....................13,86« _
—  Esteraaret (September, October, November) . . -s- 7,60« —

Middclvarmen for hcle Aaret bliver saaledes 6,58« Sk.

Hovedresultalet heraf bliver at Varmen tiltager beständig fra 
Januar, der er den koldeste Maaned, til Juli, der er den varmeste; 
at August Maaned har nccsten sammc Varmegrad som Juli, men at 
denn« derpaa jevnt astager til Januar. Forstjellcn mellem den varmeste 
og koldeste Maaned er 15,69«; mellem Vinter og Sommer 14,18«. 
Foraaret er koldere end Esteraaret, nemlig 2,40«.

Til bette Resultat er man kommen vcd 39 Aars Erfaring; 
men at der sindes stör Forskjel mellem de enkelte Aar vil skjonncs af 
nedenstaaende Fortegnelse over de indtrufne Frostdage >' 21 paa Hinanden 
folgende Aar, uddragen af Hr. «Lhriftensens Journal *).

-) See ogsaa Prof. Schouw om Veirligct i Danmark, S .  S0.
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Antal Frostdage i Aarene 1816 til 1836:

Aar Januar Febr. Marts April Mai Octbrs Novbr. Decbr. hele
Aaret

1816 9 15 5 6 1 i i 19 66
1817 6 6 8 - - i 17 38
1818 9 10 - 6 16 41
1819 2 6 - - 12 20
1820 22 11 12 - - 1 20 66
1821 12 11 10 - - 33
1822 1 - - - - 2 3
1823 27 15 3 - . - 1 46
1824 - 2 - 1 3
1825 2 7 13 2 24
1826 21 3 1 - 1 26
1827 22 25 2 1 5 55
1828 14 15 2 5 - 1 11 48
1829 23 18 13 5 - 11 30 100
1830 30 22 6 11 69
1831 25 11 3 - 6 5 50
1832 15 10 1 7 5 38
1813 22 5 11 - - 38
1834 - - - - 2 2
1835 2 - 9 11
1836 2 3 - - -- - 2 6 13
21 Aar. 266 193 92 16 1 1 51 170 790
JGjen-
Nklw
snit 12,66 9,19 4,38 0,76 0,05 0,05 2,43 8,10 37,62

Denne Optegnelse stcmmer meget vel med den ovenfor anfette 
Middelvarme i hvett af Aarets Maaneder, nagtet kun Frostdagene, 
men ikke Kuldegraderne ere opgivne; thi man vil finde at Januar 
Maaned, der i Gjennemsnit har 12,66 Frostdage, er den koldeste 
Maaned, med en Middelvarme af —  1,13° R . ; Februar med 9,19 
Frostdage er den ncestkoldeste i Aaret, med —  0,600; og at derpaa 
feiger December med 8,10 Frostdage, med 0,7?o. Ligeledes har 
Foraaret, der har en ringere Midelvarme end Efteraaret, flere Frost
dage. Marts har nemlig 4,38, April 0,76, M ai 0,05 Frostdage; 
hvorkmod November kun har 2,43, Octobec 0,05, September ingen. 
Hele Aaret har i Gjennemsnit 37,62 Frostdage. Hvor hoist for-
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ffjelligt det ene Aar er fra det andet, er ioinefaldende ved at sammen- 
holde 1829 (100 Frostdage) med 1834 (ikkun 2).

Resultatet af disse 21-aarige Jagttagelser er, at Frostdage aldrig 
indtrcrffe i de fire Maaneder fra Juni til September, at det, i dette 
Tidslob ikkun een Gang har frosset i M ai og October om Dagen, 
og at April Maaned har bavt 16 Frostdage, fordeelte paa tre )tar, 
nemlig 4816 6 Dage, 1828 og 1829 hvcr 5 Dage.

Ailderledes forholder det stg med Nattefrosten *), denne ophorer 
sitdigere paa Foraaret, og begynder tidligere om Efteraaret, hoilket 
nedenstaaende Tabel, der ligeledes hidrorer fra Hr. (Lhristenfens 
Jagttagelser vil vise.

tTattefrost L 2larene fra 1816 til 1836:
Aar Jan. Fcbr.Marts April Mai Zuni Sept. Oct. Nov. Dec. hcle

Aaret
1816
1817
1818
1819
1820 
1821 
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836

i
1
2 
3
5

10
16

8
11
8
3
6

2
4 
6

11
8

15

2
2
5
4
8

12
9
4

13 
11
14

2
2
1
5
4
5

14
13
11

14
3
6
6
8
9
8

14
15 
9

16 
1? 
12 
12
8

22
13 
11
14 
14
2

2
22
11
7

10
5

10
13
12
7
8 
9
6 

11
4
5 

17
9
8
6 
1

4
1
1
3
3

2
3

17
3
2

4
2

1

1
2 1

1
1

1

2
2
3

3

1
1
1
4 

1

4 
13

5
7

2
8 
4 
7 
9
3
4 

10
4

4 
3 
2
6
5

3
6
2

10
3
5
6
3 
5
5 
7

11
7
7
1
6 
2 
6

10
19
4

1
3

11
2
5

13
7
6 
2 
7 
6 
3 
1 
3
3 
9 
7

16
10
4

31
50
30
50
46
48 
66 
52 
65 
58 
86 
52
42
43 
25 
46 
54
49 
79 
77 
46

Z21 Aar 
Z  Gjen-

120 141 233 183 49 i 21 100 128 109 1095

nemsnil
aarlig 5,71 6,71 11,05 8,71 2,33 0,05 1,00 4,76 6,09 5,1952,14
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Nesultatet heraf er, at Formet er den Aarstid, i hvilken Natte- 
frost hyppkgst indtrceffer, nemlig 22,09 Gange af 52,14, altsaa om- 
trent L; derncest Vinteren 1?,61 Gange; Efteraaret 11,85 Gange. 
I  de tre Sommermaanedec er derimod i 21 Aar ikkun 1 Gang ind- 
truffen Nattefrost, nemllg i Juni Maaned; i Juli og August har 
bette ikke sunden Sted. Den Maaned, i hvilken den hyppigste Natte
frost indtrckffec er Marts, fra denne aftager Hyppigheden beständig, 
indtil den aldeles ophorer; tiltager derpaa fra September til Novem
ber; Decembec har sjeldnere Nattefrost end November; men denne 
tiltager derpaa jevnt indtil Marts. Denne Maaned forholder sig 
ncesten noiagtigt til April, som November til October.

V i have her seet hver Maaneds Middelvarme, Frostdages og 
Nattesrostes Antal; efterstaaende Tadel vil vise de yderste Afvigelser 
fra den maanedlige Middelvarme, samt i hvilke Aar, de ere indtrufne.

Kjobenhavn 

48 Lar

Hsieste
Wärmegrad Aar

Laveste *) 
Wärmegrad Aar

Januar . . . . . . 9.3 N. 1796 _ 18,2 1789
Februar............. -4- 7.5 - 1797 — 17.3 1814
M a r t s ............ 1 3 . 8 - 179? — 12,8 1792
A p r i l............... -i- 18,5 — 1800 — 10,3 1771

M a i ............ . > 23,7 — 1801 — 1.0 11814 
11816

J u n i .......... ..  . 26^  — 1788 — 0.2 1805

Ju li................. -i- 25,8 — 11776
§1788 -t- 3,5 1821

August............ -i- 2 5 , 2 - 1800 3.8 1798
September . . . . -i- 23,7 — 1775 2.3 1812
October............ 18,1 - 1797 — 4,7 1783

November.......... 12,4 —
11793
l 1801 — 9,0 1774

Decembec . . . . . -i- 9 , 2 - 1814 — 14.9 1788

Den stcerkeste Varme vi have havt i Kjobenhavn fees deraf at 
have vceret -1- 26", den strengeste Kulde derinwd —  18" i 52 Aar.

') Man bemcrrke, at bisse Iagttagclser ere anstillede i Kjobenhavn, hvor 
Lhermometeret maa antages om Winteren oste at staae hoiere end 
paa Landet.
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Delte -r i landoeconomiff Henseende ikke saa vkgtigt, som derimod at 
erfüre, at Thermometeret i 52 ?tar aldrig er faldet under Frysepunkt 
i Juli og August, sjelden i Juni og September» at bette i noevnte 
Tidseum kun er sseet een Gang i Juni, da bet bog ikke engang var 
io  Kulde, og kun to Gange i M ai Med 1" Kulde.

Hvad der ncest Veirlkgets Varme mest maa interessere Ager- 
dyrkeren at kjende er Regnmcengden, og hvorledes denne er fordeelt i 
de forffjellige Maaneder, altsaa hvorvidt den er beteilig etter ubeleilig 
for Landmanden.

Middelforhold af Regn- og Srreemamgderi i Lj/sbenhavn, 
ifolge 39^ A a rs  Iagttagelser.

Pariser-Lmier.

Januar . . . . . . . 14.94
Februar.......... . . 13,36
M a r t s .......... . . 9,36
A p r i l ............ . . 12,90
M a i ............ . . 19,34
J u n i ............ . . 20,24
Juli ............. . . 27,11
August . . . . . . . 30.26
September . . . . . 28,64
October.......... . . 22,17
November. . . . . . 19,42
December. . . . . . 16,53

Aar 234.27 P. L. —

Vinter . . ..........—  44,83
Foraar . .
Sommer . ..........—  77,61
Efteraar. .

Aar —  234,27

M a i tll October. . —  147,76 
November til April . . 86,5 l 

234,27
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Denne Tadel vifer, at den rigeltgste Negn falder i August Maaned, 
hvilket ec en Ulempe for Landmanden, da den travlests Host rud- 
tcceffer i denne Maaned; derimod er det Ham tjenligt, at Marls er 
den mindst regnsulde, for at Jorden kan blive fkikket til Pleimng, 
hvilket lsoer er vigtigt i Storstedelen as dette Amt, der har lerede 
og leermuldede Jorder med Leecunderlag. Foraar- og Sommerregnen 
er den, der ffal give Planteme Vcext, det er altsaa vigtigt at dennc 
er tilstrcekkelig; dette see vi at den i Gjemiemsnit er; thi af de, for 
hele )laret beregnede 234 Par. Lin. Regnvand, falder de omtr. 146 
fra Mai til October, altsaa paa den Tid Grceöset, Sceden og Rod- 
voexterne skulle voxe. Regnen og Sneen, der falder fra November 
til April, og tjener til at forsyne Vandbeholdm'ngeme, er vel ikkun 
lidt over halv saa rigellg, men uddunster i den kolde ?lar§tid ikkeheller 
saa hurtigt, faaec derved Tid til at synke i Jorden, for at syloe 
Kilder, Ssec og Vandingec.

Over Negn- og Snee-Dagenes Gjemr^msnits Antal fr'ndes saavel 
hos Prof. Schouw som Propriet. Christensen en Tadel. Den Forste 
er beregnet efter 32 Aars Jagttagelser paa Kjobenhavns Observatorium,
nemlig fra 1?82 tll 1809, og fra 1814 til 1817, og giver folg.
Middelforhold:

Negn- og Sneedage Mgndage Sncrdagc
Januar . . . 11 . . . 5 . . . 7
Februar . . . 11 . . . 5 . . . 6
Marts . . . 9 . . . 3 . . . 6
April . . . . 3 . . . 6 . . . 2
M al . . . . 11 . . . 11 . . . 0,6
Juni . . . . 11 . . . I I
Juli . . . . 13 . . . 13
August . . . 14 . . . 14
September . . 11 . . . 11 . . . 0,03
October . . . 12 . . . 12 . . . 0,11
November . . 11 . . . 9 . . . 2
December . . 12 . . . 6 . . . 6

Aar 134 . . . 106 . . . 30
Jagttagelserne i en «ldre Periode fra 1751 til 1776, giv,

noget afvigende Resultat om Regn- og SneedageneS Ztlltal, da Gjennem
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snittet af diSse 25 Aar ikt'un giver 131 Dage aarlig. Dette Resul
tat ncermer sig mere til bet, hvortil man kommer ved Hr. Christen- 
s-ns Jndberetnmg, der indeholder Tabetter for 24 Aar, inddeelte i 
bisse fire Rubrikker, der vise hvormange Dage bet hvert ?lar har 
regnet og sneet.

Aar
Stadig
Negn

Rcgn-
Bygcr

Stadig
Snee

Snee-
Byger

1813 25 86 3 10
1814 21 56 25 10
1815 28 66 13 15
1816 25 58 11 33
1817 31 82 11 15
1818 19 51 3 23
1819 9 59 6 19
1820 11 71 6 16
1821 7 83 6 12
1822 14 71 1 9
1823 16 69 12 18
1824 19 89 1 24
1825 10 76 7 18
1826 5 66 2 6
1827 10 72 10 26
1828 7 96 9 17
1829 13 70 12 24
1830 21 96 9 17
1831 13 75 16 14
1832 7 92 5 7
1833 13 91 5 16
1834 13 69 1 7
1835 19 ?7 2 19
1836 18 92 11 18

24 Aac 374 1813 183 393

I  Gjennemfnit af bisse 24 Aar: 
Stadig Regn —  16,00 aarlig 
Nregn-Byger —  75,54

---------------91,54
Stadig Snee —  7,46 
Snec-Vyger —  16,37

-------------- 23,83

Aarlig 115,37.
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Jfolge denne Tabel skulde Regn- og Sneedagene tilsammen 
ikkun udgjore 115 Dage aarlig, altsaa 16 Dage mindre end Ncrkken 
af 25 Aar, og 19 til 21 mindre end den foregaaende Tadel, med en 
Aarrcrkke af 32 Aar vifer. Heroed maa bcmoerkes, deets at Jagt- 
tagelserne ikke ere gjorte paa samme Sted, decls at der i de sidste 
Aar er indtruffet uscrdvanlig mange torre Aar. En loengere Rcekke 
Aar vilde maaffee grve storre Overeensstemmelse, dersom ikke den 
Paastand flulde vcrre gründet, som hyppigt hores af Landmcrnd: at 
der i Ksobenhavn og noermeste vestlige Omegn falder mere Regn 
end i den ovrige Deel af Amtet; hvorom mere siden.

At den aarlige Negnmcengde betydelig varlerer veed Enhver; men 
for at give et tydeligere Begreb om i hvilken Grad dette skeer, vil 
det ikke vcere afocicn at anfore, at den aarlige Regnmoengde har i 
36 Aar van'eret fra 12^ Tom. ril ncrsten 28. Regn- og Snee- 
dagenes aarlige Antal varierer mellem 75 og 191; Regndagenes mellem 
63 og 153; Sneedagenes mellem 7 og 70. Endvidere bemcerkes, at 
der i Kjobenhavn i Lobet af 32 Aar ikkun er indtruffet Snee i Mai 
19 Dage, i October 5 Dage, i September 1 Dag (1765), men 
aldrig i Juni, Juli og August.

Hageldage ere meget sjeldne, og ncesten uhort er det at Hagelen 
har gjort Landmanden Skade her paa Amtet. Hyppigst ec den i 
Mai; i denne Maaned er der i 32 Aar indtruffet 28 Hageldage^ i 
famme Tidsrum, i April 20, i November 15, L Juni 13 og. i Ok
tober 11. I  det Hele er i disse 32 Aar ikkun indtcuffeu. 123 Hagel- 
dage, hvilket bliver i Gjennemsnit 4 Dage aarlig.

Tange, der i nogle Egne af Danmark, iscer p<ra Jyllands Vest- 
og Nordkyst, har en fladelig Jndflydelse paa Plantevcexten, gjor paa 
dette Amt ingen Skade, der ec vcerd at tale om, og den indtroeffer 
sjeldnest i de Maaneder den künde skade mest. Efterfolgende Tadel 
vil vife Forholdet i denne Henseende, som det efter 58 Aars Jagt- 
tagelser*) har viist sig i Kjobenhavn i de forskjellige Maaneder.

') Jagttagclscrnc ere fra Aarcne 1751 til 1776; 1782 til 1797; 1798 
til 1609 og 1814 til 17. See Schouw S. 241 og 42.
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Kjsbenhavn 58 Aar

Taagede Dage

Middel-
tal

Sterste
Antal

J a n u a r .  . . . . 8 27 1799
Februar............ 6 19 1763
M a r t s .......... 5 17 1798, 99, 1800
A p r i l ............... 2 14 1799
M a i ............ 1 4 1763, 99
J u n i ............... 0,3 2 1755, 57. 66, 98
J u l i ............... 0,4 4 1784
A u g u s t ............ 11 1766
September . . . 2 11 1798
Octobec............ 3 19 1798
November . . . 5 22 1798
December. . . . 6 21 1798

O m  Aaret 40

Det sterste Antal Taagedage indtraf i 1799, nemlig 136 z det 
mindste k 1793, nemlkg kkkun 8.

Det sees at Tacige indtrceffer sjeldnest i de Maaneder den künde 
giere störst Skade paa Sceden, nemlig i Scedens Droe- og Btomster- 
tid, hyppigst derimod om Winteren, derncest om Efteraaret.

VLndene ere vel ikke af den Betydenhed, som Varmen og 
Regnen, i landoeconomist Henseende; men spille saa uafladeligt med, 
og fare saa oste og frit ovec Scenen for vore Netragtninger, at vi ikke 
kunne lade voere at fljcrnke dem nogen Opmcerksomhed, og ville da ferst 
befatte os med deres Netm'ng og dennes Forhold tit Veirliget, siden 
med et Par Ord omtale deres Styrke.

Bed en Roekke af 56050 Jagttagelser er man kommen til det 
Resultat med Hensyn til de 3 forffjellige Vindes indbyrdes Hyppig- 
hed —  de mellemvoerende ere lige fordelte mellem de tilstedende —  
som denne Tadel udviser:

Nord — 4910 i Decimaler omtrent 0,09
N . O. — 48614 —  —  —  0,09
Ost — 66074 —  —  —  0,12
S .  O. - - 59184 —  —  —  o,10
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Syd - -  7051 i Decimaler omtmit 0,12
S .  V . —  9361 — —  —  o,1?
Best —  10448 —  —  —  0,19
N. V. 6892z —  —  —  0.12

56050 1,00

Heraf fees at Best-Binden omtrent udgjor og med S .  B .
S .  ncesten ^ af de berstende Binde; N., N. O. og O. derimod 

ikke Den Orden i hvilke disse 8 Binde folge med Hensyn til 
Hyppighed er folgende: 1. B., 2. S .  V., 3. S . ,  4. N. V., 
5. O., 6. S .  O., ?. N., 8. N. O. —  De fire Binde fra Syd, 
vestom til N. V., indtage omtrent ^ af Antalletz de sire andre fra 
Nord, ostom til S .  O., de ovrige

I  de 12 Maaneder af Aaret cr det indbyrdes Forhold folgende:

L>. :V. Dstl.: Vestl. N. :S . Nordl. :Sydl.

Januar . . . . 1 : 1.3 1 : 1,2 1 : 1.4 1 : 1.4
Februar . . . . 1 : 1,5 1: 1.4 1 ::1.7 1 : 1,6
M a rts .......... 1 : 1,l 1 : 1,3 1 : 1.2 1 :- 1.2
A p r i l .......... r :̂ 1,02 I : 1.1 1 : 1.2 1 :> 1,1
M a i ............ i : 1,1 1 : 1,2 1 :- 1,1 1 :̂ 1.1
Jun i............ i : 2,0 I : 1.9 1 : 1.3 1 :- 1.2
J u l i............ i :3,6 1 :3,0 1 : 1.4 1 : 1.1
August.......... i :3,2 1:2,7 1 : 2,0 1 : 1.4
September. . . i : 1,6 1 : 1,6 1 :l 1.8 1 :1.4
October . . . . i :1.4 1: 1.4 1 :̂ 1.8 1 :! 1.8
November . . . i : 1.7 1 : 1,7 1 : 1,4 1 :! 1.7
December . . . i : 1.2 1 : 1,03 1 !̂ 1.4 1 :- 1.5

Vestenvinden har saaledes gjennem alle Maaneder Overvcegt over 
Dstvinden; men störst er denne i de tre Sommermaaneder, iscrr L 
Juli og August. I  April, derncest Marts og M ai er Overvcegten 
mindst, og Hyppigheden mellem ostlige og vestlige Binde ec omtrent 
lige stör. Mellem Nord og Syd er Forstjellen ikke saa stör, dog 
har Sydvinden alle Maaneder igjennem Overvcegt over Nordvinden; 
störst er denne (1 :2) i August, hvortil September og October noerme 
stg mest, derncest Februar.

I  enkelte Aar kan Forholdet naturligviis vcere heelt andecledeS, 
issr med Hyppigheden af en enkelt Bind i en etter anden Maaned.
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„De vigtigste Forhold i Henseende til BindeneS Fordeling i Aarets 
Tider blive nok: at de vestlige Vindes Overvcegt over de ostlige er 
betydelig storre om Sommcren, end i de ovrige Aars-Tider, at de 
vestlige Vlnde om Vinteren have en storre Tendents til at blive syd- 
lige, om Sommeren til at blive nordlkge" *).

I  hvilket Forhold de 8 Binde bringe Regn og Snee, saaledeS 
som dette er indtruffet i Aarcne 1809, samt 1814 til 1817, vil 
denne Tabel vise:

Kjobcnhavn 

Ô ord . .

Antal
Regndage

. . 23 . .

Antat
Sneedage

. . . 15
N. O. . . . 39 . . . . .  26
Ost . . . . . 61 . . . . .  44
S .  O. . . . 46 . . . . .  15
Syd . . . . 76 . .
S .  V. . . . 158 . . . . .  33
West . . . . 117 . . . . .  22
N. V. . . . 30 . . . . . 14

I  5 Aar 550 . . . . .  185

Heraf secs at Regnen indtrceffer overveiende hyppigt med S .  V. 
Bind, derncest med V.; sjeldnest med Nord og R. V. Sneen derimod 
hyppläst med O., derncest med S .  V. Nocdenvinden er den tsrreste, 
da den i 5 Aar ikkun har havt 38 9regn- og Sneedage, derncest 
kommet Nordvestvinden med 44 Regn- og Sneedage.

Ved Jagttagclser, dog kun anstillede i sire )lar, indtrceffer S to rn i 
og stcerk Blcest hyppigst i December og Februar, derncest i November, 
og med N- O. Bind, af 100 Gange denne Bind blcrser, bringet 
den nemlig 3 Gange Storm, og 22 Gange stcerk Blcest. I  August 
og Juli blcrser det ostest jevnt, derncest i de 5 andre Maaneder 
mellem April og Octoberz fca November til Marts aftager den jevne 
Blcest L Hyppighed, og gaaer öftere over til stcerk Blcest og Storm. 
Windstille indtrceffer meget sjeldcnt, ostest imidlertid i Mai, Novem
ber og Marts, og med S .  og S .  V. Luftning, sjeldnest med ostlig.

*) Schouw S. 316.
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Det er bekjendt at Vindene ere nodvendige til Soedens Be- 
frugtning; men indtrceffer for stcerke Vinde medens Rügen droeer, 
skader den Fruglbarheden; derimod taaler Bygget wegen Dlcest medens 
den blomstrer, den antages endog at bidrage til dens Givtighed. Paa 
Trceerne yttrer de vestlige, iscrr Nordvestvinden, overalt hvor de ere 
udsatte for dens umiddelbare Paavirkning, en ffadelig Jndvirkning; 
paa eenligt staaende Trceer kjendes dette tydeligst ved at Toppen altid 
hcrlder mod Dst. Paa de kjelnere Trcesortcr, eller paa et magert 
Jordsmon fees undertiden enkelte Kviste uddode paa den vestlige Side 
af Trceerne.

Vindene ere paa Storstedelen af?fmtet, nemlig paa det jevne, 
stade og aabne Strog, der ligger omtrent welkem Kjobenhavn, Noes- 
kilde og Kjsge, langt mere folelige end i de Egne af Amtet, der 
have Skovstrcekninger. Almindeligvlis antages det, at der paa denne 
aabne Strcekning falder mindre Regn end i Skovegnene; dette yttres 
ikke blot af Hedeboerne, thi dette künde hidrore fra Landmandens al- 
mindelige Klager over, at der i Hans Egn falder mindre Regn end 
i Naboeegnen, men det indrommes ogsaa af Skovboerne. En Und- 
ragelse gjor imkdlertkd Kjobenhavn og nircmeste Omegn, her falder 
»folge den gjcengse Mening, langt mere Regn end lcengere vestefter. 
Med Hensyn til Veirliget i Egnen om Geddesdal, gjor Hr. Proprie- 
tair Vcrlentiner i sine velvillig meddeelte Oplysninger folgende Be- 
moekninger:

„Negnbygerne, naar de komme med Vesten-Vind, dele dem i 
to Dele ved Vindinge, hvoraf den ene Deel tccrkker sonden paa til 
Kjoge, den anden mere nordlig til Kjobenhavn. Det samme er Til- 
fceldet med Tordenveir, hvocfor yderst sjeldent noget Tordenveir gaaer 
lige over Geddesdal. Aarsagen er sandsynligviis Egnens Mangel paa 
Skove, hvilke findes baade mere nordlig og sydlig."

„Dstenvind bringec scrdvanlig tort og Haardt Veir, men bliver 
den fugtig, saa bringer den vedholdende stadig Regn, der undertiden 
varer i flere Dage."

„Bladene udspringe paa Trcrerne 8 Dage sildigere end nord for 
Kjobenhavn, som Folge af Jordsmonnets mere kolde og side Be- 
ssaffenhed, hvilket endnu foroges ved at Egnen er bar paa de Trceer,
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der udspririge tidlig, som Bogen, derimod isoer har Trceer, der ud- 
springe sildigere, som Affen."

„Markarbeidet begynder 8— 14Dage sildigere end i Egnene s. Ex. 
ved og paa den anden Side af Roeskilde."

Hvad her er anfort om Veirliget, gjoeldec for det Meste om 
hele Heden. Dstenvinden er paa denne hele Stroekning meget folelig 
og, naar den om Foraaret indtrceffer noget sildigt, fladelig for Voexten. 
„Lüsten er, siger Provst Aruse i sin Jndberetning. formedelst Ncer- 
heden af Dstersoen meget kold, og naar den kolde teerende Dstenvind, 
hvilket scrdvanligt om Foraaret er Tilfoeldet, blceser lcenge, binder og 
udtoerec den i hoi Grad den stoerke, leerblandede Jord. I  de vestlkge 
Sogne (af Ramsoe Herred), der have Beffyttelse af Bakker og Skove 
er Lüsten mildere."

At ffaffe denne frugtbare Strcekning af Amtet mere Skov-Loee 
for de barffe Dstenvinde vilde L dobbelt Henseende voere gavnligt, baade 
for Vegetationen, isoer Grcrssets om Foraaret, og fordi den nu saa- 
godtsom ubenyttede, golde Stroekning längs Kjogebugt, ved Beplant- 
ning künde blive en vkgtig Jndtoegtskilde for Eierne. Dog herom 
mere paa et andet Sted.

Uagtet de saakaldte Bondemoerker af Veirliget, ifolge hvilke man 
ffulde kunne forudsige hvorledes dette i Lobet af Aaret vilde blive, ikke 
har stört at betyde, saa kan det dog voere ganffe interessant at kjende 
Noget til dem, allerhelst der hist og her findeS velgrundede Bemcerk- 
ninger. der dog vise nogen Lyst til at anstille Jagttagelser. V i ville 
derfor tage hver Maaned for sig, som de folge efter Hinanden, ud- 
dcaget af Begtrups Beffrivelse over Agerdyrkningens Tilstand, 1 B .

Januar. Megen Frost og Snee ansees for godt i denne 
Maaned, da Frosten losner Jorden om Vinteren; men det milde 
Veir binder den. Jndfalder der megen Toe, saa at Sneen bort- 
smelter, spaaer Bonden sig intet godt Aar. Begynder Kulden med 
smaae, fiin Snee, er det et Tegn til at Frosten vil vare lcrnge og 
blive streng.

Februar. Kyndelmissedag (2 Febr.) er en vigtig Dag i Bondens 
Almanak; med denne ansees den halve Vinter for at voere forbi, og 
Han gjor derfor Overregnmg med fit Foder. Bonden seer gjerne at det 
styser i denne Maaned, ec den varm og mild, frygter Han for en
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Paaskevinter, og er derfor sparsom med Foderet. Paa en mild og 
vaad Vinter folger desuden gjerne -t tort Foraar, og om Natten 
wegen Glatiks over Markerne. Zsen er ikke ttyg at befare esterat 
Solen er gaaet ind i Fiffens Tegn. Overgangen fra Frost bor voere 
langsom, og ikke pludselig forvandles til Tee med Taage; thi bette 
spaaer Frost og Vinter igjen.

M a rt s  er riig paa Bondemcerker. Falber megen Taage i Marts, 
vil der falbe megen Regn om Sommeren; saamegen Taage i denne 
Maaned, saamegen Riimfrost efter Paaffe; saamange Taagebage, saa- 
mange Gange Tordenveir 100 Dage derefter. Ligesom Dagene for 
og efter Foraars Jevndogn ere, saaledes vil Foraaret, ja maaskee 
Sommeren blive; ere bisse Dage torre, bliver gjerne Foraar og 
Sommer ligesaa; ere de derimod sugtige og raae, og Binden holder 
sig sydlig, saa har Bonden godt Haab; ffulde Binden staae ostlig, 
haaber Han at Groden bliver nogenlunde; er den derimod i bisse 
Dage nordlig eller nordvestlig, troster Han sig ikke til meget godt. 
Et Tegn paa frugtbart Aar er det, at denne Maaned er tor, falber 
der megen Regn, iscer med mildt Veir, saa det lokker Groden as 
Jorden, er det intet godt Tegn; thi Kulden vil da sdeloegge den. 
Derfor siger Bonden: en ts r  Marts, vaad April og kold Mai 
sylder Laderne.

Ec A p ril tor og varm og Blomsterne komme tidlig frem, 
spaaer det intet frugtbart Aar.

Er M a i  varm og tor, saa folger gjerne en vaad og kold Juni; 
har April vcrret tor bor man ikke nole med Bygsceden.

Ju n i. Ved Pintse-Lider blceser gjerne en haard Vestenvknd, 
som kaldes „Pintse-Vesten", som forer Regn med sig, og er ffabelig 
for Groden.

Ju li. I  denne Maaned falber Meel- og Honningdug, der er 
skadelig for Humlen, Soeben dersom den drcrer og TErterne der blomstre; 
derfor maae bisse saaes saa tidlig i Marts at de have afblomstret.

August. Fra Mkdten af denne Maaned begynder Varmen at 
aftage. Ved St. Bartholom«! Tid (den 24de) stormer det gjerne 
nogle Dage.

September har to Moerkesdage. Om St. TEgidii (den Iste) 
siger Bonden, at som Veirliget er den Dag, bliver den storste Deel
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af hele den Maaned; og hvis det regner Mikkelsdag bliver der Lugen 
haard Vinter for Juul.

(vctober. Lovfaldet indtrceffer. Bliver Lsvet lcenge hoengende 
esterat Frost er kommet, forventer Bonden en lang og streng Vinter. 
Kvcrget tages i Huus om Natten L ondt Veir.

November. Falder der i denne Maaned, naar Vinterscrden 
er lagt, lidt Frost med Snee, ansees det for et Tegn paa en god 
Asgrode.

December, den forste Bintermaaned. Begynder det at fryse i 
Begyndelsen af denne Maaned, med Snee og Riimfrost, saa antager 
Bonden at Vinteren bliver langvarig; falder tillige Smaahagel i Be
gyndelsen af Frosten, saa bliver Vinteren lang og streng, iscrr om 
Frosten kommer med nordlige og ostlige Vinde. Kommer den egent- 
lige Vinter ikke med Frost og Snee for Nytaar, saa kan den ventes 
i Marts og April —  en Julesommer giver Paaffevinter. Regnen, 
der falder for Juul skader Soeben mindre end den der falder i Ja 
nuar, Februar og Marts.

M aanens Jndflydelse paa Jorden og dens Frugtbarhed anseer 
Bonden for meget stör. Enhver vigtig Handling bor ffee i Nyet, 
skeer den i Noeet, nytter al anvendt Forstgtighed intet —  den mks- 
lykkes. Bonden overdriver vistnok Maanens Jndflydelse; men at den 
er saa afmoegtig, som nogle Lcrrde paastaae, modstger Eefaringen. 
Bonden paastaaer at Slagtningen bor ssee L tiltagende Maane; thi 
da svinder Kjodet mindst vcd Kogningen; Trceer foeldede i tiltagende 
Maane give bedst Kul; kliner Han sine Va'gge i aftagende Maane, 
blive de aldrig torre, og falde omsider ned. Tcrndes Nyet noget for 
Nytaar, og jo noermere det kommer Nytaarsdag, desto frugtbarere 
bliver Aaret. Toendes det for Solens Nedgang, kan i den Maaned 
ventes smukt og tort Veir; regner det forste Mandag efter Nyemaane, 
vil hele Maaneden blive fugtig o. s. v.

Dette maa vcrre nok anfort af Bondemcrrker, af hvilke nogle 
bekroeftes af Erfaring, andre ere meget tvivlsomme, og om mange kan 
man egentlig sige at de ere hentede af Lüsten.

Det er ovenfor bemcerket, at Hagelveir ikke vides at have voeret 
odelcrggende for Landmanden her paa Amtet; Orkaner indtroeffe saa 
hoist sjeldent, at de ikke omtales; Lynilden kan engang imellem flaae
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ned, droebe en Hest, Koe eller brcende en Bygning af, öftere maaffee 
uforskyldt blive bcskyldt derfor*); Skypomper, Skybrud kjende selv 
gamle Folk mest af Andres Fortcelling, men iscer af Boger. Heraf 
loeres da, at der den 18de August 1779 viste sig en Skypompe ved 
Kjobenhavn. Ester en varm, Solstins Formiddag med svag N. V. 
Vind, trak tykke Skyer op L N. V. og S .  V., og dannede ligesom 
to Lag merke Skyer, hvoraf det underste Lag var det morkeste og af 
sortblaa Farve. Kl. 1 Hortes nogle Tordenffrald. Skyerne ffk der- 
paa en Revne, saa man künde fee en Strimmel klar Luft Kl. 1! 
viste i N. V. en temmelig tyk Skye, af Skikkelse som en Stotte, 
at nedscenke stg fra de morke Skyer; den var hvidagtig. Paa den 
Tid faldt Hagel og Regn paa det Sted hvor den stod. Da  den 
ncermede stg Byen künde man see med hvilken ubeskrivelig Hvirvel- 
fart den künde omrive cller opdrage i Lüsten Alt hvad den modte. 
Den syntes at have runde Streger som Skruegange fra nedenaf opad. 
Undertiden udvidede, undertiden sammentrak Stötten sig; undertiden 
künde man ikke adskille dens Nynker eller Skruegange, men nu og 
da viste de stg tydelig og havde saadan en utroelig Fart, at man 
neppe künde faeste Diet derpaa. Paa somme Steder rykkede den 
nogle Trceec op med Noden, nedbrcekkede Plankevcerk, rev Tagstene 
af Husene, trak ct Lysthuus op i Lüften og splittede det ad, oplostede 
en Pram og forte den dort tkl et andet Sted, opsugede en middel- 
maadig Park o. s. v. Dverst i Toppen havde den en Hvirvelrog af
Skyer. Da den var kommen langt ud paa Soen, imellem Sjoel- 
land og Amager, gik den itu og uospredte hvlde Skyer fra stg, som 
havde samme Kredslob som den selv. Tklsidst hoevede de stg i Lüsten 
og forsvandt for Diet. —  I  Egnen ved Eladsaxe optrak den 12te 
Juli 1825 i Middagsstunden et frygteligt Uvelr fra Sonden Lmod 
Binden. Dets Udbrud forkyndte stg ved et forud noesten i en halv 
Time vedholdende Bulder i Lüften. En Skypompe saaes i S .  D., 
og Tordenffyerne samlede stg hastig med den, hvorhos fulgte Hagel, 
Jisstykkec og Pladffregn. Endnu en Skypompe omtales hos Schouw 
at voere dragen over Tre Kroners Batterie den 12 Juli 1811, og 
der at have anrettet nogen Skade og viist sin Styrke. Disse Til-

7 Mcrrkeligt er det at Lynild og Vaadesild trceffcr langt snarere Selv- 
eiendom end Fcrste.
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foelde ere imidlMid saa sjeldne at de ingen Jndstydelse kunne have i 
Henseende til at gjore gissten etter Eiendommene saa ustkkre, at man 
künde fristes til at oprette Forsikkrings-)lnstalter mod Skaden.

Almindeligere og noget hyppkgere er den Skade Storm anretter 
paa Asgroden, iscer naar den lndtrcrffer i Hosttiden etter kort for 
denne. Den mest odelceggende Storm sor Agerdyrkeren, der vides, 
indtraf den 8de og 9de August 1835, medens Hoffen var i fuld 
Gang. Hvad der endnu ikke var afmeiet, blev af Binden astcerffet, 
saa den bedste Sced blev paa Marken, og det som var afmeiet blcrste 
dort, og maatte siden samles fra Grofterne. ?st Tabet har vceret 
meget betydeligt, jkjondt naturligviis ikke saa stört som det udraabtes 
for, kan skjonnes deraf at der i 1836 udfortes omtrent 500,000 
Tdr. Soed mindre fra Kongeriget end i hvert af de soregaaende Aar. 
Tittykke er det yderst sjeldent at en saa stcerk Storm indtrceffcr, og 
netop sjeldnest i August Maaned. Efteraars-Stormene komme al- 
mindelkgviis forst lcenge efterat Soeben er k Huus.

4.
Udskiftning. Udpareellering og dens Folger 
med Hensyn til Folkemoengde, Agerdyrkning 

og Tillaeg af Creatnre.

V«llesffabeks Afffafftlse og Jordernes Udffistning cr sikkerlig en af 
de mest heldbringende Foranstaltninger til Landvcesenets Fremme, Re- 
gjeringen har truffet; og der horte tilvisse al den Kraft og Ved- 
holdenhed, som vistes i bette vigtige Anliggende, for at gjennem- 
fore det, uagtet den Uvittie og Fordom, der mange Steder yttrede 
sig berkmod. Stör Skade er det, at denne Sag paa mange Steder 
er bleven saa uheldig udfort her paa Amtet, at Trangen til en Om« 
skiftning er folelig paa mange Steder, ja paa enkelte noesten kan
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siges at voere en notwendig Betingelse for videre Forbedringer i Land- 
voesenet. Det vil kun lidet nytte nu at undersoge om man maastee 
ikke er gaaet for iilsomt tilvoerks med Udfliftnkngen, og foretaget den 
medens Bonden endnu ncesten allevegne sad saa fast i Byerne, at 
ingen vilde flytte ud, og endnu mindre have Udmarkerne alene; thL 
det er bagester at komme med gode Raad. Hellerikke vil det nytte 
stört at klage over at der ikke er taget tilbsrligt Hensyn til det Ter
rain, dev skulde udstistes; men at der noesten altid er stiftet og deelt 
som fandtes der hverken Hokder eller Siidter, eller stulde voere Veie 
eller Vandgrofter —  Hegn er nu fletikke at lale om. *) —  Nok er

') I  Anledning as hvad her er yttret er Red. meddeelt fslgende Bemccrk- 
ninger, som her ikke bsr udelades, da de tjene til ncermere Oplyöning: 
„Dette er desvoerre for en Deel rigtkgt, men dog ikke for mange Dyer. 
Til slette Udstiftninger kunne regnes:
I  Sokkelund Herred: Valdbye, Buddinge (for en Deel), Lyngbye og 

Vierum.
—  Smsrum —  Vallensbek, Herstedsster og Lidsie.
—  Ssmme —  Svogerslov og Kamstrup i Frue Sogn.
—  Thune —  Reerslov, Snoldelsv, Jersie (tildeels), Solrsd,

for sidste Sogn dog nu afhjulpet ved Parcellering.
—  Namsse —  Drsted, og Assenlose i Daastrup Sogn. Begge

künde have vcrret bedre.
—  Voldborg —  Ingen som kan kaldes stet.

Det kan hellerikke benoegtes, at Udffifterne ikke alle Stcder have 
taget det Hensyn til Local-Omstcrndighederne, som havde vceret snste- 
ligt- men man maa gaae tilbage til Datiden, naar man vil bedsmme deres 
Arbeider, og betoenke hvor yderst vanfkeligt det var, hvor Bsnderne 
vare Selveiere, at forene dem om noget til det Heles Gavn, naar ikke 
Fordelen deraf laae lige for Dinene, og var til at hsste strax; —  
herhen hsrer: Udflytning, Regulering af Veiene med Lodstjellenes Be
stemmelse dercfter, saavelsom efter lavt beliggende Terrain, med Hen- 
fyn til stadeligt Bands Afledning; —  men dette vilde betydelig foroge 
Udstiftnings-Bekostningerne og kom forst successtv, stjsndt sikkert til
bage. Landinspecteuren var nodt til at rette sig efter Lodseierne, som 
berertigede til at lade Delingen udfore saaledes som de künde forenes 
om; og naar Landvcesens-Commissionen, som i Almindelighed, hvor 
der var flere Lodseiere, var tilkaldet, ikke i denne Henseende har kunnet 
udrette noget, var det vist ikke at vente, at Landinspecteuren stulde
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det, at hele Amtet, paa en Ubetydelkghed ncer, er nu udstiftet, saa 
hver Mand har sin Lod, eller sine Lodder, og at bette, saa ufuld- 
komment det end er sseet, har hcrvet Agerbruget til et langt hoiere 
Trin end vilde have vceret muligt, hvis Foelledskabet endnu fände Sted.

En af de celdste Udffiftninger er rillige, hvad man ellcrs ikke 
skulde formode, en af de fortrinligste, nemlig Gjentoste Sogns. Denne 
foretoges L 1767 med 373 Tdr. 7 Skpr. Hartkorn, sordeelt paa 47 
Gaarde i Byerne Gjentoste, Vangede og Ordrup, af hvilke Bernstorffs 
Gods bestod. Lodderne bleve assatte k regelmoessige Figurer og sam- 
lede, saa at Udflytning künde foretages, og vkrkelig fandt Sted. Hvad 
der lettede bette Foretagende, var deels at hele Sognet tilhorte een 
Eier, og at denne, Grev Joh. Hartv. Ernst Bernstorff, ved samme 
Leilighed gjorde Bonderne til Arvefcestere, med saa betydelkg Raadig- 
hed over deres Gaarde, at de noesten künde betragtes som Selveiere; 
hertil kommer at Godseieren i den Periode havde langt storre Naadig- 
hed over sit Bondergods end siden blev Tilfcelde.

Den sidste Udffiftning, soretagen her paa Amtet, fandt Sted 1818 
med Amager, og gjor k alle Henseender Modscrtningen af den ncrvnte. 
Amagerne, som alle ere Selveiere, satte sig meget imod den, og den 
havde ogsaa sine locale störe Vanskeligheder. Jorderne bestode nemlig 
i: 1) de Lodder, der brugtes til Haugevoexterne, bisse vare i en for- 
rrlnlig kräftig Stand eg dybt bearbeidede, havde i Aarhundreder erholdt 
al Gjodnmgen, og afgave Eiernes Hovedindtcegt; 2) Udmarksjorderne, 
der brugtes til Havre og TErter, men aldrig bleve gjodedez 3) visse 
Englodder, af hvilke nogle sik Gjodning, andre ikke; 4) Grcesningsret

kunne detz thi vilde ikke Han udfsre Delingen saaledes, saa havde de 
henvendt sig til en anden. Hertil kommer, at bisse Embedsmcend, da 
som nu, ikke i Almindelighed havde nogen Gage eller fast Jndtcegt at 
holde sig til, men flulde crncrre sig med Familie af det de, estcr en 
anordnrngsmcessig Betaling, künde fortjene, der var fslgelig ingen Grund 
til at vrage Forretningerne; imidlertid seer man dog ofte, ved Siden 
af de flette, gode Udssiftningcr, hvor det nemlig har vceret mueligt at 
forene Lodseierne om noget Bedre, eller hvor samlede Godser have vcrret 
i Besiddelse af Mcend, der have havt Sands for en hensigtsmcrssio 
god Udskiftning og tillige Evne til at lade den udfsre, hvorpaa Dern- 
storffs Gods her paa )tmtet, som ogsaa er anfsrt, kan tjene til Exempel."
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til visse Hoveder paa Foellederne, og 5) Grcesningsret paa Saltholm 
i Forhold til Skyldscetningen. Den Jord, som var tjenlig til Hauge- 
vcexter vilde Ingen give Slip  paa; thi om end Udmarkerne vare op- 
rindelig af samme Godhed, saa horte der dog mange Aars Arbeide 
og Forstud af Capital til at bringe dem til at frembringe ligesaa 
fuldkomne Urter som Jndmarkerne. Folgen blev da at Lodderne bleve 
meget adspredte, da Enhvec sik sin Andeet af de forstjellige Marker 
og Overdrev; Groesningen paa Saltholm blev som den havde vceret. 
En anden Ufuldkommenhed ved denne Udfliftning, den, at der ikke 
toges Hensyn til Vandets naturlige Aflob fra disfe lavtliggende Jordcr, 
er omtalt S .  34 i Capitlet om Jordernes Beffaffenhed.

Omtrent paa samme Maade er man gaaet frem med Frederiks- 
bergs Byes Jorder, men af en anden Grund; det oprindelkge Areal 
til en Gaacd er nemlig her ikkun 16 Tdr. L., paa hvilket det ikke 
altid künde betale sig at udflytte. Jorden er derfor deelt i to Lodder, 
i regelmcesfige Firkanter, hvoraf den ene haves i Ncerheden, den anden 
derimod Lndtil over ^ M iil fra Byen» Det oprindelige Areal er 
imidlertid siden meget omdeelt; fra nogle Gaarde, det vil sige Lyst- 
stedec (thi saagodt som Ingen lever L bette Sogn alene af Agerbruget), 
er Jorden med Undtagelse af en Haugelod aldeles frasolgt; andre 
have tilkjobt, saa at der nu haves Gaarde med 40, 16 og 8 Tdr. L. 
og Huse med 4, 2 og L Tde. L., foruden endeel jordlose Hufe.

At man er gaaet frem efter hsist forffjellige Grundscetninger 
ved Udffiftningen, bliver klart ved at betcagte Loddernes Figur og 
Antal. Paa nogle Steder har man sogt at holde hver Lobs Jorder 
samlede, uden Hensyn til hvad Figur der kom ud af bette Foretagende; 
saaledes har, foc at noevne et Erempel, Larirftrup Bye L V o r  Frue 
Sogn, Lodderne liggende L smalle Strimler fra Byen til Skjellet, 
2 — 3000 Alen lange. Andre Byer, og bette er maaflee det alminde- 
ligste, ere udfliftede i smalle Kiler, og see paa Kortene omtrent ud 
som en Kage, der var flaaret ud i Poctionerz af de andre Retter, 
Eng og Overdrev, har da hver iscer faaet sin Klat, hist og her. Bed 
nogle Udflistninger har man derimod isoec sogt at give Lodderne en 
god Figur, men ikke bekymret sig om i hvormange Dele de bleve 
udstykkede; i bette Tilfcelde haves almindeligviis 3 til 4 adspredte 
Lodder, nemlig Jndmarkslodden, Udmarken, Eng og Overdrev, saaledes
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f. Ex. i Lille-Vcerlsse, Kirke-Voerlose Sogn, Vindittge, og mange 
andre Steder. I  Gnsted Bye har man derimod tkldeelt Beboerne 
Lodderne paa 7 til 8 Steder. Stör Fordeel syneS der ikke at vcere 
ved at flkppe paa denne Maade fra Fcrlledflabet.

Besynderligt er det iovrkgt at man i et temmelig veludflistet 
Sogn kan trceffe paa flet Udfliftpkng af en eller flere Lodderz dette 
er Tilfcelde f. Ex. i Ledsye Sogn, hvor det er faldet i Proestens 
Lod at faae en sra Proestegaarden fcaliggende Strimmel Jord, der 
kun med en smal Ende stoder til Veien. Saaledes er i Egnen, der 
indbefatter Flyng, Hvedstrup, Aagerup, Kirkerup, Jyllinge og Gund- 
soemagle, Udskiftningen god, med Undtagelse af Hvedstrup, hvis Jorder 
ere deelte i lange Triangler, hvis Spidser stode til Byen. Bed at 
anfore hvad Herredsfoged B lum e siger om denne Gjenstand i sin 
Jndberetning, vil man omtrent faae et Begreb om en stör Deel af 
Udskiftningen i Amtet:

„Udskiftningen i de ovennoevnte Byer (Bindinge, Neerslov, Carls- 
lunde, Cagstrup, Sollerod og Haudrup Sogne) er maadelig og til- 
deels flet; Vindinge, en af de forste Byer som udskiftedes her paa 
Egnen, har sin Jord paa 3 til 4 Steder, og mange Gaarde lkgge 
aldeles adskilte fra Lodderne, hvorpaa de ikke kunne udflyttes, fordi 
deres Jorder ligge adspredte. Reerslsv har ligeledes deelte Jord- 
lodder. Sterkende Byes Gaardbeboere have vel deres Jord samlet, 
men fraliggende Gaardene og i ufordeelagtkge Figurer."

„Larslunde og Lagstrup have deres Engbund i Fcrlledffab, 
og adskillige Lodder ere Gaardene resp. fraliggende."

„ So lrsd  og haudrup have ligeledes Jnd- og Udlodder, hvilket 
dog kan forklares af Jordernes forskjellige Beskaffenhed."

„Men overhovedet er der ved Udskiftningen her i Amtet ikke 
taget vedborligt Hensyn til Jordernes Fald, LodderneS Jndhegning, 
Veienes Gang, den nodvendkge Udflytning, med flere vcesentlige locale 
Omstcendigheder, hvorimod Lodderne ere dragne til Byerne med Stierne- 
sigurer, hvorved de danne en uregelmcessig Triangel, med to meget 
lange Sider og undertiden flere Krumninger, som gjore Jndhegningen 
vanskelkg."

„Saamegen Held Udskiftningen i og sor sig end har frembragt, 
er den uden Tvivl kommen for tidlig, i det mindste maa det beklages
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at den ei er udfort bedre. Manglerne ere störe, isoer med Hensyn 
paa Kvcrgavl, Hegn og Fred, og Tabet vil i Tiden vorde foleligt."

„Maafiee lovbunden, regetmoessig Udstistnkng künde Kode herpaa. 
Men derom var meget at anmoerke, hvoraf jeg blot fial berore, at 
kun fraliggende eller ufordeelagtkg situerede eller uopdyrkede Jorder 
burde udstykkes for stg selv til Beboelse, og at Betingelsen om Par- 
cellernes varige Beboelse maatte modificeres, paa det at Summen- 
lcrgning ikke fiat forhindres, naar Omstcrndighederne hertil Lndbyde."

„Paa denne Maade mener jeg Udstykningen maatte vcrre gavn- 
lig, hvorimod jeg holder for, at den med Hensyn paa samlede, vel- 
dannede Lodder med gode Jorder ordentligviis er fiadelig —  thi Par- 
cellcring og Velstand vil aldrig forenes, o. s. v." Det Paasolgende 
paa et andet Sted.

Resultatet heraf bliver: at Udfiistningen er saaledes foretagen 
paa mangfoldige Steder, at de heldkge Folger, som ventedes af den, 
aldrig tilsulde vil kunne opnaaes, og at en Omdeling, en Sammen- 
lceggen og Adfiillelse af mange Lodder er notwendig for at saae dem 
samlede paa eet Sted, og givet en saadan Figur, at de kunne drives 
paa en hensigtsmcrsstgere Maade, og afgive Bestdderne den storre Jnd- 
tcegt, de nu, for storste Deel formedelst den flette Udfiiftning, maae 
savne. At dette vil blive et meget vanfieligt Foretagende, rscer i de 
Egne, hvor der er mange Lodseiere, og hvor Selveiere, Acvefoestere 
og Livsfcrstere ligge imellem hverandre, og hvor altsaa Mange fiulle 
enes om Foretagendet, dette er uncegtetkgt; men ligesaa vist er det, 
at Agecbruget ikke vil kunne hoeve sig til nogen hoi Grad af Fuld- 
kommcnhed, saalcenge den nuvcerende Fordeling af Jorden sinder Sted. 
Vanfielighederne ville Aar for Aar tiltage, eftersom Lodderne blive 
mere udstykkede, og Omfiiftning vil sandsynligviis inden et Decennium 
blive umuelig, dersom der ikke ret snart troeffes Forholdsregler til at 
afhjelpe dette Onde.

Nagtet Udfiiftning, esterat Forordnkngen 23 April 1781 var ud- 
kommet, dreves med megen Jver, saa sindes der dog endnu et Par 
Steder i Amtet, hvor Fcrlledfiabet endnu ikke er ophcevetz det ene 
Sted er i Lyngbye Sogn, Voldborg Herred, hvor 4 Gaacde, tilhorende 
Skullerup - Gaard under Lethraborg Grevskab, endnu ligge i Fccllig. 
Det andet Sted er Dridlose-Lille under Hersted-Bester Sogn, hvor
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ligeledes endnu 4 Gaardes Jorder lkgge i Fcelledssab; hvilket er saameget 
mere at undres over, som disse Gaardes Jorder ere aldeles eensartede, og 
alle fire afbrcrndte i 1808. De vigtkgste Anstodstene for Udssiftning 
og Udflytning fandt all saa paa den Tid ikke Sted, og dog opbyggedes 
alle fire Gaarde ester Branden i Byen, ved den ene Ende af Marken. 
I  samme Sogn, Riisbye Bye, findes 80 Tdr. L., som endnu bruges 
i Fcellig af 18 Lodsekere. D a  Udflistningen endnu ikke har funden 
Sted, saalcenge efterat den er tilendebragt paa de andre Steder k 
Amtet, saa er det rimeligt, et det endnu kan vare lcenge inden den 
bliver foretagen. Besynderligt trceffer det stg iovrigt at der netop skal 
vcere lige saa mange Fcestegaarde som Selvekergaarde, med hvilke dette 
er Tilfcelde, og at Vellggenheden fra Kjobenhavn er saa forssjellkg 
fra 8 tkl 2 Miles Afstand. Locale Forhold kunne ikke vel have for- 
anlediget dette, L det Mindste ec det ikke Tilfceldet med de fire Vrid- 
lose-Lille Gaarde.

Udskiftningen og -ens Folger.
Der var en Tid da man antog, en Stats indvortes Styrke 

destod i Folkemcengden, og da det statöoeconomiffe Problem var at 
skaffe saamange Mennesser tilveie som mueligt; hertil var da en sort- 
sat Udstykning af Jorderne et af de sikkreste Midler, som ogsaa saa- 
vidt mueligt er bleven anvendt. Der gives endnu Mange der mene, 
at det vilde vcere en sand Fordeel for Landet, at der künde leve saa
mange Mennesser som mueligt, bver af sin lille Lod; thi i saa „ncerings- 
les en Tid som denne" —  saaledes lyder jo den gamle Vise, der til 
Vcemmelse hores gjentagen —  er det jo godt at saamange Mennesser 
som mueligt blive forsorgede; hvor glcedelkgt altsaa at f. Ex. 10 Familier 
kunne leve paa den Lod, der fec kun afgav Underhold til een. Det 
gaaer formeentlig hermed omtrent som med Embedsklassen, ved hvklkcn 
der meer synes at vcere tcenkt paa hvormange Embeds-Familier, Landet 
kan give det tarveligste „daglige Brod", end hvormange Embedsmcend, 
der ere nodvendige tkl at bestride Forretningerne. De ere jo dog 
forsorgede for deres Levetid, og jo flere der have Levebrod desto bedre. 
Ester denne Anfluelse bliver Neglen: jo flere Parcellister og jo flere 
Embedsmcend, desto lykkelkgere er Landet; Lmidlertid er det meget at 
frygte, at dersom Systeme! drives noget videre, vil der vel ikke blive
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Mangel paa Candidater til begge Stoender; men derimod paa Midler 
til at underholde dem. Det er derfoc ganffe gloedeligt at opdage, at 
dette System lader til at have naaet sit Hoide-Punkt, og at man 
bestrceber sig for at gaae over til det Modsatte, ved hvilket, om ikke 
Brutto- saa dog Netto-Jndtcegten af Arbeidet vil foroges. Dette 
System gaaer ud paa, ved en passende Fordeling af Jorderne og 
Embedsforretningerne at forskaffe Landmcendene og Embedsmcrndene 
sikkrere og rigeligere Udkomme, og ved den stecre Netto-Jndtcrgt af 
Agerbruget at tilveiebringe stsrce Jntelligents og stsrre disponible 
kapitaler, for at scrtte den tiltagende storre Folkemoengde istand til at 
ernoere sig paa andre Maader end ved Agerbrug og Embedsbestyrelse.

Der begynder saaledes kjendelkg at vife sig en Tendents hos 
den mere dannede Deel af Agerdyrkeren til at udvide Jordarealet i 
Forhold til Dristscapitalen. Men Negjeringen har endnu ikke lost 
de Baand, hvormed Landboelovgivningen vanffeliggjsr det eneste, eller 
i det Mindste sikkreste Middel til baade at raade Bod paa den 
hoist ufuldkomne Udstistning, og den Landet truende Ulykke af en for 
vidt dreven Udstykning. Den friere Raadighed over Land-Eien- 
dorimrene er det hvortil Landet trcrnger, »den denne v il 
Jntelligents og kapitaler ikke fsge hen til Landets vigtigste 
og sikkreste Erhvervskilde. —  Hvor Eieren har friere Hoender 
til at erholde et Areal, der passer til Hans Driftscapital og Fordringer, 
der see vi at Udstykning og Sammenloegning af Zorderne gaae Haand 
i Haand, uden ar det fleer, som man maastee har befrygtet, det Ene 
skal gaae det Andet iveien. Dette kan aldrig skee naar man lader 
Tingen gaae sin naturlige Gang; thi da vil Ingen falde paa at 
samle mere Jord, end Han ved Egnens Arbeidskraft stnder det fordeel- 
agtigt at drive. Saaledes er f. Ex. en stör Deel af Roeskilde Kjob- 
stads Jndmarker sammenkjsbt af enkelte velhavende og driftige Borgere, 
der have Evne til at drive og forbedre dem paa en Maade, som ved 
Smaaloddec aldrig ville vcere fleet. —  Dog det er ikke om Sammen- 
loegningen, men om Udstykningen af Amtets Jorder der her ffal tales, 
og denne kan, paa sine Steder, vcere ligesaa fordeelagtig som hiin paa 
andre, alt eftersom den intensive eller extensive Drift, ifolge Localitet, 
svarer bedst Regnkng.
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Amager Land blev sorst udfliftet i 1818; men denne blev snart 
fulgt af en passende Udstykning, der maaffee med Held künde drives 
videre. Jsoer ere Byerne Sundbye-Oster og Maglebye-Lilles Jorder 
meget udstykkede. Den betydelige Dyrknkng af Haugevcexter, der 
udgjorde Amagernes vigtigste Jndtcegtskilde, og som snarere krcever et 
lille veldyrket end et storre Areal, opfordrede til Udstykning, iscer da 
der gaves saa fortrinlig Leklighed til at forskaffe stg den fornodne 
Gjodning paa en lidet bekostelig Maade. Dyrkningen af diöse Vcexter 
er ved Udparcelleringen meget tiltagen; men derimod Lkke Antallet af 
breature, iscrr ikke Tilloeget af disse, fordi det langtfra ikke betaler 
stg saa godt at opdroette dem, som at kjobe dem, og anvende Jorden 
til Frembringelsen af Haugevcrxter og Melk.

Undtager man Kjobenhavns Jorder, der naturligviis ere meget 
udstykkede, og hvis Areal meer og meer benyttes til Byggepladse, saa 
ere de noermest tilstsdende Sogne langtfra ikke saa udstykkede som man 
fkulde formode. Amager, Kjobenhavns Jorder og enkelte noget fer
nere beliggende Hanger, forsyne nemlig Hovedstaden med den forholds- 
viks ringe Moengde Haugesager, den bruger; de noermest beliggende 
Sogne loegge derfoc mere Vind paa Melkefrembringelsen, og dertil er 
en vidtdreven Udstykning ikke den tjenlkgste. At der iscer i den noer- 
meste Egn nord for Kjobenhavn lkggec en Moengde Lyststeder med en 
Hange, og undertiden et lille Voenge, kommer her ikke i Betragtning, 
da disse Steders Eiere ikke kunne henregnes til Parcellister, eller 
Folk der leve af en Parcel af en storre Landeiendom.

De ncermeste vestlige Sogne i Kjobenhavns Ncerhed ere temmelig 
udstykkede, med Undtagelse af ^vid/Svre og Glostrup, her er den 
for det Meste ikke gaaet videre end til halve Gaarde paa 5 Tdr. 
Hartkorn og derover. I  Egnen af Ballerup og RLrke-Vcerlsse, 
til hvilke Byec haves betydelige Overdrev, der ved Udffkftningen vare 
blevne deelte mellem Gaardene, har Udparcelleringen taget meget til, 
saa at der nu i denne Egn er meget faa Bonder, der ere i Besiddelse 
af deres Overdrevslodder; ja nogle Gaarde ere endog udstykkede hver 
L 3 til 4 Parceller. En Gaard i M a a lö v  Sogn udstykkedes i 8 
Parceller, „hvilkct bragte megen Fattigdom i Sognet"; paa 2 ncer, 
hvoraf den ene eies af en meget duelig Vcever, og den andens Eier 
er sorarmet, ere disse Lodder nu tagte til andre storre Eiendomme-
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Bonderne i bette Sogn ere i det Hele meget mere for at foroge end 
formindsse deres Lodder. Mange af Joenstrup-Vangs 28 Lodder ere 
frakjobte deres oprindelige Eiere, og drives som Udmarker af Maalovs 
Gaardmcrnd. Jkke saaledes gaaer det med Overdrevslodderne i de 
andre Sogne der L Egnen; der er Udstykningen beständig L Gang. 
„Aarsagen maa soges, siger den indkomne Jndberetning, den: ved 
Arv og Skifte imellem flere Born bliver Gaardenes Voerdi sat til 
en Sum , som den, der er bestemt til at modtage Gaarden, skal be- 
tale til sine Sodffende, i Forhold til sin egen Part; denne Sum  er
1 Almindelighed saa hoi, at det er umuligt for Ham enten at faae 
et Laan, eller selv at prcrstere Samme; deraf folger, at Gaarden 
bliver udparcelleret, saa at Gaarden alnnndeligvils sjelden beholder 
meec end 3 Tdr. Hartkorn. Parcellisterne ere for at leve nodte til 
at dcive paa Torvehandel til Kjobenhavn, og har sjelden mere end
2 Heste og 1 til 2 Koer. Gjodningen af de 2 Heste ligger paa 
Landeveien, og ec altsaa tabt for Jorden til de L n 2 Tdr. Hartkorn; 
Kjorflen ssal Passes; Jorderne forssmmes og faae ingen Gjodning z 
Hoveddriften er Havre for Hcstenes Skyld." —  I  denne Egn, hvor 
Torvhandel er den vigtigste Jndtoegtskilde, kan Jordernes Udstykning 
allsaa ikke siges at voere fordeelagtkg for andre end Kjobenhavns 
Zndvaanere, for hvem Torvprisen maa blive noget lavere paa Grund 
af den storre Tilforsel; for Landvcesenet er den det ikke, og at den 
eiheller virkec gavnlig paa Huusfliden vil vi i et andet Eapitel faae 
at fee.

I  de vestligt tilstodende Sogne, hvis Veboere ligeledes for det 
Meste ere Selveiere, har ogsaa wegen Udstykning funden Sted. V i 
ville fee hvorledes den der gestaltet sig efrer Provst Schacks Jnd
beretning.

„Udparcelleringen i smaae Huusmandslodder er almindelkg, og 
hyppigst i Sengelsse, Hoie-Thaastrup, Thorslunde og Jishoi. I  hvilke 
Sogne Eierne af Cathrineberg, Bentzonsdat og Barfredshok have ned- 
lagt flere Gaarde, hvis Jorder de have udstykket i 2^, 3 til 4 og 
hoist 6 Tdr. L. g. M . Disse Huuslodders Besiddere forrette et 
dobbelt Hoverie, forst de saakaldte Uge-Dage til Herremanden, derncest 
til Bonden, som, naar intet mere er at gjore paa Hans egen Mark, 
flet og ffjodeslost bearbeider Huusmandens Lod. Disse Huusmcend
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fore soedvanligt ei gloedelost Liv. En lykkeligere Elasse af Huusmcend 
udgjore de, hvis Loddec ere udlagte fta Gaardene ved Udstiftningen, 
under Magistrats, Unkversttets og flere Godsec. Disse have ingen 
„Troeldage", ingen Hartkorn, og en saare ringe Pengeafgift. Hvad 
man her künde onske anderledes var noget storre Loddec, soedvanligt 
have de kun 3 Tdr. L., og hvert Huus beliggende paa sin Lod, 
hvilket destovoerre kkkun sjeldent ec Tklfoeldet."

„Gavnlig Jndflydelse troer jeg ikke Udparcelleringen i disse smaae 
Loddec har havt, undtagen Folkcmcengdens Tiltagelse hertil maa hen- 
fores, hvilket jeg ikke kan afgjore."

„Derimod kan jeg sige det med Vished, at enkelte Gaardes (paa 
90 tkl 100 Tdr. L.) Deling mellem tvende Besiddere, har havt oien- 
synlig gavnlig Jndflydelse paa Dyrkning og Tilloeg as Ereature. —  
Erfaring har loert mig, ikke eet, men mange Steder, at efter Bondens 
nuhavende Aands-Cultur, scedvanlige Mangel paa vedholdende, rask 
Driftighed og fornodne Formue, ere vore Bondergaarde meget foc 
störe, og af forarmede Bonder ffal man ncesten i hvert Sogn finde 
5 paa de störe Gaarde (til 1 0 - 1 2 — 14 Tdr. Hartkorn med 90—  
100— 120 Tdr. L.), mod een paa de smaae til 5 — 6 hoist 8 Tdr. 
Hartkorn."

„Efter min Kjendffab til Bonden i Almindelighed er Han bedst 
tjent med en Lod, der ikke overstiger 50 Tdr. L. g. M ., men Heller 
ikke synker under 30 Tdr. L." —

Der lod stg ffcive en foc Statsoeconomen interessant Afhandling 
til denne Text; her er det ikke Stedet, og den toenkende Loeser vil 
uden bomentar selv finde hvilket Lys denne Veretning kaster paa 
Storstedelen af Landets agerdyrkende Classe. —  Det Dnske som i 
anforte Jndberetning er yttret, at Huusmoendene havde noget storre 
Lodder, begynder nu at gaae i Opfyldelse i denne Egn, hvilket neden- 
staaende, i bette Aar (1837), af Hc. Proprietair Thalbitzer til Ca- 
thrineberg venstabelig meddeelte Oplysninger vil godtgjore: „Huus- 
mands-Lodderne har i den senere Tid paa Cathrineberg Gods mod- 
taget nogen Forandring. En stör Deel Huse ere udflyttede paa Lodderne, 
og til disse er sogt saa meget som mueligt at erholde et Areal af 
12 til 16 Tdr. L-, hvormed jeg har erfaret at disse Huus- eller 
rettere sagt Boelsmoend bedst komme ud af det, da de kan holde et
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Par Hefte og derved dyrke deres Jord uafhcengig af Gaardmoendene. 
Hvor saa stört et Areal ikke kan opnaaes givec ieg kun 2 til 3 Tdr. 
L., hvilke en Huusmand godt kan dyrke med Spaden eller med Koer. 
En Huusmand, Ierrs M adfen, Udflytter fra Vridlose-Magle har 
saaledes i Aar, alene med Spaden bearbcidet sin Lod paa 2^ Tdr. L., 
har yppeclig Sced, og fik tilsaaet 14 Dage for nogen anden havde 
begyndt at ploie; da Jorden künde bcrre Ham, og paa den hoieste 
Deel af Ageren var tor nok til at graves, forend den künde beere 
Hestene, eller var tjenlig til at ploies. Denne Huusmand har, des- 
vcerre forgjceves, ansogt Landhuusholdnings-Selftabet om en lille Under- 
stottelse for nogle Aar siden, for at soette denne Drkftsmaade L Gang; 
künde Han erholde denne Hjelp, vilde vist Flere folge Hans Exempel. 
Dog haaber jeg, at endog uden bette, vil hvad Han i bette vanskelige 
Foraar har udrettet, have vakt Opmcecksomhed hos Flere."

„Huusmoends-Lodder paa 4 til 6 Tdr. L. sogec jeg saameget 
som mueligt at afffaffe; thi bisse Huusmcend maae arbeide ncesten 
hele Sommeren hos Gaardmcendene for at faae ploiet, da de have 
for Lidt til at holde Hefte paa, og for Meget til at bearbeide med 
Haandkraft."

„En stör Deel jordlose Huse, som er i Sognet, afgive Over- 
flodighed af Arbeidskraft, og naar Aaret ikke er altfor usrugtbart, 
Mangler denne Klasse af Huusmoend sjelden Arbeide, hvortil bidrager 
at der paa de storre Gaarde bliver avlet i det Store, Raps og iscer 
Kartofler, ved hvis Optagnkng endog smaae Born kan tjene saameget, 
som de kan spise om Vinteren."

De jordlose Huse flulde efter dette ikke medfore den Hjelpeloshed 
og Armod, som almindeligviis antages at maatte voere Tilfceldet med 
dem. Hvor der er Driftighed og Beffjceftigelse kommer det ikke ret 
meget i Betcagtning om man boer i et Huus, til hvilket der ligger 
blot en Hauge, eller et Par Tdr. Land: meer end det hoist For- 
nodne kan i intet Tilfcelde haveS, og dette kan ligesaavel, maaffee 
sikkrere forffaffes ved Arbeide paa anden Mands Lod end paa egen. 
Der skal en ikke ret utaknemmelig Jord til, efter den almindelige 
D rift, at give en Huusmand en Netto-Fortjeneste af 24 Sk. og 
Kosten for det daglige Arbeide, Han anvender paa den. Vilde, eller 
rettere maaskee, künde Huusmanden beregne hvad Hans Lobs Dyrk-
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ning koster Ham, Han vilde da rimeligviis finde, at Hans Jndtoegt 
Lkke oversteg den jordlose Huusmands. —  Dog vi ville höre videre 
hvad kyndige Mcend dsmme om Udstykningen af Jordeme her paa 
Amtet, og L denne Henseende fortsoette den af Herredsfoged Blum es 
Jndberetning ovenfor afbrudte Citat: „Parcellering og Velstand vil 
aldrig forenes." —

„Parcellisten fortcrrer sig selv, og har som ostest en talrkg Fa
milie, hvilken Han kun kummerlig kan ernoere. Vornene nyde en 
karrig Underholdnkng, en maadelig Opdragelse, og ingen Forsorgelse. —  
Parcellerne dyrkes paa scedvanlig Maade, om mueligt ved Hjelp af 
Hestehold og maadelig Ovoegbesoetning, som altid er odeloeggende for 
Eieren og skadeligt sor det 7llmindelige."

„Saadan er Tilstanden her i Egnen (Ramsoe og Thune Herreder), 
hvor Uostykning har voeret hyppig, som en Tilflugt for den gjcrld- 
bundne Mand til at redde en Stump as stn Eiendom —  og stundom 
som Speculation."

„Vistnok udbringes der ordentligviis en storre Production af en 
udstykket, end af en samlet Gaardslod, ogsaa underholdes der flere 
Jndivkder af Folk og Fcee, men Overffuddet bliver mindre end 0, og 
National-Formuen soroges ingenlunde. Misvoext eller anden Uheld 
kan Parcellisten ikke taale eller afbode. Det künde vel vcere ander- 
ledes naar man fulgde iZ^eghs Anviisning til Huuslodders Dyrk- 
ning, eller besad den brabaniske Jordbrugers Fliid og Vindffibelighed; 
men fligt ec et pium desiderium, som en sildig Esterfloegt dog 
maaffee kan see opfyldt." ^

„Saaledes formenes det, at Udparcellering, almindeligvtks be
tragtet ikke kan vcrre gavnlig, og at denne Operation har taget en 
urigtig Retning, idet man endnu feer mange Overdrevs- og Udmarks- 
jorder henligge uopdyrkede, medens de bedre Iordec ere bestroede med 
Parcellister."

Det er naturligt, at de skadelige Folger af Udstykningen ikke 
overalt vifer sig lige störe; thi den er i og for sig intet Onde, og 
er paa de Steder, hvor Arbeidet staaer i Forhold til den ved Ud- 
stykningen forogede Arbeidskraft, et stört Gode for Egnen. Som  
Saadan betragt-? den i de fra Thorslunde, Kildcbronde og Greve 
Sognes Egn indkomne Deretning, og dette er naturligt; thi netop
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paa bette Strog ligge tre Herregaarde med et betydelkgt Areal, for- 
uden adffillkge störe Bondergaarde, blandt hvilke alene de to Kappelov 
Gaarde have et Tilliggende af over 300 Tdr. L. Der maa altsaa, 
esterat bet meste Gods er frasolgt Gaardene, og Hoveriet ikke loengere 
kan afgive det nodvendige Arbeide, voere Fortjeneste nok for en Deel 
Huusmcend. Men hvor bette ikke sinder Sted, og Huusmanden ffal 
leve af sin litte Lob, der vifer det stg at Udstykningen er fordoervelkg, 
saavel for den litte Lodseier selv, som for Sognet, ved den trykkende 
Fattigskat, der soedvanlkg folger kort efter den; og folgelig ogsaa for 
det Almindelige. Det er da blot Blcendvcrrk naar man fra det for- 
ogede Antal Creature argumenterer for Udstykningens Gavnlighed. 
Der kan ingen Tvivl vcere om at jo Cceaturernes Antal er tkltagetz 
men hellerikke her er det Antallet der gjor Udflaget; thi L og for sig 
er det ingen Lykke for Landet at det har en heel Deel flere Creature 
at fode; giver bette storre Antal et ringere Netto-Udbytte, saa maa 
det snarere vcere til Skade for det Almindelige. Antallet af Heste, 
Koec og Faac er tiltaget, men Raeerne kan naturligvkks ikke voere 
forbedrede, og bette künde vel eiheller ventes ffulde blive en Folge 
af Udstykningen i smaae Lodder; Heller ikke er Agerbruget paa bisse 
Smaa-Lodder fortrinligere end paa Gaardene, det maa endog, der hvor 
Bonden ffal bearbeide Jorden for Huusmanden, i Reglen voere flettere, 
og bette er for det Meste Tilfceldet, og maa vedblive paa alle de 
Huuslodder, der ere for störe til at drkve med Spaden, og for smaae 
til at holde Heste paa, indtil Besidderne maaffee finde Regning ved 
at benytte deres Koer, naar de ere komne saavidt at de holde to, til 
at ploie med. Men til at bette ffulde ffee er der endnu hidtil ingen 
Udsigt.

Man har meent at Eierne af Huse med et Tilliggende af 
Tdr. L. bon. Zord etter 3 til 6 Tdr. L., aldrig künde falbe Menlg- 
hederne til Byrde, fordi et saadant Areal betryggede dem et Udkomme, 
selv om de bleve gamle og affcrldige. Dette er sandt naar man blot 
tagec Hensyn til den forste Generation, denne kan ganfle anderledes 
klare for sig ved at vcere Jordeier, ved at gaae paa Aftcegt, end den 
jordlose Huusmand; men Menigheden vinder kun lidet ved at erholde 
en ung Familie, der begynder at producere Born, istedetfor et Par 
gamle affcrldige Folk at forsorgez og dette maa naturligviis blive
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Tilfoeldet. Thi om end et saadant Areal kan vcere tilsiroekkeligt til 
een virksom Families Underhold, flaaer det ikke til til to Familier; 
og bette skulde det jo bog, naar Sognet stal fritages for at bidrage 
dertil. Med jordlose Huse, i Egne hvor der er tilstrcrkkeligt Arbeide 
at erholde, er det ikke saaledes; bisse ville i Neglen afgive Menigr 
hederne udlevede Folk, men ikke Born til Forsorgelse.

Udstykning af Jorderne sinder iscer Sted i de Egne, hvor der 
er mange Selveiere; hvor der er samlede Godser har den noger storre 
Vanstelkghed, og kan eiheller vcere saa fristende som for Selveieren. 
Men selv bisse ere mange Steder ikke loenger saa meget for at stille 
sig af med en Deel af deres Jorder som tilforn, saa det har Ud- 
seende af at Udstykningen nu er L Aftagende.

A f udstykkede Herregaarde er der i Amtet ikkun meget faa; denne 
Slags Udstykning har overhovedet ikke ret voeret i Brug i Sjcettandz 
hvor den har fundet Sted kan den ansees for fordeelagtig i den forste 
Deling. Saaledes havde Lathrineberg Hovedgaard et Areal af 
over 1200 Tdr. L., der dreves ved Hoverie; da Bondergodset bort- 
solgtes fandtes bette Areal for stört at drive fra Hovedgaarden, og 
denne blev derfor udstykket, oprindelig i to Dele, hvoraf Cathrineberg 
beholdt Jndmarkecne, og FrederLksholirr byggedes paa Udmarken; 
desuden udlagdes en Deel Jord til Huse. Parcellernes Antal er 
steget til henved 40, hvoraf dog en Deel ere ubeboede, og drives 
under andre Gaarde.

DrorrnLnggaard i Sollerod Sogn, der tilforn havde et Areal 
af henimod ?00 Tdr. L., er nu deelt i to störe Parceller, af hvilke 
Frederikelund har erholdt det stsrste Areal; desuden er opfort nogle 
Huse. Endstjondt Cathrinebergs Udstykning upaatvivlelig er dreven 
for vidt, og Dronninggaards maastee bedre havde vcrret undladt, saa 
kunne bisse Udstykninger ikke komme i synderlig Betragtning med 
Hensyn til hele Amtetz der er dog ved bisse Gaarde vedligeholdt saa 
Pore samlede Arealer, at de kunne bestjoeftige, og trcenge til at be- 
stjceftige en heel Deel Huusmcend, hvilke saaledes sattes istand til at 
ernoere sig. Dette er ikke Tilfoelde med lAjortesprmg. Denne
Gaard, kjobtes i Christian V l.s Tid for 22000 Rd. C., og brugtes 
en Tid til Grcesning for Rytterheste. I  1??0 bleve Hoved-
gaardens Bygninger nedbrudte, og Hovmarkerne deelte i 11 Par-
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celler. „Jord var til den Tid L saa ringe Priis, og Bonden saa 
forarmet, at Köngen maatte bortffjcenke for Intet den ftie Hoved- 
gaardstaxt og gkve hver Arvefcrster 100 Rd. L Penge til Hjelp til 
Bygningers Opsorelse. De forste Beboere vare Huusmcend paa 
Godset. Disse Gaarde ere siden den Tid voxede saaledes i Boerdi, 
at en as disse Hovedgaards - Parceller betales nu ester Bygningernes 
og Loddernes Godhed med 8 — 10— 14000 Rd. Der betales af 
hver Gaard eller Parcel paa 5 Tdr. Hartkorn den ringe staaende Af- 
gist af 30 Rbd. om Aaret, og de ere iovrigt frke for alle muelige 
Byrder, Afgifter og Paalceg paa Hartkornet." See Begtrups Be- 
skrivelse over Agerdyrkningens Tilstand, 1 D . 142, Med Hensyn 
til Skatter ere disse Parceller, som forhen anfort, undergaaet nogen For- 
andring, ogsaa er Antallet af dem blevet forandret, saa der nu er 
15 Selveiergaarde, samt omtr. 50 Huse deels med, deels uden Jord. 
Den storste Gaard har et Tilliggende af 140 Tdr. L. Uden at tale 
om, at det seer lidt besynderligt ud, at Regjerkngen giver 1100 Rd. 
for at blive af med en Eiendom, den har kjobt for 22000 Rd., 
vil Enhver, endog uden at kjende tkl den Usselhed, der hersker Lblandt 
Momgden af disse smaae Lodsekere, kunne indsee, at denne saavidt 
drevne Udstykning ingenlunde kan kaldes „en gavnlig Forandrkng, der 
har havt de mest heldbringende Folger." At omdanne en betydelig 
Hovedgaard, der künde give en heel Deel arbeidende Familier passende 
Fortjeneste, til en Fattigcolonie, der almindelig begvnder med at op-
amme Elendighed, og ender med at sostre Forbrydelser, kan vistnok
ikke kaldeS en gavnlig Forandrkng. Dette er den Feil, der ncesten
overalt er begaaet med Udstykningen, at der intet Hensyn er taget til
om Egnen künde tilstrcrkkelkgt befljoestkge det storre Antal Menneffer, 
der fremlokkedes ved den; man har troet at Folkeformerelsen L og for 
stg var et stört Gode. Men det er hverken til störe Godsekere eller tkl Par- 
cellister og Huusmcend Landet traenger for at stride frem til Belstqnd 
og indre Styrke ved et fortrinlkgere Agerbrug, det er ved en tankende, uaf- 
hcengig og oplyst Middelstand af Landmcrnd dette ssulde og künde hceves; 
men dette kan aldrig blive Tilfoelde saalcenge Landboe-Lovgivningen 
vansseliggjor Dannelsen af storre Gaarde, medens den opmuntrer til 
en vidtdreven Udstykning. Giv Landmanden Frihed til at. udvkde og 
indstrcenke det Areal Han skal dyrke efter sin Formue, og der vil
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paa den naturlkgste og simpleste Maade blive raadet Dod paa den 
feilagtkge Udfliftning og den tiltagende Fattigffat.

Ester det Princip: at banne middelstore Gaarde, og skaffe Ar- 
beidere til at dyrke dem, synes BLdstrup-Gaard at voere udstykket. 
Arealet til denne Hovedgaard er deelt paa folgende Maade:
а) Bidstrupgaards gamle Hovedgaard og de derved opferte Bygnknger, 

hvor S t .  Hans Hospital og de derved ansatte Betjenke ere 
etablerede. Hertil er lagt et Areal af lidt over 80 Tdr. L.

Ir) Parcel-Gaarden, bestaaende af omtrent 250 Tdr. L. Ager, 
40 Tdr. L. Eng og 50 Tdr. L. Strandgrcesning er bortsorpagtet.

e) Horavls-Gaarden med et Areal af 48 Tdr. L. Ager og Eng, 
ligetedes bortsorpagtet.

б) Et Huus med 6 Tdr. L., beboet af en Smed, og
e) 23 Huse, hver med 3 Tdr. L., som beboes af Huusmoend, 

der forrette Arbeide ved Hospitalets Avling, Parcel-Gaarden og 
Hor-Gaarden.

En saadan Udstykning er upaatvivlelig langt gavnligere end 
den, der er foretagen med Hjortespring; thi hiin fremkalder Arbeidere 
ved Siden af Arbeide, hvorimod denne blot fremkalder Mennefker, 
uden at sorge for deres tilstroekkelige Beffjcrstigelse.

5.
De niest gaengfe Dyrknings-Maader. Vexeldrift 
vg hvad der dommes derom Varigt Graesland

s^ e t  er ikke blot det forskjellige Jordsmon der foranlediger den hoist 
forffjellige Driftsmaade, som herfler i bette Amt» den solkerige Hoved- 
stad har naturligviis en stör Indflydelse paa Jordernes Anvendelse 
i dens Omegn. Mange af Producterne kunne ikke taale en lang
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Transport paa Vogrie uden at tabe i Wcrrdiz bette er isoer Tilfoelde 
med Melk og dp sinere Haugesager; andre optage saa stört Rum i 
Forhold til deres Voerdi, at det ikke kan betale stg at fsre dem lang- 
veis fra til Staden, som Hoe, Halm og Kartofler. At Landmanden 
nu seger at frembringe de Produkter, som betale stg bedst er vistnok 
aldeles rigtigt; men der er et Produkt, med hvilket Agerdyrkningen 
ikke har at ffaffe, og dog yttrer en stör Jndflydelse paa Jordernes 
Dyrkning, og det er Larven. I  de Egne hvoc denne findes i nogen 
betydelig Moengde, og bette er isoer Tilfoelde i de Sogne, som ligge 
i en Afstand af til 3 Mile nord og nordvest for Kjobenhavn, 
der betragtes almindelkgviis Agerbruget som en underordnet Jndtcegts- 
kilde, og Interessen er somemmelig henvendt paa Torvemosen. Hvad 
der i denne Egn bidrager til at svoekke Interessen for Agerbruget, ec 
vel tildeelö den Omstoendighed, at Jorderne almindeligviis er af ringe 
B-skaffenhed, og vilde kroeve, om end ikke mere Arbeide end det der 
anvendes paa at tilberede Torv, og bringe den til Torvs, saa dog et 
storre Forskud, der ikke saasnart, men tilvksse stkkrere vilde forrente 
stg. Saavidt vides er Torvemosen hidtkl ikke anvendt til Jordernes 
Forbedrkng ved at afgive Midler til at tilvekebringe Gjodning; den 
Capital, der stikkec i Torvemosen gjores ikke frugtbrkngende ved at 
anvendes paa Ager og Eng, men der optages hvert Aar af den til 
Livets Ophold, og til at dcekke den Udgift ved Gaarden, som denne, 
ved det forsomte Agerbrug, ikke formaacr. Det hedder derfor alminde- 
ligt i denne Egn, at det er Mosen man skal leve af, havde de ikke 
den, saa saae det galt ud for dem. Det vil altsaa engang L Tiden 
komme til at see galt ud for dem eller deres Efterkommere paa de 
Steder, hvor der optages mere af Mosen end den kan gjenfrembringe, 
vg det vil da dog tilsrdst blive af?lgerbruget —  eller af Fattigbidraget, 
de skulle have deres Livsophold.

Med Hensyn til Agerbruget kan altsaa Amtet detes i tre D i- 
strkcter, hvoraf det ene, der isoer leverer Hovedstaden Melk og Kjokken- 
urtec, nu stroekker stg omtrent M iil ; denne kaldes spogeviis „Melke- 
veien", og har tilforn strakt stg meget videre, endog over 3 Mile; 
at dette i Neglen ikke lcrngere er Tilfoelde beviser at Melkeproductionen 
i Ncerheden af Kjobenhavn er meget betydelig soroget. Det andet 
Distrikt, paa hvilket Kjobenhavn viser sin umiddelbare Jndflydelse
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stroekker sig indtkl en Afstand af omtrent 3 Mile, af og tkl noget 
lcengere, og leverer isoer Hoe, Halm og nogle Kartofler. A f disse 
to Distrkcter tager det forste i Neglen Maff, Kliid, andre Foder- 
midlec og Gjodning, som Hovedstaden producerer, tilbage til Gaarden; 
til det ander fores sjeldnere disse Säger tilbage; til Torvegnen 
sinder det i Reglen fletikke Sted. Det tredke Dkstrict drkver sine 
Jorder uden Hensyn til at levere Hovedstaden andet end de alminde- 
lige Varer, og tage hverken Fodermidler eller Gjodning tilbage; dette 
Distrkcts Agerbrug gaaec som overalt i Landet fornemmelig ud paa 
at avle Kornvarer. Blandt disse indtager Bygget, som almindcligt i 
Sjoelland, den forste Rang, og Jorden behandles med soerdeles Hen
syn til denne Kornflags. D a  denne Soedart isoer tjener Bondestanden 
til Fode, er dette ganske naturligt, hvor Prkncipet i Landvoesenet 
endnu er, selv at frembringe de forste Fornodenheder, uden Hensyn 
til om disse Frembrkngelser ere de sordeelagtigste. Paa de mkndre 
frugtbare Strog gjodes derfor i Reglen til Byg, paa de frugtbarere 
tkl Rüg, thi her avles omtrent' lkgesaa god Byg efter Rüg, som 
umiddelbart efter Gjodning; derimod er Bonden utilboielig til at 
saae Hvede, deels fordi Han selv ikke bruger den i Huusholdnkngen, 
deels fordi Bygget givec mkndre efter den, end efter Rüg. Dette er 
omtrent hvad der i Almindelighed kan siges om Agerbruget i dette 
Amt, at der her mere end noget andet Sted gives Afvigelser, hid- 
rorer vel for en Deel fra det storre Antal Mennesker udenfor Bonde
standen, som eier, og isoer har eiet mindre Landekendomme her, og 
have gavnet saavel vcd de mange vellykkede som mkslykkede Forsog, 
de have anstillet; og dette maaffee ikke saameget ved de fcemstillede 
Exempler, som ved de Betragtninger, Bonderne foranledkgedes til at 
anstille derover; thi det er ikke ved at esterabe, men efterlkgne det 
Gode man bliver fuldkomnere; og til Efterligning udfordres Toenk- 
somhed.

Hvad Amagernes Dyrkningsmaade angaaer, da forholder det sig 
omtrent saaledes med den: Nogle Agre noer ved Gaardene gjodes 
for det Mcste hvert Aar, og deri dyrkes alle Stags Kjokkenurter, 
som i Almindelighed kaldes „Gods". Det ovrkge af deres Oplands- 
jorder bruges ikke ganfle efter nogen fast Plan; dog er det meget 
sjeldent at Amagvne tage langstraaet Soed efter hknanden, men der
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imellem kommer enten Boelgsced, Kartofler eller Kaal. „Til Kaaten 
gjodes, saavelsom undertiden til Rüg; dog bruges ogsaa undertiden 
ester gjsdede Kartofler at saae Rüg, som lykkes soerdeles vel. Denne 
Deel af deres Jorder faaer ikkun liden Gjodning, men naac de finde 
at den mangler Kraft, da loegge de enten Kartofler, eller saae Bcelg- 
soed deck, og derefter igjen langstraaet Soed, som da staaer temmelig 
godt, dog som ostest meget ureen, hvilket ec en Folge af Boelgsccdens 
hyppige Ureenhed, isoer med Agerkaal; dog synes det at Jorderne 
alligevel vinde i Kraft ved denne Dyrkning."

Aarsagen til at Bcelgsaeden isoer er opfyldt med Tidfler og Ager
kaal er, eftec Jndberetningen, at den faaes for tidligt i disse kolde, 
lerede Jorder, hvilket overhovedet er Tilfoelde med al Vaarsoedcn paa 
Amager. „Reen Brak veed man intet af at sige, og et regelmoessigt 
Vexelbrug med Brakfrugtec bcuger Ingen." Det gaaer paa Amager 
som andre Steder, at Bonderne i flere Aar maae have Exemplet 
for Die, forinden de vove at efterfolge Noget. En SneeS Aar har 
her ikke voeret tilstrcrkkelig Tkd til at faae Vexeldriften indfsrt eller 
efterlkgnet; thi allerede i 1813 indforte Hr. Lhristensen ved Over
tagelsen af Lsitgaard  denne Drift, og et ander Exempel gav Hr. 
Lorentzen paa AbelsmLnde, samt enkelte Kjobenhavnere, der be- 
sidde smaae Jordlodder i Sundbyerne. Exemplet künde ved de to 
ncevnte Gaarde ikke ventes hurtig efterfulgt; „thi vi havde Begge, 
siger Hr. Ehrkstensen, udflidte og i mange Aar forkvaklede Jorder, 
saa at vi i Forstningen har liidt meget Uheld paa vor Soed, men 
erfaret har vi, samt enkelte Amagere med öS lkgeledes bemcrrket, at 
Vexelbruget har hjulpet os ulige hurtigere til at faae vore Jorder i 
bedre Stand, saavel i Henseende til Kraftforogelse, som til vore stcrrke 
Leerjorders Skjornkng, samt Rensning fra en uhyre Moengde Ukcud, 
isoer Agerkaal. Heraf kan sees, at Vexelbrug med Brakfrugter, som 
efter Manges Formening forst kan indforos, naar Jorderne i For
dern, ved Heelbrak og Gjodning ere bragte til en vis Eultur, bringer 
Jorden snarere til en hokere Eultur end nogen anden hidtil bekjendt 
Dyrkningsmaade. — "

De fleste Gaarde her paa Den have storre etter mindre Jocd- 
stroekninger, der ere udlagte til varigt Grcesland, og som af og til 
blive overgjodede, isoer med Natterenovations-Gjodning. Dog er det
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ingen ufravigelig Regel at lade dfsse Jorder henligge; noget deraf 
optages naar Eieren sinder at Hoeavlingen astager.

I  Frederiksberg Sogn, hvor Melkehandlen er den vkgtigste Jnd- 
tcegtskilde foc Agerbrugeren, er Soedffiftet ligesaa, maaffee endnu mere 
foranderligt end paa Amager, saa at der ikke kan angives et soerdeles 
som det goengse; her anfores derfor nogle af Asvexlingerne. 
a) 1 Aar. 2 — 3-aarig Groesjord opbroekkes efter Hoehosten og saaes 

Rüg efter 3 Plominger.
2 —  Rüg.
3 —  Kartofler, Kaalrabi, sjeldnere TErter, gjodet.
4  -  Byg.
5 —  Bikke-Havre, som gront afflaaes eller aftoires, eller gjoreS

til Hoe.
6 og 7 Aar. Klover og Raigroes.

Ir) 1 Aar. Gronjords-Havre.
2 —  Kartofler og A§rter, gjodede.
3 —  Rüg.

4, 5 og 6 Aar. Klover og Raigroes. 
e) 1 Aar. Byg, gjodet efter een Plsining om Esteraaret og to om 

Foraaret.
2 —  Bikker, benyttede gronne.
3 —  Hvede.
4 —  Kartofler og Kaalrabi.
5 —  Byg.
6 og 7 Aar. Klover og Raigroes.

<y 1 Aar. Byg, een Efteraars- og to Foraarsploininger, gjodet. 
2— 3— 4 Aar. Klover og Raigroes- tceploies, den ene Ploinkng 

paa tvoers, til Rüg.
5 Aar. Rüg.
6 —  Bikke-Havre til Gronfoder.
7 —  Havre.

Men foruden disse anfsrte Soedfiifter gkves endnu adffillige andre, 
hvoraf dette maaffee vil afgive den storste Mcrngde Qvcegfoder.

1 Aar. Kaalrabi, stoerkt gjodede.
2 -  Byg.

3— 4 Aar. Klover med Raigroes.
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5 Aar. Havre.
6 —  Bikke-Havre, Sterstedelen til Grentfoder.
„Egenstg Vexeldrkst vkdes ikke at finde Sted; men upaatvivlelig 

ere flere Soedskifter skkkkede tit at give rigelige Afgreder- saavel af 
Foderurter somHee; dette er ogsaa nodvendigt, dersom Eieme ville und- 
gaae at kjebe dette, ellec indskroenke deres Besoetnkng; thi Hee-Afgiften, 
der hviler paa bisse Jorder, er meget betydelig, og stiger indtil 90 Lpd. 
pr. Tde. L."

„At udloegge Jord til varigt Grcesland, ansees i dette Sogn, 
Med side, kolde, lerede Jorder, ikke fordeelagtigt; thi Erfarkng har 
leert, at L hvor omhyggeligt den end Passes og gjedes, vil den dog i 
Lobet af 6— 7 Aar vcere overgroet med Mos, hvorved Groesgangen 
meget forringes. I  en mildere Himmelegn vil en saadan varig Grces- 
ning vel voere at anbefale, dog vilde den neppe künde maale sig med 
en 2— 3 Aars Grcesning hertillands."

I  det tilstedende Hvidovre Sogn haves eiheller nogen bestemt 
antagen Driftsmaade, saa det er vansseligt at anfere nogen vis som 
den mest brugtez almindeligst er dog formodentlig felgende i Hvid
ovre og Digersted Byer:

For Jndboerns: 1 )iar Brak; 2 Byg gjedet; 3 Byg; 4 Boelg- 
soed; 5 Byg etter Rüg, udlagt med Klover i 2 Aar; 6 Brak (Vigers- 
loverne give her en let Gjedskning); 9 Nug etter Byg; 10 Kartofler; 
11 Byg etter Nug; 12 Havre, udlagt med Klever og Raigroes i en 
ubestemt Tid. Deres Udlodder dyrkes almindelig saaledes: 1 Havre 
etter Vikker; 2 Nug, gjedet; 3 Nug; 4 Vikkerz 5 Havre, udloegges 
med Raigroes i 2 til 3 Aar. .

Udflytterne have atter en anden Drift, som almindeligt er paa 
den bedre Deel: 1 Brak; 2 Byg, gjedet; 3 Byg etter Nug; 
4 Boelgsoed; 5 Byg etter Nug; 6 Havre, hvormed den udloegges 
med Klever paa ubestemt Tid. Den rkngeste Deel af Lodden faaer 
aldrig Gjedning, drives med Havre i 2 - 3  Aar, hvorpaa den ud
loegges med Raigroes i ubestemt Tid.

Baldbyerne derimod drive Jorderne almkndeligviis: 1 Sommer
brak; 2 Byg, gjedet; 3 Byg; 4 Boelgsoed, ogsaa Nug; 5 Havre; 
6 Boelgsoed; 7 Byg etter Nug, og har Jorden cndnu Kraft saaes 
8 Havre med Klover og Raigroes L 2—3 Aar.
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Med bisse Scrdffifter have Valdbyerne og Bigersloverne al- 
mindeligviis gode Afgroder, Hvidoverne ringere. Det maae imidlertkd 
enndres, at bisse Jorder blive meget stoerkt gjodffede, da Melkevognen 
L Regien daglig hjemforer et stört Loes Gjodning eller Mafl.

As Vexelbrug er, som bet sees, her ikke synderligt Spoerz som 
Grunde imod den angives blandt andet, „at Jorden er meget kaad; 
bette i Forening med den Moengde Gjodning, der paafores den, vilde 
foranledige wegen, men fordoervet Halm, og liden etter ingen Kjoerne, 
iscrr vilde bette blive Tilfoelde med Bcrlgscrden, hvis de ikke havde 
2— 3 langstraaede Soedarter foran". Den sande Grund er vel snarere 
den stadige Fcrrdsel paa Landeveien for at fore Melk og Foder til 
Hovedstaden (alt Enghoet scelges almindeligviis). At udbringe disse 
Varer til det Meste er Gjenstanden for Landmandens Spekulation, 
og Han tcrnker da mindre paa hvorledes Han skal bringe det Meste 
ud af Jorden. Den daglige Udhokren af Melken og Floden giver 
Hans Tanker mere Retning til Händler, end Agerbruget, og medens Han 
speculerer paa hvorledes Floden fordeelagtigst blandes eller et Lcrs 
Foder loesses. faaer Han ingen Tid til at overloegge hvorledes Han 
bedst boc behandle sin Lod. —  Längs Stranden ligger en Strcrkning 
magre Grcesjorder, hvoraf hver Gaard har 6 — 8 Tdr. L., hvilke 
aldrkg dyrkes; Gründen hertkl er ikke at man antager de give et storre 
Udbytte paa dcnne Maade, men at de ikke vilde kunne give wegen Scrd.

I  Drondshok Sogn og Egn kan den almindelkgste Driftsmaade 
antages at vcere: 1) Byg gjodet; 2) Nug; 3) ZErter, Vikker etter 
Kartofler, almindeligt Noget af hver Slags; 4) Havre udlagt med 
Klovcr i 2— 3 Aar. Udflyttcr-Gaardmand Jen s Hansen i Brons- 
hoi Sogn har indfort en Drift paa en Deel af sin Lod, der er af 
en los torvagtig Beffaffenhed, som fortjener at anfores. Gronjorden 
mergles og gjodes om Sommeren, Herr saaes Rüg; 2 Kartofler eller 
Bitter; 3 Havre; hvorpaa Jorden ligger i 2 Aar med Klover. Det 
er neppe nodvendigt at ansore, at Jorden ved denne Behandling, 
iscrr ved en saa rkgelig Gjodffning, som er almindelig saa ncer ved 
Kjobenhavn, giver soerdeles gode Afgroder.

Det ovrkge af Egnen Nord for Kjobenhavn kan ligesaalidet soM 
nccvnte Sogne siges at have en soerdeles fremherskende Dyrknings- 
maade, kun kan her antages som Regel, at der gjodes til Dygget.
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Temmelig almindeligt er det her at tage 2 Gange Byg, og oste 
3 Gange Havre ester Hinanden; iscec er denne Dristsmaade hyppig i 
Tsrve-Egnen. Naar der saaledes er taget 5— 6 Halme, eller endog 
flere ester en sparsom Gjsdning paa bisse lelte Jorder, udlcrgges de sjelden 
med Klover eller Grcrs, men det overlades Naturen at frembringe 
det paa den udpnnte Ager. En Undtagelse gjor i denne Egn bl. a. 
Driften paa Hsigaard i Gladsaxe Sogn. Arealet til denne Gaard 
er 112 Tdr. Ager» og 60 Tdr. Eng og Mose; Jorderne ere sandede, 
og indeholde oprindclig meget liden Muld. Bed Forpagtningens Til- 
trcrdelse foreflog Forpagter Fries folgende Dristsmaade, som i hele 
Hans Forpagtningstld er fulgt: 1) GronjordShavr«; 2) Brak med 
Vikkehavre og lidt Boghvede, gjodet; 3) Rüg; 4) Kartofler, Kaal- 
rabi, Turnips; 5) Byg udlagt med Klover og Raigrcrs > 3 Aar. 
Hr. F r i is  har ogsaa overtaget Forpaglningen af Roeskilde Rroes 
Jorder, et Areal af 60 Tdr. leermuldede Agecjordec og 20 Tdr. Eng. 
Uagtet det ikke henhorer til denne Egn ailfoces Driften her, da den 
forestaaes af samme Mand. Scedfolgen er: 1) Kartofler gjsdet;
2) Byg med Klover; 3) Klover; 4) Hvede eller Nug gjsdet;
5) TEcter; 6) Havre. Brcrndeviinsbrcendeciet, ved hvilket sedes Stüde, 
samt Reisestalden, givcr den fornodne Mcengde Gjodni'ng.

Gaae vi fra Gladsaxe Sogn längere mod Nordost i Amtet, 
saa sind« vi omtrent det samme ufuldkomne Soedfliste som er al- 
mindeligt i sidstncevnte Sogn og Omegn. Om denne Egns Agerbrng 
höre vi bedst Kammerraad Drewsens Ord i den indsendte Jnd- 
berelning: „Dyrkningsmaaden er her i Egnen meget forskjellig og 
grunder sig tildeels paa Eiernes personlige Mening eller Formeningen 
om Hans Jorders Kraft. De flettere Bonder vedblive at saae saa- 
l«nge Jorden kan endnu bcrce Havre. Deres Tal er dog det mindre, 
og de andre noies med sire til fem Afgrsder, hvorefter da Jorden 
seedvanlig udlcrgges med Klover, der dog, deels sordi Jorderne ere 
lette, deels fordi Kloveren saaes for langt fra Giodningen, sjelden 
giver saadan Afgrode at den kan ansees som ganfle lonnende. Det 
Bsnderne i Almindellghed saa kjoerc Byg i hvilet og gjodffet Jord, 
er ogsaa her temmelig almindeligt; derester folger Nug. Byg, Havre; 
undertiden ester anden Gang Byg, TEcter, Rüg eller Byg og Havre."
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„De bedre Bender dyrke nu alle Kartofler; men sjelden er d-t 
at der gjodsses umiddelbart til dem. Enten komm- de ester det 
ferste Byg, eller indtage det andets Plads, og efter dem saaes nok 
ostest Rüg, der, endskjondt mod almindelkg Erfarkng, ret godt lykkes 
paa bisse lette Jordcr ester Kartofler. Endeel Bender bruge Vexel- 
drlft, eller noerme sig dertil, og det er intet usoedvanlkgt, at er, Bonde 
her avler flere hundrede Tender Kartofler, der for Storstedelen op- 
fodres. Kartofler dyrkedes her allerede for adfkillige Aar stden, men 
sjelden i sterre Mcrngde cnd at de godt künde scrlges, og Bonderne 
vilde paa ingen Maade bruge dem eller ansee dem brugelige til Kvcrg- 
foder. Men efterhaanden som deres Avl blev sterre, deres Priis 
faldt og Afsoetningen sattedes, begyndte Enkelte at forsoge dem til 
Kvcrg og Faar, og ville nu stkkerlig aldrig opgive deres )lvl, iscrr 
da de sidste kränge Foderaar have viist dem i hvor hei Grad den bi- 
drager til Gjedningens Formerelse, og da de indsee, at de ved at 
soelge Melken af deres ellers om Vinteren golde Keer, selv ved Fo- 
ringen udbringer Kartoflerne til 3 ä 4 Mk. Lenden, og felgelig af 
Zlfgrsden paa en Lende Land have en Jndtcrgt af 50 Nbd. og der- 
over, paa samme Lid Kartoflerne bidrage til deres Jorders Nensning 
og Skjerning, hvorved atter deres Soed bliver bedre Handelsvare og 
Jordens Bearbeidning formindskes, saa at det Arbeide Kartoflerne 
fordre mere end en Scrdasgrode, gjenerstattes i de folgende Dyrkningsaar."

„Hos Landmcend udenfor Bondestanden er Vexeldriften her meget 
almindelig, og bisse have alt lcenge indseet, at kun ved den künde de 
under ugunstige Omstcendigheder finde Fordeel ved deres Avlsbrug, 
der maa koste dem mere end det koster Bonden, der selv kan loegge 
Haand paa Plougen, og oste forrette det nieste Arbeide med sine 
Born."

„Paa Kobbeldrift med reen Brak er mig her intet Exempel be- 
kjendt, og Erfarkng bekccefter i denne Egn den Paastand j-g alt for 
lcenge siden har gjort, og ved flere Leiligheder stroebt at gjore gjcel- 
dende, at Bonden nemlig langt lettere bcinges til at avle Brakfrugter 
end til at anvende den rene Brak. Brakfrugtmarkens Afgrede, hvoraf 
Han, den bestaae nu i Vikker eller Rydfrugter, om feie Lid hoster 
Fordeel, er Ham langt mere indlysende, end de fjernere Fordele af en 
verhandlet Brakmark, og naar Han opsodrer sine Brakfrugter, saa
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har Han desuden oiensyrilig Virkningen paa Moddingen, der aldrkg 
kan blive Ham for stör."

„Tit vacigt Grcesland er her ingen Jorder udlagte, og kunne 
vel hellerikke med Fordeel udloegges, da disse lette Jorder, ester nogle 
Aars Grcesleie, ei mere giver tklstrcekkelkg Grcrsning for Heste og 
Koer."

I  den Dyrkningsmaade, som ovenstaaende Jndberetning, der er 
indgiven for fiere Aar siden, skildrer, er stden den Tid foregaaet nogle 
Forandringer. Vexelbruget er saa at stge aldeles afffaffet; men ikke 
tillige den flettere Driftsmaade; hellerikke syneS Man her i Egnen at 
voere bleven enig om at antage et vist Scedssiste som det fordeel- 
agtkgste, ikke engang den samme Bonde driver sine Jorder det ene 
Aar som det ander. Den almindeligste Regel er Lmidlertid endnu, 
at gjode til Byg, og derefter at tage Nug; dog gjodes undertiden 
ogsaa til Kartofler, hvorester da Enkelte tage Rüg, men almindeligst 
Byg. Oberst Fleurieux paa Noerumgaard og Proprietair walslse 
paa Vesselsminde have indfort folgende Drift: 1) Vikkehavrez 2) Rüg;
3) Kartofler, gjodet; 4) Byg; 5) Rüg; 6) Havre, udlagt med Klover 
og Raigroes i 2— 3 Aar; paa den letteste Deel af Jorden saaes 
Hvidklover med Naigrcesset.

Gaae vi nu over til Egnen, der indbefatter Kirke-Vcerlose, Balle- 
rup og Maalov Sogne, saa trceffe vi den samme Mangfoldighed af 
Driftsmaader, hvilke tildeels ere begrundede i Jordens forskjellige Be- 
flaffenhed, tildeels tilsyneladende ikke i andet end Eiernes Phantasie. 
En saadan mangfoldig Forskjel L Driftsmaaden maa for den opmcerk- 
somme Jagttager gkve megen Leilighed til interessante Bemcrrkninger, 
til hvis rette Benyttelse der dog Hörer et stadigt Ophold i Egnen i 
en Rcekke af flere Aar, for at de ei skulle blive vkldledende. Det 
staaer ikke i Red. Magt at give disse, hvilke ogsaa vilde optage et alt- 
for stört Rum. —  I  Kkrke-Vcrrlsse Sogn kan som almindelig Regel 
antages at Byg er den forste Afgrode efter Gjodning; der folger da 
hyppigt Byg igjen, ja dette kan endog antages som Regel, ellers 
kommer Nug. Til ncrrmere Oplysnkng anfores her nogle af de for
skjellige Driftsmaader, der finde Sced i denne Egn:
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Lirke-Voerlsse:
1. Gjodet Gronjord, Byg, Byg, Nug, TErter og Kartofler, Havrr, 

Havre, udlagt i 3 Aar med Klover og Raigroes.
2. Gd. Gronjord, Byg, Byg, 2Erter, Rüg, Kartofler, Havre, »dl. 

i 3 Aar.
3. Brak gd., Byg, Byg, Rüg, TErter, Rüg, Havre, Havre, udl. 

i 3 Aar.
4. Gd. Gronjord, Byg, Rüg, Wrtec, Rüg, Havrr, Havre, udl. 

i 4 Aar.
5. Som.-Br., Rüg, Staldfoder gd., Byg, Kartofler, Rüg, udl. i 2 

Aar. (Eieren er ikke Bonde.)
Forstraad Lund , Skovridergaacden:

6. Havre, Kartofler, Byg, Vikker, Staldfoder gd., Byg, Rüg, 
A§rter, Havre med Klover i 3 Aar.

7« Skolelodden (6 Tdr. L.): Rüg, Kartofler, Byg gd., Wrter, 
Nug, Staldfoder, vedvarende »den Hvile.

Lille-Verrisse:
8. Gronjord gd., Byg, Byg, Nug, Akrter, Rüg, Havre, Havre, 

4 Aar udlagt.
9. Gronjord gd., Byg, Rüg, Byg, TErter, Havre, Havre, udl. i 

3 Aar.
10. Havre, Byg gd., Byg, Rüg. A§rter, Havre, Havre, udl. i 5 Aar. 
11» Havre, Byg gd., Rüg, ZErter» Rüg, Havre, udl. i 4 Aar.

I  Vallerup Sogn sinder Brak hyppigere Sted, og Rügen 
kommer öftere som forste Halm efter Gjodning.

1. Heel Brak, Rüg, Byg, Rüg, Havre, Havre, udl. i 5— 6 Aar.
2. Heel Brak, Byg, Nug og Byg, ZErter, Rüg med Klover i 

5 - 6  Aar.
3. Dikker, Rüg, Byg, Akrter, Havre, Havre, 4 — 5 Aar udl.
4. Gronjord gd., Byg, Hvede, lErter, Byg, Havre, 2 Aar udl.
5. Gronjord gd., Byg, Rüg, Byg, TErter, Havre, AZrter, Byg, 

Havre, udl. i 4  Aar.

6. Heelbrak, halv Rüg og Byg, Boelgscrd og Rüg, Byg og Bcelg- 
scrd, Havre, udl. i 4 Aar.

I  M a a ls v  Sogn tages almindeli'g Vikker fsrst, til hvilke 
undertidcn gjodes, cllcr bette skecc forst til det paafolgeUde Byg.
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1. Vikker gd., Byg, Byg, Rüg, TErter, Havre, udl. i 3 ?lar.
2. Vikker, Byg gd., Byg, Rüg, Rüg, TErter, Havre, udl. i 3 Aar.
3. Vikker, Rüg, Byg, 2Erter og Kartofler, Byg, Rüg, Havre, 

udl. i 3 Aar.

4. Gronjord gd., Byg, Byg, TErter, Rüg og Byg, Rüg, Havre, 
udl. i 4 Aar.

5. Vikker, Byg gd., Rüg, ZErter, Byg, Rüg, Havre, udl. i 3 Aar.
6. Skolelcerer Gehl: Vikkehavre, Rüg, Kartofler, Rüg, TEtter, 

Havre gd., udl. i 2 Aar.
Almindeligviis udlcrgges Jorden i bisse Sogne med Klover 

og Raigrces, men bette Sidste sortrcrnges paa de bedre Lodder meer 
og meer af Thimotei-Grcrs, der ffattes langt hoiere som Foder end 
Raigroesset.

Kommec man fra Maalov Sogn over i S iiisru rir, saa be- 
gynder en vis Dristsmaade at blive almindeligere. Jorden hearbeides, 
ligesom L Maalov Sogn, meget omhyggeligt, „men, siger Jndberet- 
ningen, der saaes for meget, og Höstes for lidet." Den almindelige 
Dyrkningsmaade er: anden etter tredie ?lars Klover etter Grcrsland 
gjodes og sommerbrakkes til 1) Byg, 2) Rüg, 3) 2Erter, 4) Byg,
5) Rüg, 6) Havre, og som ostest 7) Havre, hvoraf det Meste ud
lcrgges med Klover. Udflytterne i Sm/srumnedre saae ikkun meget 
lidet Byg, nemlig 2— 4 Tdr. imod 8— 14 Tdr. Rüg, og som ostest 
over 20 Tdr. Havre, derkmod kun omtrent 1 Tde. Bcelgscrd, men 
Lngen Boghvede. Egenlig Vexeldrift finder ikke Sted i hele denne 
Egn; men Edelgcwes Dristsmaade ncrrmer sig mest dertil, ssjondt 
den snarere er den overskaarne holsteenske Kobbelbrug, nemlig: 1) Brak 
Med Vikkehavre, gd., 2) Rüg med Klover i 3 og 4, 5) Havre,
6) Kartofler, gd., 7) Byg, 8) Rüg og Havre udlagt med hvid Klover 
og Thimotei-Grcrs.

Vereldristen har, som det sees, i de her omtalte Egne ikke havt 
nogen synderlig Fremgang; af Bonderne i Almindelighed yndes den 
ikke, og om end Enkelte finde at det dog künde vcrre ganfle godt at 
have den Mcrngde Fodrkngsmidler, som denne Dristsmaade i gode 
Aar yder, saa ere de dog frygtsomme for at tage fat paa en Dyrk
ningsmaade, der krcrver saa wegen Opmcrrksomhed og stadkg Virk- 
somhed. „Nogle Bonder sige, at de mangle Krcrfter dertil; de Fleste



124

ere saa langt tilbage, at de ei engang kan lcese Tryk; disse ere uvillige 
til at befatte sig med Noget, som ei Banen har lcrrt dem: de kunne 
eller ville ei begribe, at Halm bor bruges meer til Stroelse end til 
Foder, derfor synes de ei ret godt om den lange stive Halm, som et 
bcdre Agerbrug medforer, men finde det mageligere at soelge deres 
meste og bedste Hoe til Kjobenhavn, og hefte endeel smaae, ukrudt- 
blandet Soed for Halmens Skyld, til Foder for deres Kreature."

Til varkgt Grcesland have to af Edelgaves Marker, hver paa 25 
Tdr. L., vcrret udlagte i en Roekke af Aar til et Skoeferi. Med Hensyn 
til Grcesningen er gjort folgende Erfaring: 4de Aar var Grcrsset 
ringere end 3die Aar; 5te ligesom 4de; 6te som 3die, og 7de bedre 
end 3die, omendskjondt Markerne ere lette, og 6te saavelsom ?de Aar 
vare flette Groesaar. Disse Marker ere nu indtagne under Gaardens 
soranforte Drift; derlmod er en Dobbeltgaard udlagt til Groesning 
for Skoeferiet.

Den Egn, der ligger Syd for de sidstnoevnte Sogne, danner 
Overgangen til et Soedskifte, hvor Bintersceden afloser Bygget som 
forste Halm efter Brakken. Den scrdvanlige Drift er i denne Egn 
folgende: 1) Reen Brak gjodet, 2) Rüg eller Hvede, 3) Byg,
4) TErter og Bikker, 5) Byg eller Nug, 6) Havre udlagt med Klover 
i 3— 4 Aar. Dog finder man endnu hos Enkelte, isoer i den nord- 
lige Deel af denne Egn, at Bygget indtager forste Plads efter Gjod- 
ningen, eller at der gjodes til det; ligeledes tages öftere 2 Gange 
Havre til Slutningen, og Heelbrak er ikke hver Mands Sag; Lmid- 
lertid kan dette blot ansees som Afvigelser fra den almindelig indforte 
Driftsmaade. Adffillige besaae et Stykke af Brakmarken med Bikker, 
stundom med Kartofler, der dog kun hos enkelt Mand drives i det 
Srore. „Bondens Dom, siger Jndberetnkngen, er desangaaende m 
suspenso: Han dommer sjelden, Han prover helft efter givet Exempel, 
og som Udfaldet stemmer med etter mod Hans Forventning, gaaer 
Han videre eller bliver staaende ved forste Forsog, hvilket i Landbruget, 
hvor saa meget kommer an paa det Tilfoeldige, og intet Resultat kan 
uddrages uden af mange anstillede Forsog, oste medforer stör og 
ubodelig Skade." —  Paa Lathrineberg Hovedgaard er Driften af- 
vigende fra Egnens, hvilket for det Meste er Tilfcelde med Hoved- 
gaardene og de storre Gaarde, der ikke drives as Bonder; Gaarden
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har et Areal af omtrent 200 Tdr. L. Ager og henved 100 Tdr. L. 
Eng, og er knddeelt i 9 Marker, der drives saaledes: 1) Gronjords- 
Havre; 2) deels reen Brak, deels besaaet med Vikkehavre til Stald- 
fodn'ng; 3) Rapsoed; 4) Rüg; 5) i den halve Mark Kartofler eg i 
den anden halve sorst Rüg, som deels blkver benyttet til Staldfodring, 
og deels aftoiretz efter Rügen saaes Boghvede, som blkver hostet 
halvmoden og anvendes til Vinterfoder for Koerne; 6) Byg udlagt 
med Klover og Thimotei-Groes 7, som bostes til Hse og afgroesses 
8 og 9.. Bed bette Soedskifte haves almkndelkg udmoerkede Afgroder.

Den samme Drift, som er almindeligst i den sydlige Deel af 
Smorum Herred, er ncesten det eneste brugte paa hele den Stroeknkng, 
der almkndelig bencevnes med Heden, og Afvigelserne ere her sjeldne. 
Om Driften i den Egn, der indbefatter hele den nordostlige Deel af 
Ssrnm e Herred, gjor Jndberetningen den Bemoerkning, at saavel 
iblandt Bonder som andre Landmoend er Markens Jnddeling i 9 
Loddec almkndelig og Dyrkningsmaaden folgende: 1) Brak med 4 
Ploininger, gjoder; 2) Nug; 3) Byg; 4) Bcrlgsoed; 6) Rüg og 
Byg; 6) Havre udlagt med Klover i 7, 8 og 9. Jkkun paa de 
sandede Jorder, paa den nordlige Kant af denne Egn, bruges 3 Aars 
Drift med 5 Aars Hvile. —  En stör Deel Bonder benytte Brak
marken til nogle faa Kartofler, nemlkg 5 til 12 Tdr.s Udscrd; kkkun 
Enkelte lcegge flere; men i Reglen gjodes da focst til Rügen efterat 
Kartoflerne ere optagne. Ved 2 Esteraars- og ved 1— 2 Foraars- 
ploininger stjorneS Jorden tilstrcrkkeligt, og Kartoflerne give ved denne 
Behandlkng soedvanligviis meget gode Afgroder. De optages saa tidlkg 
som muligt, for at der kan blive Tid til at paafore Gjodningen og 
bearbeide Jorden til Nug-Udscedcn inden Mikkelsdag. Alene af denne 
Grund kan Kartoffel-Avlen ikke blive betydelig; thi hvad der lader stg gjore 
Med omtrent een Tonde Land, vilde overstige Kroesterne med en halv 
eller heel Mark. „Ester min Mening, siger Jndberetningen, er denne 
Dyrkningsmaade, saavel i Henseende til Jordens Dessaffenhed, som 
locale Omstcendigheder den mest passende og fordeelagtkgste for denne 
Egn. Brak til Rüg eller Hvede —  hvilket Sidste dog kun dyrkes 
af meget Faa —  er uundgaaelig fornoden, da Jorderne ere meget 
grcrsrige, og Nug maa gaae foran Byg, da hiin Sced sjelden lykkes 
efter denne. I  Forbindelse hermed kan Kartoffelavl paa den oven-
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meldte Maade, og naar den ikke, til Skade for Rügens betimelige 
Udsced, udvides over det anforte Maat, vcrre meget fordeelagtig, da 
den frembyder et fortrinligt Middel til Kreaturernes, iscer Malkekoernes 
Bintrrhold og Stüdes Fedning. Lkgeledes bor vistnok ogsaa Kartoffel- 
avlen anbefales istedetfor Wrter, naar Jordens Magerhed kun giver 
Haab om ringe Afgrode af bisse. Dersom man i Almindelighed 
vilde udvibe Kartoffelavlen over den her angivne Groendse, vilde den 
af Mangel paa Folk, paa denne langtfra folkerige Egn, hoeve sig af 
sig selv."

Benyttelsen af Brakmarken til Bikker, som meer og meer kommer 
i Drug, begynder ogsaa her at finde nogen Jndpas, og vil vistnok 
paa mange Steder fortrcenge en Deel Kartoflcr fra Brakmarken.

Undtagelse fra den almindelige Driftsmaade er som ovenfor meldt 
ikke hyppig; efterfolgende wende sorrjene maaskee isoer at anfoces:

Hr. Rofoed, Eier af Ssegaard  (i Kirkerup Sogn) af Areal 
omtrent 250 Tdr. fortrinlig gode Jorder, har indsort folgende Dyrk- 
ningsmaade: 1) Havre, 2) Brak med Vikker til Staldfodring, der- 
paa gjodet til 3) Hvede, 4) Byg, 5) Klover, 6) Hvede eller Rüg,
7) Kartofler og ZErter, 8) Byg med lidt Gjodning, udlagt med 9 
og 10) Klover. Denne Dyrkningsmaade har Han erklirret ved Er- 
faring at have fundet fordeelagtigst.

Hr. Rornerup til Gstrnpgaard L samme Sogn har indfort 
Vexeldrkften paa denne Maade: 1) Kartofler; 2) Byg, gjodet; 
3) Klover; 4) Rüg; 5) Staldfodrings-Urter; 6) Nug eller Byg; 
7) lErter; 8) Havre. Til denne Gaard er et Areal af 115 Tdr. L., 
foruden Torvemosen, og oppebcrres det Meste af Kitkerups Kirketiende, 
af tiendeydende Hartkorn 314 Tdr., in natura. „Hvad jeg, siges i 
Jndberetningen, imod denne Dyrkningsmaade har at erindre er fol
gende: Den noesten uafbrudte Dyrkning, med ikkun eet Aars Hvile 
for Jorden, vil ufeilbarligt omsider give Tidfler —  Soeben vil af 
samme Aarsag blive mindre givtig —  det betydelige Ardeide med Folk 
og Hefte vil vcrre overmaade kostbart —  at bygge sin hele Bescet- 
nings Sommechold alene paa Staldfodrings-Markens ?tfgrode er hoist 
voveligt —  Afgroden af den eneste Klovecmark kan oste flaae feil, 
og Hoemanglen, hvor overflodig Eng ikke haves, blive folelig." —- 
D a  bisse omtrent ere de Grunde, der almindelkgst hores anforte mod
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Systemet selv, saa er det godt at see dem samlede; de forhen an
forte vare kun hentede fra locale F.orhold og Mangel paa Evne til 
at udfore hvad der ei lkgefrem ncegtedes at vcere fordeelagrkgt. Disse 
Grunde er det der foranledige at Agerdyrkeren, her paa Amtet ikke 
gjerne befatter sig med Vexeldrift; en anden ville vi see af neden- 
staaende Beretning angaaende den ostlkge Deel af Thune Herred. 
Driften er her den foranforte Brak, Vintersoed, nemlig Rüg, sjelden 
Hvede, Byg, TErter, Byg, Havre, udlagt med Klover eller Rakgroes 
eller Begge blandede. „Vexeldristen bruges ikke, og da her Höstes 
godt ved Kobbeldristen, ansees denne for god." Dette er nu vistnok 
et meget stet Argument; thi fordi udmoerket gode Jorder give gode 
?lfgroder, derfor er det ikke afgjort at Dyrkningsmaaden ec den for- 
trinligste; give decimod middelmaadige Jorder fortrinlige Afgroder 
ved et vist Scrdskifte, saa er der forst Anledning til at rose dette. —  Kar- 
tofler har i denne Egn voeret meget dyrkede for nogle Aar siden, 
„men have meget aftaget, formodenlkg som Folge af at forst de 
vaade, og siden isoer de meget torre Ztaringer gave meget ringe Af
groder. Man sinder ogsaa denne Rodvcext at voere teerende og ilde 
indvirkende paa Kloveren;" dertil kommer at jo mere Avlen af dem 
udbreder sig, desto vanskeligere bliver det at faae dem optaget. Der- 
imod benyttes Brakmarken meer og meer til Vikkchavre, der for det 
nieste aftokres. I  det Hele taget kan man dog paastaae at Dyrk- 
ningen af Kartofler tiltager, ffjondt den paa nogle Steder, hvor den 
stcrrkest har voeret dreven, aftager noget; men i Almindelighed sees 
de ikke, som anfort ved den nordlige Deel af Somme Herred i Brak
marken, fordi de der ere til Hinder for Vintersoedens betimelige Ud- 
sced, men derimod indtage de et Par ?lgre i 2Ertemarken, mellem 
Byg og Byg efter Egnens almindelige Drkstsmaade. Denne Drkfts- 
maade er ei blot indstrcrnket til Bonderjorderne, men for det meste 
antaget af de storre Avlsgaarde og Hovedgaardene i denne Egn. En- 
kelte af dem have dog indfort den overstaarne Kobbeldrift, en Dyrk- 
nmgsmaade, som i Forening med Benyttelsen af Brakmarken til 
Foderurter, besidder mange af Vexelbrugets Fordele, uden at have de 
Vanskeligheder, der uncrgtelig ere forbundene med et ordentlkgt drevet 
Vexelbrug; og drives dette ikke med stör Jndsigt og Virksomhed, saa 
bor man snarere aldeles undlade det. Paa de storre Gaarde er dog
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Soedfolgen noget blevet forandret ved den, isoer i de senere Aar, 
hyppige Dyrkning af Napsaed; denne folger da naturligviis ester den 
gkodede Brak, og rykker saaledes Vinterscrden et Aar längere fra Gjod- 
ningen; om endog, hvad dog paastaaes ikke at voere Tilfoeldet, Vinter- 
soeben herved ffulde give noget mindre, saa erstattes pengetabet 
rigelig ved de hole Rapspriser de sidste Aar have givet. Det er dog 
sjeldnere at en heel Mark tages til Raps, den Lndtager almindeligviis 
kun en Deel af Dintermarken, og gjor da ingen Forffjel i den paa- 
folgende Soedskifte.

Men det er ikke blot k den saakaldte Hedeegn at Kobbelbruget 
er det almindeligste; snarere kan man sige at det der er det ene 
gjoeldende; thi ogsaa i den vestligere Skovegn vedligeholder det sig 
som det almindeligst fulgte, ffjont Afvigelserne her ere meget hyppige. 
Saaledes er det en Skik, der sinder Sted i adskillige af de vestligere 
Sogne, at lade det forste Byg ester Vintersceden (her noesten altid 
Nug) bestemme om der alter ffal tages Byg, hvilket fleer naar det 
forste Byg groer godt til, eller den soedvanlige Drift ffal folges. 
Nogle bruge her et meget udpinende Scrdffifte, nemlig: Brak; Rüg; 
Byg; undertiden Byg igjen; ALrter; Byg eller Nug; derpaa i 2 
eller endog 3 Aar Havre; hvorpaa udloegges med Klover, som folgelig 
bliver flet, i 4 til 5 Aar. Brakmarken benyttes meget almindeligt 
til nogle Kartofler og Vikker, hvilke Sidste ashugges gronne. D-tte Soed- 
ffifte med 7 — 8 Halme ester Hinanden bliver dog meer og meer 
sjeldent, og gaaer over til Egnens almindelige med fem Halme og 
den noget benyttede Brakmark, derkmod sjelden eller aldrig til Vexel- 
bruget. Dette bar et Par scrrdeles driftige Bonder vel begyndt at 
indsore for nogle Aar siden, men de have for det meste forandret 
Driften igjen. Hertil har de mange torre Aar vistnok medvirket 
endeel. At denne Drift ffulde blive almkndelig, eller endog blot blive 
Lndfort paa Herregaardene, i den vestlige Deel af Amtet var ikke at 
vente, da de foruden de almindelige Hindringer endnu have den af 
Hoveriet, med hvilket noesten alle disse Gaarde drives. Dog er det 
ikke ualmindeligt, at Dcaksrugter dyrkes; saaledes havde Rrabbes- 
holttt, saalomge den dreves for Eierens Negning, aarlig 60 Tdr. L. 
med disse, der afgav rigeligt Foder til 100— 150 Kreature. I  det 
Hele tages paa Herregaarden ikke mange Halme af Jorden, og hvor
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det lader sig gjore, indfores det ovecffaarne Kobbelbrug; saaledes har 
Lethraborg. af 9 Marker, 1 Brakmark, 2 med Vintersoed og 2 med 
Baarsoed. L indholm s Drift er reen Brak, Rüg, Byg, TErter, 
Havre med Klover i 4 Aar. Aaftrup har, af 7 Marker, 1 reen 
Brak, 3 Scrdmarker og 3 Grcesmarker. T rudsholm  har 12 Marker, 
af hvilke, ved den overffaarne Kobbeldrift, tages 1. med Raps, 2 med 
Rüg, 1^ med Byg, 1 med Havre og ^ med Kartofler; samme Drift 
har Ryegaard, blot med en Grcesmark mindre, da den har en Mark 
paa 100 Tdr. L. udlagt til varkgt Groesland.

Eegholms?lgerjord er inddeelt i 12 Marker, hver paa imellem 
50 og 60 Tdr. L.; endeel Smaastykker, Holme i Engene o. s. v., 
drives for sig selv; Driften, som indfortes i Sommeren 1835, er 
folgende: 1) Heelbrak, som mergles og gjodes stcvrkt; 2) 3?aps; 
3) Hvede og Rüg, (Hvede kun hvor Jorden er sortrinlig, og overstkger 
aldrkg 20 Tdr. Udsced); 4) Byg udlagt med Klover; 5 og 6) Klover; 
7) den halve Mark heelbrakkes, den anden halve sammenbrakkes, hele 
Marken halvgjodes; 8) Rüg; 9) ^ Mark med Byg, ^ med Kartofler; 
10) Havre ester Byg, og Byg efter Kartofler; 11 og 12) Klover.

Reenbrak vinder stedse flere Tilhcengere, endog blandt Bonderne. 
I  den nordlige Deel af Voldborg Herred gkves Drakmarken sjelden 
mindre end 4 Ploininger, og derefter tages nu som oftest ikkun 4 — 5 
Halme. Skjondt her eiheller hersker nogen almindelkg antaget Soed- 
stifte, -il dog nok bette vcere det almindeligste: Gronjordshavre; Heel
brak; Rüg; Byg; Wrter; Rüg udlagt med Klover i 3 til 5 Aar. 
Hvor Bikkehavre dyrkes ffeer bette i Brakmarken til Aftoiring.

A f Roeskilde Byes Jorder er den storste Deel af Jndmarkerne 
kommen i enkelte velhavende og driftkge Borgeres Eie, og da Arealet 
til denne Bye er meget betydeligt, og Avlingerne oste optage omtrent 
100 Tdr. L., saa have de Krav paa Agerdyrkerens Opmoerksomhed. 
Den almindelige Drift er den i Omegnen goengse Brak, stcrrkt gjodffet, 
hvori undertiden tages nogle Foderurter; Rüg; Byg; TErter og al- 
mindeligt nogle Kartofler; Byg eller Havre, hvormed da udloegges 
med Klover i 2— 3 Aar; tages Byg efter TErterne, da folger Havre ester 
Bygget, og tages da 5 istedetfoc 4 Halme. Eapt. Sveistrup har dog 
for lcengere Tid siden indfort en herfra afvigende Dyrkningsmaade, 
som Han roser for at give meget lonnende Afgroder, nemlig: Gronjords-
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Havre, Brak gjodet, hvori saaes Staldfodringsvexter, Rüg, Kartofler, 
Byg udlagt med Klover i 2 Aar. Haves tilstrcekkelig Gjodning 
gives den til Kartoflerne.

Det er i det Hele ikke Brug her paa Amtet at udlcrgge Jord 
tll varig Grcesgang, og hvor denne sindes er det fordi Jorderne enten 
ere for flette til at drive, etter for meget udsatte for Oversvommelser, 
hvilket iscer er Tiifceldet med den til Katteboestranden stsdende Land- 
strcrkning, saavel paa Sjcrlland som paa Amager, isoer er denne som 
den sideste udsat derfor. As samme Grund er eiheller Saltholmen 
opdyrket, uagtet den, saavel i Betragtning af dens frugtbare Jord- 
bund som dens Beliggenhed saa ncer den folkerige Hovedstad, maatte 
kunne give en storre Jndtcrgt end den der nu haves af den, Lovrigt 
fortrceffelige Groesgang, der sindes paa et Areal af omtr. 2700 Tdr. L. 
Fraliggenheden fra Eierne, der boe paa Amager, og have Grcesnings- 
retten fordeelt L Forhold til Hartkornet, gjsr at denne ikke har nogen 
egentlig Jndflydelse paa deres Drift; thi de kunne ikke benytte den 
til at grcesse deres Malkekoer paa, og meget Ungkvcrg have de ikke; 
Hestene bruges hver Dag hjcmme, saa det for det Meste kun er til 
enkelte Goldkoer og syge Heste, de selv kunne benytte den; desuagtet 
haves god Indtcegt af denne Grcrsning ved at udleie den iscer til Kjsben- 
havns Borgere. Den lange, flade Forstrand fra Kjobenhavn til Kjoge 
benyttes almindelkgviis blot til Grcrsning for nogle faa Faar og Ung- 
kvceg. I  Cgnen af Ballerup og Kirke-Voerlose (hvor der A r  Ud- 
skistningen var störe Overdrev, som nu ere deelte mellem Lodsekerne) 
sindes enkelte Lodder, der aldrig dyrkes men blot benyttes til Grces- 
rn'ng for Faar. Det samme er Tilfoeldet med en Overdrevslod til 
Ljcerebye i Vor Frue Sogn, Lyngen kalbet, paa omtrent 60 Tdr. 
Land, der formcdelst sin Ninghed henligger udyrket, og giver Byens 
Faar en meget tarvelig Grcesgang. Jovrigt er ovenfor anfsrt de 
Steder, hvor Jord vides at vcere udlagt i bette Diemed.
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6.
Sommerstaldfodring.

vfterat Interessen for et forbedret Agerbrug var bleven vakt her 
tillands, var der to Ting, som vore rationelle Landmcrnd af al Jver 
sogte at faae almkndelkg indfort: Vexeldrift og Sommerstaldfodring. 
I  det foregaaende Afsnkt have vi seet, at det Forste hkdtil ikke engang 
er lykkedes L den Grad man künde vente, selv naar man tilfulde 
kjender vor Forkjcrrlighed for det Gamle, og Uvillie mod at komme 
ud af de vante Folder. V i krympe os for det Meste ved alt Nyt, og 
vilde saa gjerne Lndbilde os at vi havde Alt saa fortrinligt som vi, 
efter voce tarvelige Forhold, künde have det, og derfor med en Slags 
!Ere künde ligge paa den lade Side. Den dueltzere Landmand havde 
indseet at det intet heldigt Scedskifte var at vedblive med een Sced- 
art nogle Aar i Rad paa samme Ager, for derpaa at tage en anden, 
der atter i nogle Aar fulgte paa Hinanden; de havde faaet den Af-- 
vexling i Scedskifte, som Kobbelbruget medforer, og meente at det 
var Vexeldrift nok —  desuden havde vi faaet Kobbelbruget sra Tydfl- 
land, og denne Omstcrndighed har desvcerre igjennem Aarhundreder 
vceret en tilstrcrkkelig Anbesaling for enhver Ting her tillands. Her- 
Med voere det ikke sagt, at Bexelbruget er os tjenligere end Kobbel
bruget, dertil ere vi maaskee endnu ikke opvakte og driftige nok, og 
dertil staaer vel iscer, ikke Dagleien, men Arbeidslsnnen i et altfor 
ugunstigt Forhold til Frembringelserne. —  Ikke stet saa uheldigt er
det gaaet med Sommerstaldfodringen; her var ikke en total Forandring 
af Driften nodvendig, men kun Benyttelsen af Brakmarken, der gav 
Udsigt til en betydelig Tilvcext af Gjodning —  folgelig storre Jnd- 
toegt af Scrdmarkerne, om end ikke af Meieriet. Desuagtet har ei
heller denne faaet ret Fodfoeste, er paa mange Steder grebet med 
Begjcerlighed, nsdig opgivet, men dog opgivet i den Udstrcekning den 
anbefaledes og begyndtes. De indkomne Beretninger indeholde saa 
interessante Data om denne Gjcnstand, at Sagen selv vil blive klarest
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ved at anfore og uddrage hvad de indeholde. Jndberetnkngerne ere for 
det Meste forfattede i Zlarene 1823 og 24; men adffillige Oplysnknger 
ere i 1837 meddeelte skriftlig og mündlig, hvüket ikke kan vcere andet 
end holst vigtlgt, for at komme til Kundskab om, hvorvidt den her 
omhandlede Gjenstand, Sommerstaldfodringen, ester fleeraarig Forsog kan 
ansees sor at vcere passende ester vore locale og klimatiske Fochold.

V i ville derfor forst höre hvad en af Sommerstaldfodringens 
varmeste og kyndigste Forstrgtere —  og Tanken ledes da ganske na- 
turligt paa Kammerraad Drewsen —  sigec herom:

„Sommerstaldfodringen var her L Tkltagende, men de sidste torre 
Sommere synes at have lagt den stör Hindring kveien, da Kloveren 
i disse mislykkedes her ganske og selv Vikkerne gave et mig hidtil 
nkjendt ringe Udbytte. Jeg og flere andre udenfor Bondestanden har 
fuld Staldfodring af Gaardenes Heste, Koer og Svikn, og hos mig 
har omtrent 50 Stkr. Faar i de sidste Sommere staaet paa Stald, 
og har befundet sig meget vel derved."

„Jndvendingerne mod Staldfodring er forresten her som anden
steds de almindelkge, bekjendte og for en Deel ugrundede. Her L denne 
Egn, hvor Markfred er tilveiebragt, ec en af de vcesentligste Hkndringer 
sor Staldfodringen hcevet, og naar den endda savnes hos Bonder og 
Andre, saa er Hovedaarsagen hos de Forste, at de ere imod enhver 
Forandring ved deres Jndretninger og Ingen vil vcere den Forste, og 
hos de Sidste, at de frygte Folkenes Uvkllie og det forogede Opsyn, 
som k det Mindste i Begyndelsen er nodvendigt ved enhver vidt- 
gribende Forandring. —  Bondens Armod, som saa oste anfores til 
Grund hvorfor denne eller andre lignende Forandringer ei kvcrrksoettes, 
kan aldeles ikke af mig ansees for gyldkg; thk Staldfodringen kan 
begyndes saamegct i det Smaa, kan Lvoerkscettes med ncesten enhver 
af de os dyrkede Vcexter, og Zlrealet hvorpaa Begyndelsen gjores, kan 
vcrre saa lidet, at saa godt som intet Forskud Hörer dertil. Og er 
Gründen forst lagt, saa yder selv Staldfodringen Midlerne, hvorved 
den kan udstroekkes saa vidt som Gaardens Localitet tilsteder."

Udsigten til en dobbelt Forogelse af Gjodning, nemlig baade den 
der tilveiebragtcs af den sorhenvcrrende Kvcegbescetning, ved at holde 
den paa Stald ogsaa om Sommeren, og ved dens Forogelse, bevoegede 
mange tcenkende Landmcend til at forsoge Sommerstaldfodringen.
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Faa var der imidlertid, som havde Kraft til at udstroekke den til hele 
Besoetningen, og ingen af bisse har vedligeholdt den L denne Udstrcrk- 
nirig. En af bisse Faa var Pcoprketair Lhristensen til Loitgaard 
paa Amager, Hans Beretning vil altsaa voere af Betydning. V i ville 
forst fee hvad Han indberetter i 1822.

„Hos de fleste Amagere sinder man om Sommeren enkelte Koer 
og Hefte paa Stald, som for det Meste blive fodrede med tsrt Foder 
og Maff, samt adffilligt Affald af Haugesagcrne. Heftene fodres med 
Havre, og nogle faa Steder med gron Klover; men som kun er 
lidet, da man sjelden sinder hos Amagerne meer end nogle faa Skjepper 
Land besaaet med Klover. De fleste af deres Koer gaae paa de uop- 
dyrkede Foelleder L en meget maadelig Groesning, og Goldkoer samt 
ovrige Hefte scettes som ostest paa Salcholmen om Sommeren. —  
Med Undtagelse af Birkedommer Lauritzen og mig, er der Ingen her 
paa Landet, som man kan sige holder egenlig Staldfodring, deels 
Med Klover og deels med Vikker; dog har jeg i Fjor, naar nogle 
faa Uger undtages, samt L Aar aldeles ikke havt mine Koer og Hefte 
paa Stald, formedelst den megen indfaldende Torke, der foraarsagede, 
at saavel Klover som Vikker kun voxede meget sparsomt til, og naar 
bette er Tilfoelde, faa vilde spildes for megen Tid med at afflaae 
den fornodne Fodring til 70 Creature. Af ovenstaaende kan sees at 
Amagerne ei have nogen Fordom imod Staldfodringenz men saalcrnge 
de ikke have opdyrket deres Overdreve, faa afbenytte de Groesningen 
der. Desuden synes de ikke at kunne undvcrre Scrdavlen til Klover 
af deres som ostest smaae Oplandsjorder, dog vil bette bortfalde, Naar 
Foellederne blive opdrevne, da de der igjen kan hoste Sced til Erstat- 
ning for det som de af deres Oplandsjocder udlcegge til Klover; og 
da vil de vistnok efter min Formening holde Staldfodring."

Der fremlyser sikkerlig af drnne Jndberetning Interesse for Sagen 
ag Erkjendelse af dens Gavnlighed; saameget mcerkeligere bliver derfor 
de yderligece meddeelte Oplysninger fra 1837, som lyde saaledes:

„Den Staldfodring, jeg i nogle Aar havde indfort, har jeg igjen 
Hort op med, deels fordi saavel Vikkehavre som Klover, formedelst de 
hyppkge torre Sommere ikke har givet nogen yppig Vcrxt, og deels 
fordi at der af mit Overdrev, som ikke er bortleiet til Huusmcrnd, 
lader jeg ligge i 6 Aar til Groesning, da den Iord efter ncervcerende
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Scrdpriser ikke betaler sig at dyrke for meget, og naar denne Iord 
bliver udlagt med RakgroeS, saa faaer jeg derved en tkdlkg Groesning, 
som er nedvendig for mig, der driver Melkehandel, da Kjebenhavnerne 
meget tidlkg sorlange Grcesmelk. (V i ville siden faae at see at 
Sommerstaldfodringen af en Landmand lcrngere ude i Landet antages 
netop at voere fordeelagtigst for dem der drive Melkehandel.) —  Jeg har 
og befunden, at Creaturene onske Heller at voere ude paa Grces, end 
i Stalden, og saavel Hefte som Keer troer jeg befinder sig bedre derved. 
Naar Kleveren eller Vikkerne ere saa störe at Creaturene i Teiret 
ville ore for meget af det, ved selv at asoede det, saa flauer jeg det 
af, og hvert Creatur faaer da sin Givt i Tskret z og saaledes bruges 
Fodringen ligesaa oeconomisk som ved Staldfodringen, og de «de det 
bedre strax ester Afflaaningen. —  Vel veed jeg at man siger, at ved 
Staldfodring vindes wegen mere Gjedning, end ved at lade Creaturene 
voere ude; men det indseer jeg ikke, thk den Gjodnkng, som Creaturene 
afgkve paa Marken, bliver jo der, og hos mkg bliver den strax ud- 
spredt esterhaanden som de flyttes, og da mine Agerjorder ikke blkve 
lkggcnde meer end eet Aar med Klover etter Vikker, saa bliver det 
snart nedploiet, og troer jeg at denne Gjodnkngsmaade er ligesaa god 
som Faarefold-Gjedning eller naar man overgjeder Enge. I  Eng
land er man af den Formening, at Creaturenes Uddunstning, naar 
de ligge paa Jorden, ec den meget gavnlig." —

Her have vi altsaa et Vidncsbyrd af en, som det seeS, tcenkende 
og praktifl Landmand, der tilforn har yndet Sommerstaldfodrkng, og 
yttät det Haab, at det givne Exempel vilde blive esterfulgt; og desuagtet 
siden er kommen tilbage til Toiringen, for hvis Foctrin Han anferer 
adskillkge Grunde, der neppe ville forkastes af den praktiffe Landmand, 
der arbeider under scedvanlige Forhold. V i ville Here flere Domme 
ovcr denne vigtige Sag, og vilde gjerne tage Frederiksberg Sogn, 
som det, med Hensyn til Noerheden af Kjobenhavn, mest lignende 
med )tmager; men i dette Sogn gjor Jordernes Beliggenhed, al- 
mindeligviks langt fra Gaardene, det yderst besvoerligt og noesten umue- 
ligt, L det Mindste ufordeelagtigt at Lndfere Sommerstaldfodrkng. 
Dersor gaae vi over til et andet ncerliggende Sogn, og tage ferst 
Hvidovre. Jndberetningen fra dette Sogns Omegn lpder saaledes:
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„Sommerstaldsodringen haves der ingen Liid til. Dsnderne ere 
af den Troe at det er mere sparsommeligt, og medtager mindre Ar- 
beide, at tsire paa Marken. De erkjende vel, at der ved Sommer- 
staldfodring vindes mere Gjodning, men saa skal der ogsaa Halm til 
Stroening, og denne ere de meget sparsommelig med, for at kunne 
bringe desto mere i Handelen. Ved at toire paa velvoxen Klover 
eller Vikker, saa lidet for ad Gangen, at Kvcrget staaer flere Timer 
paa en liden Plet, der af Urin og Gjodning, samt Dyrets Traad, 
iscer i fugtige Sommere, forberedes Jorden, efter deres Formening, 
temmelig godt til den paafslgende Sced. Mcerkelig er vistnok den Oe- 
conomie der spores med Federet. Selv Kvoeget staaer fredelig i Toiret 
og afgnaver den Plet det staaer paa lige til Jorden, uden at gjore 
Mine til at söge Friheden for at ffaffe sig Overflodighed. En saadan 
astoiret Mark hos Bonden ligner en Notabage-Mark, naar den er 
hostet. Den Besparelse som Sommerstaldsodringen medbringer, op- 
naaes altsaa her paa en nemmere Maade. Gevinsten af Gjodning 
erholder Bonden af samme Aarsag ogsaa for en Deel, og da Han 
nu desuden er vant til noesten daglig at heute et Lces Gjodning fra 
Byen, hvorhen Han dog ffal sende Vogn, saa er denne Forbedring 
i Landbruget Ham aldeles ligegyldig."

„At Sommerstaldfodring paa bisse Jorder har mange Vanskelig- 
heder bor jeg Lkke fortie. Naar Sommerrn er varm og overflodig 
Regn falber, givec disse Jorder, naar Vexeldrift bruges, herlige Af- 
groder, jeg har hostet 16 Fold Nug og Byg, og 12 Fold Havre, 
6te Aar efter Gjodningen; Havrestraaet har desuden naaet over en 
Mands Hoide; Kloveren gav 2 Slet og Hosten var circa 600 Lpd. 
pr. Tde. L. —  Under saadanne Udsigter indforte jeg Sommerstald
fodring paa min Gaard; men desvcerre varede Tilfredsheden dermed 
ikke loenge; der indtraf torre og kolde Foraar og Sommere, Folgen 
blev at Grsntfoderet künde forst flaaes i Juli Maaned, voxede des
uden kun til en liden Hoide, og kom ikke srem igjen anden Gang. 
For nu at bode herpaa, saaede jeg Nug til dette Brug; herved vandtes 
vel at jeg künde begynde med Grontfoderet hen i M ai Maaned, 
men der var dog et langt Mellemrum inden Vikkerne bleve tjenlige."

„Saaledes har jeg vexelviis toiret og fodret paa Stald, og jeg 
antager at Staldfodringen i de seneste Aar kun i det Hele har varet
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i 8 Uger. At denne Ulempe ogsaa havde en skadelig Jndflydelse paa 
Moddingen er naturligt; bette frugtbargjorende Middel har ved Gaarden 
ikke kunnet tilveiebringes i de tvende sidste Aar. For nu ikke at til- 
intetgjore den engang indforte Driftsplan, har jeg voeret nodsaget til, 
hvor bekosteligt bet end er, at lade den manglende Gjodning heute 
fra Bycn."

Denne Jndberetnkng er indgiven for mange Aar siden, 1824 z 
Staldsodringen er nu ophort, men Beretningen har desuagtet ligefuldt 
Interesse, da den vifer hvorvidt Sommerstaldfodring i denne körte 
Afstand. fra Kjobenhavn, paa kraftfulde og veldrevne Jorder kan an
tages at varre tonnende. Det er ikke blot Moend udenfor Bonde
standen, der har forsogt og igjen ophort med Sommerstaldfodring, ogsaa 
adskillige af de bedre Bonder have gjort det Samme; saaledes har 
Jen s Hansen, Udflyttec fra Husum, omtrent 1 M iil fra Kjoben
havn, i 3 Aar sommerstaldfodret 32 Koer, men Han har ogsaa op
hort dermed, som Han forklarer, fordi det ikke lonnede sig. —  Hvor 
Halmen kan afsoettes saa fordeelagtigt, Gjodning og Fodermidler saa 
let og i saa stör Overflodighed erholdes, der künde man paa Grund 
beraf maaskee vente, at Staldsodringen var mindre tilraadelig eller 
könnende; men paa den anden Side er det netop denne Egn, der 
faaec sine Frembringelser bedst betalt, og Gjodningen erholdes eiheller 
for Intet; de flulde altsaa ogsaa bedst kunne boere de Udgifter, der 
ere forbundne dermed; svarer altsaa Sommerstaldfodringen her ikke 
Negning, saa er det mindre troeligt, at den vil det fjernere fra det 
störe Marked. En Jndberetning fra en saadan Egn, nemlig den nord- 
ostlige Deel af Somme Herred, beliggende omtrent fire M iil sca 
Kjobenhavn, vil oplyse Forholdene ved Sommerstaldfodringen der.

„Fuld Staldfodring er, undtagen paa D strup -G aa rd , intet- 
stcds indfort; men ncesten hver Mand holder 2— 4 Heste og nogle 
Unghoveder eller golde Koer paa Stald indtil Eng og Klovermark er 
revet. Disse Ereature fodres til den Tid, deels med afflaaede Bikkec 
af Brakmarken, deels med Klover, naar denne er vel groet til, deels 
med Vikkehavre, saaet i et lidet dertil tjenligt, ved Gaarden beliggende 
Stykke Iord. Ester min Overbeviisning er denne Methode den tjen- 
ligste og vil sikkert lebe denne Egns paa alle gavnlkge Opfindelser i 
Landbruget meget opmoerksomme Bonder til paalidelige Nesultater om
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Anvendeligheden af Staldsodringen og til al den Udvidelse af samme, 
der kan bestaae med velberegnet Fordeel og Egnens soeregne Tarv, 
hvorefter den vistnok paa ethvert Sred, med wegen Varsomhed maa 
limiteres, hvorved ikke maa forglemmes Hensyn til det fornodne For- 
raad af Materialier til Stroelse. Anbefalkng af Sommerstaldfodring 
i det Store er, ester min Formening. meget betoenkelig; thi at an- 
vende nogen til Hostning bestemt Scrdlod til bette Brug, kan i Al- 
mindelighed ikke svare Regning; men selv Brakloddernes udelukkende 
Anvendelse dertil, vilde med Hensyn til Bekostningen af Saasced og 
Uvisheden om Afgroden voere vovelig for Landmanden, der i bisse 
Tiber intet har at vove, og vilde desuden medfore en Ubestemthed af 
Bescrtningens Storrelse, der igjen vilde foranledige en beständig af- 
vcxlende Forogelse og Formindskelse af denne, til uundgaaeligt Tab 
for Eieren, ved ideligt Jndkjob; thi Produktet af Staldfodrings-Urter 
i Brakmarken er altfor upaalidelkgt til at man derpaa kan gründe 
nogen fikker Spekulation i det Store; selv om man vilde gjode dertkt 
om Foraaret; thi Erfan'ng har leert hvormegen Fare den Sced er 
underkastet, isaer paa muldsandede og sandede Jorder, i torre Sommere, 
hvortil man om Foraaret har anvendt den friste Gjodning. Hertil 
kommer at Brakmarkens tilborlige Behandling som ostest vilde lide, 
da Arbeidet med Gjodningens Udforelse og Nedploining, der vilde 
indtroeffe omtrent i Serdhostcns Begyndelse, vilde blive uoverkommelig, 
og altsaa til ikke ringe Skade for den paafolgende Afgrode af Rüg 
eller Hvede, maatte udscettes til Esterhost. At forresten de Gaarde, 
der i Noerheden af störe Starker finde fordeelagtig Afsoetning af Melk 
og Flsde, og de Gaarde, der hjemtage betydelig Tiende in natura, 
og derfor kunne vinterfodre et storre Antal Ereature end de künde 
grcesse, med Fordeel künde udvide Sommerstaldfodringen over de al- 
mkndelkge Groendser, ec unoegtelkgt."

Det sees af Foranforte, at Sommerstaldfodringen antages at 
have en Hindring i Klimatet, som naturlkgvikS ikke staaer til at oendre, 
og i den indforte Drkstsmaade hvor Vintersced tages efter Gjodningen, 
og kun een Brakmark haves, paa hvilken Vcexterne stulde dyrkes. 
Denne Hindring künde hceveS, dog ikke uden betydelige Opoffcelser i 
de forste Aar; men for at bestemme sig hertil maatte dens Gavn- 
lighed vcrre mere anerkjendt end dct sees at vcrre Tilfcelde. Men
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der er ogsaa locale Hindringer, der meget vanffelkggjsr dens alminde- 
ligere Jndforelse; en af disse er Hoveriet, saavel det private som 
offentlige; at det Forste er bestemt, gjor det mindre trykkende, men 
det Andet er ubestemt, og künde lct lcrgge störe Vanffeligheder ivxien 
for Udforelsen af Staldfodringen, der var bragt Lsiand med hele Be- 
scrtningen paa en Gaard med ufrit Hartkorn. Udffiftningen, hvor 
den er foretagen saaledes at Lodderne til en Gaard ligger meget ad- 
spredte, gjor det oste aldeles urimeligt at ville indfoce Sommerstald- 
sodring, ikke blot fordi Staldfodrkngs-Marken et Aar künde komme 
til at ligge altsor langt borte, men ogsaa fordi Huusbondens Noer- 
voerelse ved de forstjellige Arbeider loengere borte fra Gaarden, f. Ep. 
ved Torveffjceringen, afholdt Ham fra selv at have Tilsyn med Stald- 
fodringen hjemme, hvilket vistnok i de forste Aar vilde vcere aldeles 
nodvendigt. —  De Bonder, der fornemmelig lever af deres Torve- 
moser, er det sletikke at tcenke paa ffulde befatte sig med en Sag, 
der unddrog saameget mere Arbeitskraft fra Torvemosen, som noesten 
udelukkende beffjoeftigec Ham hele Sommeren. Hvor nu ingen af 
disse noevnte Hindringer, og de flere, der som bekjendt ere anforte 
imod Sommerstaldfodringen, ere iveien, der trcrffer man, foruden 
Kvcrgstaldens flette Beffaffenhed, der som ostest gjor den noesten umuelig 
for Bonden, to meget vigtige, hvilke noesten eenstemmig anfores: forst 
at Koerne malke mindre derved, og gkve Melk af ringere Beffaffenhed, 
derncest at Arbeidet foroges uforholdsmoesstgt. Er den forste, ved en 
med Orden, Neenlighed og Nokagtkghed dreven Staldfodring, begründet, 
saa er den tilstrcekkelig til at forkaste den; den anden kan neppe be- 
noegtes. Den forste af disse Jndvendinger kan imidlertid kun gjelde 
naar Talen er om at staldfodce Malkekoerne, men ikke med Hensyn 
til Hestene, Ungkvceget og Goldkserne. Og den Nytte har Bestrce- 
belserne for at indfore Sommerstaldfodringen gjort, at Vikkers etter 
Vikkehavres Dyrkning i Vrakmarken er bleven foranledkget, og nu er 
i beständig Tiltagende, samt at disse anvendes deels til at staldfodce 
Hestene, Ungkvceget og Goldkserne, deels til at aftoires med Malke
koerne. Denne Maade at benytte Brakmarken paa, og at anvende 
det Grontfoder, der oprindelig var bestemt til Staldfodring, vinder 
meget Bifald, deels fordi det betydelige Arbeide med at sore Foderet 
hjem, og siden Gjodningcn ud, derved bespares, og deels fordi Koerne
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holde sig rene og walke godt ved denne Behandling. Dette er tilviöse 
ikke uvigtige Hensyn, allerhelst Gjodningen paa denne Maade ikke 
spildes, men ved strax at spredes kommer den Ager tilgode, og erstatter 
den den Kraft Staldfodrings-Vcexterne have berovet den. Det synes 
derfor at denne Methode medforer mange af Staldfodringens Fordele 
og flaaner for adffillige af dens Vanffeligheder. —  At ncevne de Steder, 
hvor denne Anvendelse af Staldfodrings-Vcrxter er almindelig, og 
hvor den ikke walkende Deel af Bescetningen sommerstaldfodres, vilde 
formeentlig voere ufornodent, da disse Steder ere mangfoldige overalt 
i Amtet, og i det Hele kan antages at vcrre i Tiltagende. Hvor 
Staldfodring hos meget Enkelte endnu sinder Sted med hele Be- 
scrtningen, er det hvor denne, som iscrc hos Skolelcrrere, bestaaer af 
et Par Hsveder.

7.
Anvendelsen af mirrdre almindelige 

Gjodnings - Midier.

^Vkulde man nogensted k Danmark vente at finde ualmindelkge 
Gjodningsmidler almindelig anvendte, saa flulde det voere i Kjoben- 
havns Amt, hvis Beliggenhed omkrkng Landets folkerigste Stad, der 
afkaster mange forssjellkge Stoffer, som i andre Lande benyttes til 
Gjodning, ffulde synes at opfordre til disses Afbenyttelse; men dette 
er ingenlunde Tilfoelde; selv Grosserer Owens Gjodnings-Fabrik L 
Kjobenhavn har forholdsvkis en meget ringe, saa at sige ingen Af- 
scrtning til dette Amt. Aarsagen hertil er vel isoer, at Hovedstadens 
Omegn har af Naturen et meget frugtbart Jordsmon, til hvis storre 
Frugtbargjorelse Staden afgiver en Mcrngde almindelig Hefte- og 
Kvceggjodning; denne benyttes af den ncrrmeste Omegn, som heri 
sinder Erstatning for det Foder der scelgeS. At andre Gjodnings-
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midler künde ene, ellcr i Forbindelse med bette, bevirke en langt storre 
Frugtbarhed, derpaa synes bisse Landmoend ikke at tcrnke, saa besynder- 
ligr bette end maa sorekomme Andre. Sagen er, at man her Langt 
mere har sine Tanker henvendte paa den fordeelagtigste Afscetning 
af Produkterne end paa LLlveiebringelsen af dem ; hvorimod Land- 
manden i Almindelighed har sin Opmoerksomhed mest henvendt paa 
de storste og fordeelagtigste Fcembrkngelser af sine Jorder.

Det almindeligste Middel til en Forbedring af Jordsmonnets 
Deffaffenhed, MerglLng, er i Kjobenhavns noermeste Omegn ncesten 
ukjendt, og saavidt vides er den paa bette Strog, naar man undtager 
Amager, hvor Hr. Lhristensen til Loitgaard og nu afdode Vogn- 
mand U ^rage r have merglet en ikke ubetydelig Deel af deres Over- 
drevsjorder, Forste nemlig 80 Tdr. L. og Sidste 150 Tdr. L., hidtil 
ikke synderlig anvendt. Dette Exempel har dog nogle enkelte Amagere 
efterfulgt paa nogle faa Tdr. L. af deres Overdrevsjorder. Merglingen 
er skeet ved at grave brede og dybe Grofter til Vandafledning, og da der 
i bisse fandtes Mergel, anvendtes den til de tilstodende Lodder. Gaard- 
mand Jens Hansen i Bronshoi Sogn mergler aarlkg nogle Tdr. 
Land. Alle Steengaardens Jorder (Gladsaxe Sogn) ere tildeels merg- 
lebe og dette Foretagende fortsoettes. Enkelte Steder i S^ lle rsd  
Sogn er ligeledes Mergling anvendt paa nogle faa Tdr. Land. Men 
hvor Tsrvehandel drives som Hovedbessjeestigelse, hvilket iscer er Til- 
soelde L Kirke-Vcrrlose og tilstodende Sogne, der sinder hverken dette 
etter andre Midler til Jordforbedring Sted. „Skjondt Mergel, siger 
Hr. Forstraad Lund  i sin Jndberetning om denne Egn, ikke er 
sjelden, kjende de fleste den Lkkun af Navn, endstjondt en Bonde L 
Naboeegnen Soesum (i Frederiksborg Amt) har opdyrket sin Lod her- 
med, og er bekjendt af de Andre for sine rige Afgroder. Uheldigviis 
troeffer det stundom paa sovnagtige Subjecter, der have flige Guld- 
gruber; saaledes har Tilfceldet vceret i Rirke-Vcerl^se, at jeg har 
paaviist den bedste Mergel, og nagtet Eieren tcoengte hoilig til Af- 
denyttelse heraf paa over 50 Tdr. L. hoi og fandet Jord, har dette 
i et Par Decennier vcrret uden Folge. Torvens Bearbeidning og 
Torvning tilintetgjor mit og Fleres Raad. Ved tvungen Rensning 
af Gadekjcrc fee de hvor rkgelig dette, lagt paa Jorderne, har virket 
til Gavn, men med sci Dittie sorsoger ingen det." —  ^
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Men det er ikke blot denne Egns Beboere, der vise stg saa lige- 
gyldige mod bette Middel tkl Jordforbedring, bette künde formodeS 
dg undskyldes, da de mere ere Torvehandlere end Agerdyrkere; men 
hvad der mere maa forundre er, at den vest for Kjobenhavn beliggende 
Egn, hvor Jordens Frembringelser udgjor Beboernes eneste Jndtoegts- 
kilde, viser stg saa ligegyldige for denne Sag. Hr. Provst Schacks 
Jndberetning om denne Egn, Sengelose og de mod Syd og Dst 
beliggende Naboe-Sogne, er saa mcerkelig og oplysende om Beboernes 
Fcrrd, at det vilde voere Uret ei at anfere den. „Her blvges L bisse 
Egne stet ingen sonstige Gjodningsmidler, uden man saa vil kalbe 
det Dynd, som erholdes ved at rense en Park eller Vandingssted,. og 
det endda kun for bekvemmest at blive af med det. Derimod hente 
nogle Beboere af Brondbyerne og Herstedeme Gjodning sra Kjoben- 
havn, hvilket dog fletikke gavner drres Jordbrug, eller giver samme 
noget Fortrin sremfor Naboesognene; thi hvad de vinde ved Gjod- 
ningen, tabe de ved at soelge deces Hoe og Halm, saa at de ncermeste 
Byer ved Hovedstaden have et langt fcerre Antal Ereature, og staae 
med Hensyn til deres fortrinlige Jorder langt tilbage for Beboerne 
af Egnen lcengere ud paa Roeskilde Amt. —  Overalt har min Er- 
faring lcrrt mig: at blandt det Meget som bidrager til at forvoetre 
og forarme i moralsk, physisk og oeconomisk Henseende Bonderne i 
Ncerheden af Hovedstaden, er intet mere virksomt end Hans Torve-, 
Hoe- og Halm-Handel, og navnlkg det Sidste. Agerne udpines, Crea- 
turene, hvoraf Han holder faa, sulte og hungre, Huusfaderen er sjelden 
hjemme. Kneeb og Bedrageri Hans daglige Studium."

Dette er strenge Ocd, men de oplyse hvad der ellers vilde vcrre 
uforklarligt, Gründen til at denne Egn, der har saa mangfoldige 
Midler til et suldkomnere Agerbrug, andre Egne maae savne, dog 
staaer paa saa lavt et Tcin. Dette gjcrlder dog som Regel blot den 
egemlige Bondestand, Eierne af Bondergaarde udenfor Bondestanden, 
saavelsom af Hovedgaarden Eathrineberg og dens Parcel Frederiksholm, 
drive deres Avling paa en ganfle anden Maade, og have navnlig an- 
vendt Mergling til deres Agcres Forbedring. Hos den egenlige 
Bondestand er derimod Mergling saa at sige ubekjendt eller uanvendt; 
herfra gjore dog nogle Gaardmoend i Thune Sogn, men iscrr nogle 
Parcellister paa 6 til 20 Tdr. L., der ere Selveiere, en hcederlig Und-
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tagelse. Deres Exempel, saavelsom Andres udenfor Bondestanden, 
vil dog sikkerlig snart gjore Merglens ?lnvendelse almindelig.

Ganffe anderledes forholder det sig med Hovedgaardene; ved 
ncesten alle bisse er Mergling indfort, (LathrLneberg og dens Parcel 
Frederiksholm er nylig ncevnet. Paa Geddesdal er merglet 340 
til 350 Tdr. L.; paa Edelgcrve er Merglen, nagtet den hidtil kun 
sparsomt er funden, almindeligviis kun i Lag af ^ Alens Tykkelse, 
ligeledes anvendt. I  Voldborg Herred begyndteS dens Anvendelse 
sorst for nogle Aar siden paa Trudsholm  af Forpagter Marcher, 
men er nu indfort paa de fleste Hovedgaarde der; paa Spanager 
og Eegholm  mergles en Mark bvert Aar, ligeledes paa Vib)?e- 
Gaard. Kort, Anvendelsen af Mergel er her paa Amtets Hoved
gaarde saa almindelig, at der ikkun er meget faa, maaffee ingen, hvor 
den ikke benyttes.

Det D yn d , der erholdes ved Vandstedernes Rensning, hvortil 
de senere mange torce Aar har gkvet Anledning, er overalt bleven be- 
nyttet, men kun forsaavidt Oprensnkngen har vceret en tvungen Sag. 
Det er altsaa ikke for at erholde et Gjodningsmiddel, men for at 
faae en tilstrcekkelig Vandbeholdning, at bette ec soretaget. Hr. For
pagter Mancher benyttede en af de senere torre Sommere til ganske 
at loegge Gravene omkring Trudsholms Bygninger torre, og opkjorte 
deraf nogle 1000 Loes Dynd, der blev spredt paa 2 af Markerne, et 
Areal af 40 Tdr. L., den yttrec endnu efter 10 Aars Forlob en for- 
trinlig Virkning paa Soeben, men isoer paa Kloveren og Grcesvcexten.

^ a lk  vides kun at vcrre anvendt som Gjodningsmiddel paa 
meget enkelte Steder. Hr. LhrLstensen til Loitgaard har anvendt 
den paa forskjellige Maader. „Jeg forsogte, siger Han, i Aaret 1835, 
efterat have saaet min Hvede L Jord, som Aaret i Forveien var gjodet 
til Kartofler, paa Tde. L. at overstroe 6 Tdr. Meelkalk; men jeg 
saae ingen Forffjel paa denne Hvede imod den anden, eiheller var det 
Tilfoelde med den derpaa folgende Klover, eller den derpaa folgende 
Soed." Et andet Forsog blev i 1822 anstillet med 1 Tde. Kalk, 
der dlev loedsket i Natterenovation, og derpaa i tor Tilstand udgjorde 
12 Skpr.; bette Qvantum blev udstroet paa 1 Tde. L. strax efterat 
den var besaaet med Rapsoed. Noget afgjorende Resultat af bette 
Forsog haves ikke; thi, som Hr. Ehristensen rigtig bemoerker, burde
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et lignende Stykke Jord voere behandlet uden Gjodning, for at der 
künde anstilles en Sammenlignkng mellem Afgroden paa den ugjodede, 
Staldmog gjodede og Kalkcompost gjodede; dette blev forsomt, og 
Resultatet mangler derfor. Dette Gjodningsmiddel vilde vel ogsaa 
blive for dyrt, ester det nuvcrrende Forhold mellem Kalk- og Soede- 
priserne. —  Det andet Sted hvor Kalken ec anvendt er Rrabbes- 
holm, hvor den i en Roekke af Aar er benyttet til at blandes med 
Staldgjodningen. Den heldige Virkning af dette Middel siges isoec 
at have yttret sig paa Groesvcrxten.

Et almindeligt Gjodningsmiddel paa mange af de Steder, der 
groendse til Stranden (thi i dem alle er det ikke Tilfceldet) er Tang. 
Deels frisk og deels halvraadden hjemkjores den, og blandes i Mod- 
dingen. Paa ?tmager benyttes den forst til at opbevare Grontsager k, 
som saaledes dcekkede overvintres paa frke Land, herril ansees iscec 
Bcendeltangen tjenlig. Den hjemfores frisk, og bruges saadan til 
Grontsagernes Opbevarkng, hvorpaa den enten blandes med Stald- 
gjodnkngen eller bruges ublandet som Gjodffe. Man har bemcerket, 
at Hvidkaal isoer bliver god ester denne Gjodnmg; maaskee hidrsrer 
dette fra at Jorden har Kraft nok, men blot troenger til at skjornes, 
hvilket Tangen unoegtelkg bevirker. Tangen er altsaa i dobbelt Hen- 
seende vigtig for Amagerne, og da den ikke opskylles L nogen stör 
Overflodighed paa Den, maa det voere dem magtpaalkggende at kunne 
faae den naar den kan erholdes. „Skade er det derfor, er Zndberet- 
ningens Ord, at der fea det Offentlkges Side er ladt Hindringer L 
Veien for at afhente Tangen fra den ostlige Side af?tmager, nemlig 
at det er formeent os paa enhver Dag at afhente samme, paa Grund 
af den der anlagte Krudttaarnsvei; da Tangen som maaskee idag er op- 
skyllet paa den udenfor denne Bei belkggende Forsirand, men maaskee 
forst imorgen maa ashentes, ved Hoivande og forandret Bind, er 
borlffyldt igjen."

Den saakaldte Natterenovation fra Kjobenhavn var tklforn 
en riig Kilde til Jordforbedring for Amagerne; men dette er nu til 
deres störe Sorg forbi, da denne Gjodning er overladt af Kjobenhavns 
Magistrat til Hr. Grosserer 2>wen mod en Afgift af 1000 Nbd. 
„Di komme nu, siger Hr. Christensen, til at holde storre Bescrtning, 
og scrlge mindre Halm, for derved at formere vor egen Gjodning,
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og efter min Formening er den ligesaa god og notwendig for vore 
Jorder som Nenovationsgjodnkngenz thi vel er et Loes af denne lige
saa god i Kraft, som maaffee tre Loes Staldgjodning, men denne 
ftjorner igjen Leerjorden mere, og da vore Jorder ere kraftfulde, men 
trcenge til at skjornes, saa er denne ligesaa nodvendkg sor os som 
hiin."

Hr. Kammerraad Drewfen har tilforn i adflittkge Aar anvendt 
Tsrveaske som Gjodningsmiddel og sporet god Virkning af den et Par 
Aar efter. „For endeel Aar siden, siger Hr. Drewsen, anstillede jeg 
Forsog med Asken af Tang, men frafaldt bette Foretagende, da 
det ikke svarede til mine Farhaabninger. Dog maa jeg formodentlig 
have begaaet en Feil, enten med Tangens Broending eller med Affens 
Anvendelse; thi efter Theorien maatte denne Aske have virket meget 
gavnlig."

„Grsnsvaer veed jeg ikke at Nogen undtagen jeg har forsogt 
at brcendez men da Udfaldet heraf eiheller svarede til mine Forhaab- 
ninger, og Andres Erfaringer, maa jeg antage at hermed er begaaet 
Feil, der saameget lettere künde finde Sted, som Mosen, der sorresten 
var udgravet saa at Gründen var tor, laae meer end en halv Miit 
fra mig, og dagligt Tilsyn altsaa var mig umulig."

Dette er det eneste Sted paa Amtet der vides at Braending 
af Grsnsvaeren er forsogt; thi vel sinder det enkelte Steder paa 
Heden Sted, at Gronsvoeren afskroelles og torres for at brcendes, men 
dette ffeer ikke for at gjode Jorden, men for at forskaffe sig Jlde- 
brand. Et Forsog var det vistnok voerd at gjore med Afbrcending 
af Gronsvoeren paa en Deel af Amagers vidtlofcige Overdrev, og 
„vilde det Kongl. Landhuusholdnkngs-Selflab bekoste Udgifterne der- 
ved, saa sik man nok en Mand til at overlade Jorden dertil."

Blandt alle de indkomne Jndberetninger omtales ikkun et eneste 
Forsog paa at gjodske Jorden ved nedpl^iede Vcexter; dette er ogsaa 
ffeet af Hr. Lhristenfen til Loitgaard. „Jeg har begyndt med at 
nedploie Doghvede som Gjodning i mit Overdrev, hvor jeg mangler 
Gjodning, og har i Aar havt et Stykke Nug, der efter denne Frem- 
gangsmaade stod meget godt." Med dette Foretagende, som skeete i 
1822, vides ikke senere at vcrre vedblevet.
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Skjondt kurr lidet forsogt, og da saavidt vides kun paa sandede 
Jorder, maa endnu den saakaldte Patent-Gj/Sdning ncevnes. Om 
dette Gjsdningsmiddels Gavnlighed har der vceret yttret stridige Me- 
ninger i offentlige Blade; men til noget afgjorende Resultat er man 
ikke kommen om den Qvantitet, der bor anvendes paa Td. L., hvad 
Beffaffenhed Jordsmonnet maa have for at Gjodningen skal voere 
passende for den, i hvilken Grad den focoger Afgroderne, og hvor- 
loenge den yttrer sine Virkninger. At den, ffjondt uvirksom i ringe 
Ovantum, rigeligere anvendt paa sandede Jorder, har yttret stör Virk- 
ning paa Rugafgrode, erfarede Forpagter F r iis  paa Hoigaard. EfteraL 
have udstroet henved 8 Tdr. af dette Gjodningsmiddel paa 1 Td. L., 
fik Han en Slump tilovers, som da meget tykt blev stroet i et Hjorne 
af Ageren. Rügen blev her ganske udmcerket baade af Straae og 
Vkpper; men da Han ikke havde maalt hvormeget der var anvendt 
deraf paa den litte Plet, saa kan heraf ikke leeres andet, end at Patent- 
gjodning er et brugbart Gjodningsmiddel; om det er fordeelagtigt at 
afbenytte til de af os dyrkede Soedartec, ved deres nuvoerende Priser, 
derom haves desvcerre ingen Underretnkng her fra Amtet; men at det 
maa voere kräftigt er der Anledning til at antage, da Hovedbestanddelen 
hentes fra Rcnovations-Kulen paa Amager, hvilken Hr. Owen, som 
ovenfor meldt, har forpagtet. Amagerne miste ved denne Forpagtning 
dette fortrknlige Gjodningsmiddel, naar de ikke kunne bekvemme sig 
til at Höbe det, at Kjobenhavn vknder derved er klart, og at Landet 
maa vinde ved at kunne forstaffe sig et let transportabelt Gjodnings
middel i saa stör Mcengde det finder fordeelagtigt, kan neppe 
noegtes. Men indtil det bliver fordeelagtigt for Landmanden her til- 
lands at betale Tonden med 9 M k ., hvad Nogle paastaae det ikke 
ffal voere, maa det vcere fordeelagtigt at tage 9 Mk. for Tonden af 
dette Fabrikat af Andre. Opmoerksomhed maa denne Patent-Gjod- 
ning voere vcerd; thi Udfsrselen af den til England, hvis Landmoend 
som bekjendt ere gode Regnemestere, og ikke gjerne kjobe hvad der 
ingen Fordeel er ved at erholde, er siegen med hvert Aar*).

*) Afscrtningen til England af dette Gjodningsmiddel er sidcn dette ffreves 
atter aftagen, hvilkct vel maa have til Folge at Prisen bliver nedsat; 
det vil da formodenlig blive forsogt paa flcre Steder, og Udfaldet vil 
da vise om det for Frcmtiden kan betale sig at fabrikere det.
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Det sees af bette hele Afsnit om Gjodmngsmkdler, at Amtets 
Landmoend i det Hele ikke vise nogen stör Jver for at benytte andre 
Gjodnings-Midler end de scedvanlige til deres Jorders Forbedring, 
og man ffulde derfor troe at de lagde saamegen desstorre Vind paa 
at foroge deres Moddkng paa enhvec toenkelig Maade, men bette er 
saa langt fra at voere Tilfcelde, at man ved at see Behandlingen af 
Msddingstederne, L Almindelighed fristes til at antage at Bonden 
har samme Mening om Voerdien af dens Jndhold som Kjobsted- 
manden, der aldrkg har eiet en Ager. Moddingstedet ec nemlig 
L Neglen et Hul, beliggende udenfor Staldlcrngen, som i Begyndelsen 
er en Vandpyt, men snart bliver saa opfyldt, at det ikke kan holde de 
overflodige Voedffer, hvilke da tage deres Lob til Byens Vanding; her- 
fra gaae bisse Voedffer igjen i Creaturene, og saaledes i et beständige 
Kredslob, indtil der flaaes paa Grces. Halmen, der sormeentlig til 
langt storre Nytte burde inddrikke bisse overflodige Vcedffer, deels 
soelges, deels, paa Storstedelen af den saakaldte Hedestroekning, brcrndes 
i Bagerovnen. Dette falber naturligviis langt nemmere end at enten 
kjobe Jldebroendsel eller plante Trcrer, der engang i Tiden künde troede 
i Halmens Sted under Kjedel og i Ovn.

8.
Stüdes Anvendelfe til Markarbeide.

„^Vtude, siger en Jndberetning fra Egnen mellem Kjobenhavn og 
Roeskilde, kjendes noesten ikke her, uden af dem man seer paa Lande- 
veien." Der kan altsaa ingen Tale vcere om deres almindelige Anvendelfe 
til Markarbeide. Jkkun tce Steder paa Amtet vides de at voere benyttede 
hertil. „Kun een Mand, Salomon i Snoldelov Sogn, som nu ec dod, 
flger Jndberetningen for Ramsoe og Thune Herreder, bruger Stube 
til Ploim'ng og andet Markarbeide." —  Jndberetningen fra Egnen
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ved Kirke-Vcrrlose lyder herom saaledes: „Beklageligt at maatte eil- 
staae, at de Enkelte, der har plsket med Stude, har af Mangel paa 
Kudffe maattet nedlcegge sammez faaledes var Tilfoeldet med den 
duftige Jorddyrker Peter R ra g  i Lille-Voerlose, som brugte dem i 
flere Aar; men da Hans gamle Karl blev utjenstdygtlg nodsagedes 
Han at ophceve det. Sjcelloenderen vil raff afsted, vant til den ide- 
lige Torvekjorsel fra lklle Dreng af, er Taalmodighed Ham en ukjendt 
Dyd." —  Saa fordeelagtkg som Benyttelsen af Stude som Arbeids- 
dyr antages at vcere, lader det af efterfolgende, Kammerraad Drewsens 
Jndberetning ikke at den er: „Forsoget at bruge Stude til det Ar- 
beide, som Heste ellers forretter, ec gjort af mkg og nogle Ztndre; 
men vi have samtlig ophort med at anvende dem hertil. I  ethvert 
velkndrettet Agerbrug holdes saa faa Heste som muligt, og da disse 
dog ikke kunne undvceres, hverken til Producternes Transport til 
Kjsbenhavn eller til de offentlige Reiser, saa er det ei troeligt at L 
denne Egn, hvor mange af de sidste forefalde, Oxer nogenstnde, om 
end intet Andet end bette var at indvende mod dem, vil fortroenge 
Hesten, ja endog blot dele Arbeidet med den." —

9.
Agerdyrkmrrgs - Nedskaberne.

Agerdyrknings-Redffaber som bruges i dette Amt, udmcerke stg 
aldeles ikke, hverken i deres Construktion eller asvexlende Mangfoldighed, 
fra det svrkge Sjoellands. Den langaasede, tunge 6-Heste-Ploug har 
vel endog stt egentlige Hjem paa Heden, hvor den L saamange Aar 
har rodet om i Jorden, at det falder vanffeligt at faae den udryddet. 
Dog er denne Ploug i de senere Aar bleven lettere, saa at det ei er 
saa almindeligt nu som forhen at see 6 Heste spoendte sor den. Hvor 
Jorderne ere lettere viger selv 4-Heste-Plougen meer og meer sor den



148

Engelffe, og hist og her, hos Parcellister, for den Amerkcanffe. Paa 
de svoerere Jorder holder Hjulploven, som dog adffkllige Steder har 
undergaaet saa betydelige Forandringer, at den kan trcrkkes af to 
stoerke Heste, stg endnu beständig, og viger kun langsomt, selv hos 
Agerdprkere udensor Bondestanden, for Svingplougen. —  Hos Bon
derne sindes sjelden andre end de almindeligste Agerdyrknings-Redssaber, 
Plougen, Harven og Tromlen; til disse kommer dog L de Egne, hvor 
Kartofler dyrkes i Marken, Hyppeplougen., og paa Heden Krogen. 
Mere arbeitssparende 9redskabec ere lidet kjendte, mkndre benyttede 
af Andre end Folk udenfor Bondestanden. Jndberetningerne over 
denne vigtige Gjenstand ere derfor meget magre; for at gkve et tyde- 
ligere Begreb herom anfores det Vigtkgste af deres Jndhold:

Begynde vi med det Sted, hvorfra vi for det Meste ere gaaede 
ud, saa finde vi at Agerdyrknings-Nedffaberne paa Amager ere meget 
simple; „de ere, siger Jndberetningen, i alle Henseender de samme, 
som andre Bonders, dog ere deres Hjulplouge ikke stet saa störe og 
plumpe som disses." Med Undtagelse af nogte faa Mcend udenfor 
Bondestanden, som bruge Svingplouge og Exstirpatorer, blive disse 
og andre fuldkomnere Redffaber ikke anvendte.

Betragte vi andre af de omkcing Kjobenhavn noermest belkggende 
Sogne, saa gjcelder det samme om dem, som esterfolgende Jndberet- 
ning siger om Hvidovre Sogn. „De nyere Agerdyrknings-Nedskaber 
ere ubekjendte, naar undtages Svingplougen; men denne bruges kun 
lidt. Dommen herom er at den ikke paa deres Jorder kan bruges 
til alle Tider, sordi de ere stoerke, og om Foraaret, naar Torke ind- 
trceffer, binde saa stcrrkt, at det vilde vcere for svoert Arbeide baade 
for Heste og Karl, at trcekke og holde Plougen i Jorden, ja rinder
nden vilde det vcrre aldeles umuligt at bruge den. Derimod kan
deres 4-Heste^Plouge til alle Tider bruges med Nytte. Videre finde 
de det betcenkeligt at anvende en Snees Nbd., som ere vanflelig at 
tilveiebringe, for en Svingploug, naar den ikke kan ploie Jorden til- 
gavns og ikke kan repareres af deres Smedde der i Egnen." Dog 
haves, uagtet dette Naisonnement, paa adskillige Steder Svingplouge, 
som mest bruges paa Stubjorden. Nogle i denne Egn have fundet 
paa en saakaldet Forbedring ved Svingplougen, at forsyne den med 
Hjul, for baade at kunne bruge den til 2 og 4 Heste; en noget
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besynderlkg Forbedring. Jkke bisse Hjul-Sving-Plouge, men de op- 
rlndelige, blive bog efterhaanden almindeligere i denne Egn, og ville 
sandsynligviis ved Hesteracens Forbedring med Tiden blive de alminde- 
ligste, naar det bliver mindre sjeldent at finde Tjenestekarle, der kunne 
haandtere den, og isoer naar Prisen paa denne Ploug kan scrttes lige 
med Prisen paa de forbedrede, og for de Fleste endnu handeligere 
Hjulplouge.

Komme vi noget lcengere nordpaa fra Kjobenhavn, hvor Jorderne 
ere lettere, L Gjentofte, Lyngbye og Sollerod Sogne, saa finde vi 
Svingplougene langt hyppkgece. „Hver Bonde har, siger Kammerraad 
Drewsen, k Almindelighed baade Svlng- og Hjulploug. Nogle bruge 
dog blot Svingplougen, og Agerdyrkeren udenfor Bondestanden al- 
mindeligviis blot denne, der her er i Almindelighed ret god, og oste 
gjort af Bonden selv. Skal Gronjord brydes, eller ander uscedvanligt 
svcrrt Ploiarbeide forretteŝ  saa fremkommer Hjulplougen med 4 Heste; 
thi saa besynderligt det er, synes Bonden ikke at kunne bekvemme 
stg til at scrtte fire Heste for en Svingploug, hvor saamange Heste 
ere fornodne, uagtet bette meget vel lader stg gjore, og Hestene da 
have langt lettere Arbeide for Svingplougen end for Hjulplougen. —  
Forresten henhsrer denne Egn til dem, hvor Svingplougen er mest 
i Brug. Den af Landvcrsenet saa hoit fortjente Prost ^ e g h  vac 
den der fsrst gjorde mig, som begyndende Agerdyrker, bekjendt med 
denne Plougs störe Fortrkn, der siden beständig er brugt ved mit 
Avlsbrug, hvor dens gode Arbeide stkkerlig har formaaet Mange til 
at indfore den."

„Exstirpatoren, Hesteharven og Skuffelplougen, bisse til 
en udstrakt Rodfcugtavl nodvendige Redffabec, bruges kun af Land- 
Mcrnd udenkor Bondestanden; men den almindelige bekjendte Hyppe- 
Ploug, om end oste maadelig construeret, er i hver Mands Hcrnder, 
da en Bonde, som aldeles ikke dyrkec Kartofler i Marken, Hörer her 
til Undtagelserne." —  Men selv af Landmcend udenfor Bondestanden 
er Brugen af bisse forbedrede Redffaber langtfra ikke saa almindelig 
som deres Fortrin flulde lade formode: mod Exstirpatorens Brug 
anfores her, at Jorden er for stenet, en Indvending som vi ville 
finde meget hyppigt. —  I  de vestligt tilgroendsende Sogne fortrcenger 
Svingplougen ogsaa meer og meer Hjulplougen, efterhaanden som en
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nye Ploug skal anskaffes; saaledes har en Smed i M a a ls v  Bye i 
de sidste Aar forfcrrdiget over 50 Stkc. af bisse for Omegnen. Den 
americanske Ploug er i bette Sogn bleven forssgt af Skoleloerer 
Gehl og et Par Andre; men har ikke vundet Bifald, og er derfor 
igjen aflagt.

Fra Smorum-Egn-n af begynder bog allerede Svingplougen at 
dlive mindre almindelig kndfort. „Bonden, siger Jndberetningen her- 
fra, holder meget af sin almindelige Sjcellandffe Ploug, som dog her 
i Egnen har den gode Egenffab, at Sulen eller Opstanderen ei staaer 
lodret, men ligger tilbage. Hans Ledharve, stedse med Jerntcrnder, 
er god. Hans Krog er meget let og god, den soces for det Meste 
af en Dreng eller Pige, bespcendt med to smaae Hefte. Den ned- 
kroier daglig 2— 3 Tdr. Byg; Havren nedkrokes ogsaa, TErter saaes 
som ostest i Krogfuren. —  Tromlen er god, og bruges meget under 
Jordens Behandlkng."

Mod Svingplougen anfsres her i Egnen, at den gjor Hestene 
tidligere stkve end Hjulplougen, hvilket dog ikke saa let fleer hos 
Bonden, hvor Manden selv eller Hans eneste troe Karl felger Plougen. 
Men Bonden anfsrec endnu, at Han ikke kan holde mindre end 6— 8 
Hefte, etter 1 Heft paa Tde. Hartkorn, til Giodnings-, Hee- og Soed- 
Kjorsel —  de hyppige Aongereiser og besvcrrlige Veicrrbeide. 
Hjulplougen, bespcendt med sire smaae Hefte, som faae ubetydeligt 
Kjcrrne, udretter noget mere end Svingplougen med to; denne kan 
Han desuden ikke faae gjort hos sin Hjulmand, eller i det Mindste 
ei godt gjort af Ham, som eftec Egnens Skik arbeider i Gaarden 
hos Bonden, af hvem Han erholder det fornsdne Trce og faaer Kosten. 
At kjobe Plougen i en anden Egn, vilde koste en samlet Skilling, 
som Bonden, om det endog vilde vcere til Hans Fordeel, ei gjerne 
giver ud. Endelig anseer Han den almindelige Ploug for mere varkg, 
og lettere at holde vedlige. Uagtet bisse Jndvendingec bliver dog 
ogsaa i denne Egn Svingplougen almindeligere, og aflcrgges ei af 
dem der have indfsrt den.

„Paa Edelgave bruges Exstirpatoren, men da der ved Frost 
og Bakkernes Nedharvning hyppig fremkommer Steen, der ved fore- 
gaaende Ploining ikke ere blevne bemcerkede, saa komme de forreste 
Iern oste i Uorden, hvorfor de her i Egnen brugelige, meget gode
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Kroge altid ere paa Marken ved Siden af Exstirpatoren. —  Her saavel- 
som hos Folk udenfor Bondestandrn, og selv af adskillige Bonder, 
bruges en meget god Scedh^sstrive til 1 Hest, der udrettec over- 
ordentlig meget, og Rivningen fleer fuldkommen saa reen som med 
Haandriver."

Jndberetningen fra den nordostlige Deel af Somme Herred gaaer 
ligeledes ud paa, at Hjulplougen L den Egn er den almindelige, og 
at Svingplougen kun vinder lidct Vifald hos Bonden. „Anvendelsen 
Med Fordeel, indvender man, af de engelfle Plouge i alle deres for- 
skjellige Strukturer, beroer paa Forudsoetning, der kun paa faa Steder 
kan antages, af lette, jevne, for Steen og Groesrodder vel rensede 
Jorder, og fordrer desuden en paalidelig Plougmand og kräftige vel- 
fodrede Heste. Plagge, som meget hensigtsmcrssi'g bruges til 4-Heste- 
Plougen, ere her uanvendelige. Saavel i oeconomisk Henseende som 
til Arbeidets paalidelige Fuldforelse, under alle Omstcendigheder, fore- 
trcekker man derfoc her den lette Hjulploug, der efter Jordens Be- 
staffenhed, og den lettere eller dybere Ploining der udfordres, kan 
forspcendes med 2— 3 eller 4 Heste, efter Wehag. Ligeledes fore- 
trcekker man Krogens Brug til Vaarsoedens Nedlcegning for Exstir- 
patorerne, hvis idelige Defladigelse og Standsning. endogsaa kun af 
Smaasteen er bekostelig og forsinker Arbeidet; ligesom man sinder 
den at vcere et altfor tungt Nedskab, endogsaa for 2 gode Heste."

Jovrkgt anvender man i denne Egn wegen Omhu for at er- 
holde de almindelige Agerdyrknings-Redskaber saa gode og henstgts- 
Mcesstg dannede som mueligz lette Plouge, ffarpe Jernharver, vcegtige 
Tromler og gode Kroge sindes overalt. Svingplouge bruges dog ogsaa 
her mere end tilforn, men almindeligst af Folk udenfor Bondestanden.

Gaae vi nu over til den midterste Deel af Heden, hvor Jorderne 
olmindelkgviis falde stcerkere lerede, saa gjcelder omtrent for denne hele 
Stroekning hvad Herredsfoged B lum e anforer om nogle af Sognenes 
Agerdyrknings öredffaber: „de ere plumpe og svcrre, uden at vcere 
stcerke, dog forbedres de noget. Jernplouge med Hjul paa Jernaxler 
ere temmelig almindelige, og Harven bedre end tilforn. Svingplougen 
yndes ikke, under det Paaskud, at den er for svcec til 2 Heste, egentlig 
fordi den er besvcerligere at styre end Hjulplougen. Rigtignok ere de 
sjcellandske Bonderheste ikke krastfulde nok til at gjennemfore en
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Svingploug i den behorige Dybde; imidlertkd finde dog Etikette deres 
Regning ved at bruge den engelffe Ploug tlt Mellemploinknger.

,/Paa Herregaarderre bruges begge Slags Plouge, den Danske 
og den Engelffe eller Winstrups. Paa Geddesdal bruges Rund- 
harverr til Vrakjorden med god Vkrkning. Elters benyttes ingen 
nyere Arbeidsredffaber, ffjondt de ere bekjendte af w m strup s Ast 
bildinger, der ere bekjendtgjorte Beboerne, men ikke uddelte, og derfor 
igjen glemte. —  Exemplarer, hensatte hos dulkge Mechanick i Egnen, 
eller hos kyndkge Landmcend vilde gjore storre Vkrkning; ehr Bonden 
maa have haandgrkbelkg Overbeviisnkng."

En anden Jndberetning der omhandler en Deel af Namsoe, 
Somme og Voldborg Herreder omtaler Agerdyrknings-Redffaberne i 
denne Egn paa folgende Maade:

„Naar undtages de Bonder, hvem (det nu ophcevede) Ager- 
dyrknings-Selffab har fljcenket Engelffe Plouge, og Adffillige udenfor 
Bondestanden, som selv have anffaffet sig Saadanne, bruges den 
soedvanlige Sjcellandffe Hjulploug, for hvilken der spoendes 4, og oste 
6 Heste."

„De Engelffe Plouges Fortn'nlighed er vistnok erkjeNdt af alle 
dem der har kndsoct dem, og have Karle, der forstaae at bruge dem; 
men derkmod ikke af Bonden ialmkndelkghed, fordi de frygte at deres 
Heste ikke kan udhotde at tccekke dem, og vcrsentlig fordi de ikke selv 
kan arbeide med dem, og det falber for besvcrrligt at leere del. Den 
Bondekarl derimod, som forst har leert at ploie med Engelff-Ploug 
vil vistnok Heller vedblive at arbeide med bisse end igjen tage fat paa 
Hjulplougen; og det er neppe at betvivle, at en saadan Bondekarl, 
naar Han selv faaer Agerbrug, jo vil vedblive at bruge Engelff-Plougen. 
Det hkndrer og meget den Engelffe Plougs Udbredelse L denne Egn, 
at det er vanffeligt at faae den sat i Stand naar den feiler noget, 
som Landsbye-Haandvcerkeren ei forstaaer, da Plougen derfor maa 
bringes langt dort for at istandsotttes. Dnfleligt var det om Land- 
huusholdnkngs Selflabet künde understotte nogle unge Bonderkarle, der 
künde lcere baade Hiulmands- og Smede-Professionen, og blkve for- 
pligtede til at oploere andre deri. Drivefjederen hertil vilde isoer vcere, 
om der künde udvirkes Besrielse for de Forste fra Udffrivningen til 
den staaende H«r. —  Af de nyere arbeidbesparende Redffabec er
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Exstirpatoren, Hyppeplougen og Hestehakken lidet benyttede, og det 
kun hos nogle af de ?lgerdyrkere der avle Kartofler i Marken."

Paa Storstedelen af Amtet er saaledes Hjulplougen, sorspoendt 
med 4- til 6 Heste, den almindelige hos Bonderne, og viger kun meget 
langsomt for den lettere Hjulploug til 2 Heste og for den engelfle Sving- 
Ploug. Denne ec derimod meget almindelig, og har i nogle Sogne 
ncesten ganske fortrcrngt Hjulplougen, i den nordostlige Deel as Amtet, 
hvor Jorderne ere lettere, og hvor der forholdsviis ere flere Landmcrnd 
udenfor Bondestanden. Paa alle Herregaardene ere de derimod indssrte, 
og benyttes ncesten udelukkende. Hovedindvendingen mod Brugen af 
de Engelfle Plouge og af Exstirpatorerne er at de ere for svoere for 
to Heste. Den Slutning deraf kan uddrages med Hensyn til vor 
Hesteavls Tilstand henhorer til et andet Afsnit. Men endnu en anden 
Indvending findes anfort selv af dem, der indromme disse Redflabers 
Fortrin, —  deres Rostbarhed; det er derfor glcedeligt at erfare at 
denne, hvad Plougen angaaer, er hcevet ved de nye heelt af Jern 
forfoerdigede Svingplouge, der nu begynde ar komme L Brug, og har 
vundet stört Bifald hos nogle af Amtets d»)gtigste Landmcend. Prisen 
paa denne Ploug er ikke.hoiere end paa en almindelig veldannet og 
forsvarlig Hjulploug.

Skarificatoren Hörer egenlig fletikke til den Periode i Amtets 
Agerbmg, der her ec ffildret, da den kun i et Par af de sidste 
Aar er bleven anvendt af Hr. Luno  i Hvissinge, som erkloerer stg 
afgjorende til dens Fordeel. Dette Redflab har dog allerede hendraget 
adflillige tcenkende Landmcends Opmcerksomhed paa stg, men Brugen 
af det har ikke endnu vceret saa almindelig eller i saa lang Tid, at 
de have kunnet give nogen bestemt Erkloering om dets Gavnlighed. 
Hr. Luno  anforer ogsaa, med sserdelcs Nytte at have anvendt Scrd- 
dcekkeren, et Nedflab, der ikke vides hidtil at vcrre forsogt af nogen 
anden Landmand i Amtet.
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10.
Raae og tilforn uopdyrkede Jorders Dyrkning.

^ )vo r  man mindst stulde vente at finde raae og uopdyrkede Jorder, 
nemlig i Hovedstadens noermeste Omegn, der er netop det eneste Sted 
hvor disse sindes i stör Udstroeknkng, nemlig den hele vestlige og sydlkgste 
Deel af Amager. Disse Jorder ere tildeels saa lavtliggende at de ere 
meget udsatte sor Oversvsmmelse, og kunne derfor ikke vel optages 
1kl Dyrkning af Soed, omendstjondt de ved Bearbeidning maatte kunne 
blive meget fcugtbare. At opfere Dkger til Bessyttelse af kenne Land- 
strcrknkng vilde vel endnu i mangfoldige Aar neppe betale st'g, ffjendt 
Adstillkge ere af kenne Mening; men künde det endog betale sig vilde 
det dog neppe skee; thi hvem stulde bekoste Digerne? At forme saa- 
mange Lodseiere til dette Foretagende er ikke at tcenke paa, og at 
Skaten stulde anvende fine Midier dertil for at forstaffe nogle Enkelte 
den Fordeel, de selv ikke vilde erhverve fig, vilde i hsi Grad vcere 
urigtigt, saaloenge isoer der ere almeennyttkgere Foretagender, der künde 
troenge til Statens Understottelse. Det Kongelige Landhuusholdnings- 
Selstab har neppe tilstrcekkelkge Midler til dette Foretagende, og om 
det end havde, saa vilde Anvendelsen af dem til dette Diemed vistnok 
vcere meget urigtkg; thi det er ikke til at erhverve et storre Areal eller 
for at beuge nogle enkelte Landmcrnd vi trcenge til Selstabets Bistand, 
men til en henfigtsmcesfigere Dyrkning og Forbedring af det vi have. 
Besynderligt er det iovrkgt at de Holloendere, som sorst bebyggede den 
sydlige Deel af Den, ikke faldt paa at inddige Landet, som troengte 
til et Foretagende, de fra deres Hjemstavn vare vante til.

Siden Udstiftningen er imidlertid adstillige afOverdrevsjorderne op- 
tagne under Dyrkning; men dette er ikke steet efter en vis besternt 
Plan, der almkndelkg er fulgt, og altid staaer Opdyrkningen i For- 
bindelse med allerede ordnede Avlsbrug. Jndberetningen om denne 
Gjenstand lydcr saaledes: „En betydelig Deel raae og uopdyrkede 
Jorder soresindes endnu her paa Amager. Dog ere disse Ovecdrev
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alle udskiftede, og i de sidste Aaringer endeel Lodder blevne opdyrkede,
men mangfoldige ere endnu tilbage, som vel ville blive henliggende
i deres Intet, da de fleste Eiere mangle Evne til at udsore et saadant 
Arbeide, og de som vel maaskee künde have Evne dertil vil ikke ud- 
fore det nu, da det neppe vilde betale sig."

„Mit (Hr. Ehristensen til Loitgaard) eget Overdrev, bestaaende 
af 90 Tdr. L., er allerede for lcenge siden opdrevet, da jeg begyndte 
dermed i 1813 z men desvcrrre maae jeg tilstaae, at jeg begyndte 
meget feilagtkg, hvorfor jeg maatte bode meget betydelkgt paa min 
Pung; thi da mine Jorder ved Gaarden vare af mine Formcend 
meget udpidffede, saa var det min Henflgt, at lade en Mark mere
af bisse ligge om Aaret, og derkmod aarlkg opdrkve og besaae med
Havre en 20 Tdr. L. i Overdrevet. Ligeledes var af mine Formcend 
opdrevet en 20 Tdr. L. deraf, som jeg besaaede med Nug og den 
Raigrces og Klover; men baade af Rügen og Havren erholdt jeg ei 
engang Udscrden igjen. Nakgrcesset og Kloveren vilde eiheller groe.
Aaret efter plokede jeg atter det hvori jeg havde saaet Havre, samt 
opbrod endnu det svrige og besaaede Samme med Havre, og lagde 
derpaa det Hele ud med Raigrces; men min Lykke var ligesaa tynd 
som i det foregaaende Aar. Raigrcesset gav mig et Par Aar efter 
meget liden Grcesning. Vel kan ikke ncegtes, at i disse Aaringer 
indtraf megen Torke, som vel gjorde endeel dertil; men jeg indsaae 
og, at vilde jeg have Gavn af mit Overdrev, maatte jeg begynde 
paa en anden Maade; thi da disse Jorder ligge meget side, og Under- 
laget er stcerkt leret, saa var kenne Jord altfor fugtig og kold til at 
nogen Sced künde lykkes. Det forste jeg da foretog mig var at ind- 
dele Overdrevet i 10 Lodder, grave en Flcrkgroft imellem hver Lod, 
og anlcegge en Bei paalangs igjennem Overdrevet, saaledes at jeg 
havde 6 Lodder paa hver Side af Veien; rillige blev ved begge Sider 
af denne gravet Grofter, samt Hegnsgroften om Overdrevet oprensct. 
Ved at grave alle disse Grofter kom jeg paa den Tanke at bemergle 
Jorden, hvorefter jeg har funden megen Forandring til det Bedre, 
saavel paa Sceden som paa den der! saaede Klover. Driften var i 
de forste Aar derefter denne: 1) Kartofler, Kaalrabi og Roer; 2) Havre; 
3 og 4) Klover; 5) Rugz 6) Kartofler z 7) Havre; 8 og 9) Klover.
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Den lOde Lod er bortleiet til Huusmoend, som svare aarlig pr. Tde. L. 
enten 10 Rbd., eller hoster 5 Tdr. L., eller optager 120 Tdr. Kar- 
tofler; jeg selv svarer Skatter og andre Byrder af Hartkornet. Denne 
Drift er siden forandret saaledes: 1) Vikker; 2) Kartofler; 3) Nug 
udlagt med Klover og Naigroes, som ligger i 6 Aar. Jeg lader det 
ligge i saa lang Tid, fordi jeg paa den Maade har tidligere Groes- 
ning om Foraaret til mine Koer, og derved kan tilveiebringe saa 
tidlig som muelig Groesmelk, som min Melkehandel fordrer. Tillige 
maa jeg lade saameget ligge til Groesning i Overdrevet, fordi jeg 
ikke bruger saameget af Jndmarken til Klover, deels da de bedre 
Jorder betale stg bedre til Soed, og deels da de lerede Jordec i vore 
torre Sommere afgive kun lidet Klover; desuden har jeg erfaret at 
Klover, som forhen var indfort tuende Gange i mit Soedskifte i 9 
Aar, kom for tidt, saa at Jorden blev kjed af den."

„Det forste Efteraar havde jeg 8 Stube til Hjelp ved Over- 
drevets Oprydning, men afffaffede dem, da jeg fandt dem at voere 
altfor trevne til bette Arbeide; og formener jeg, at naar Stube skal 
bruges til saadant Arbeide, maa de fra ganffe unge voennes dertil."

Foruden de betydelige Overdrev paa Amager, som endnu hen- 
ligge uopdyrkede, bor her endnu ansores Saltholm, hvis Jorder, som 
forhen omtalt, henligge til Groesning, og formedelst deres meget lave 
Belkggenhed ikke ere skikkede til at opdyrkes, fordi de ligesom endeel 
af Amagers Foelleder formeget ere udsatte for Oversvommelser.

En endnu betydeligere Stroekning uopdyrkede Jorder sindes längs 
med Kalleboestrand og Kjogebugt, fra Flaffekro.en lige til Kjoge Bye. 
Naar man undtager meget faa Smaastykker, der enkelte Steder ere 
blevne opbrudte for at tage et Par Halme Rüg og Havre af dem, 
saa henligger denne hele Stroekning aldeles uopdyrket, og benyttes 
kun som en maadelig Groesgang. V i ville komme tilbage til at om- 
tale denne Strcrknings bedre Benyttelse i et andet Capitel.

Regner man til bisse anforte Steder endnu de lynggroede Banker, 
hvoraf der findes adskillige isoer i Sollerod Sogn, og som henligge 
ubenyttede, og vel eiheller kunne opdyrkeS med Fordeel til Soed, saa 
har Amtet ingen flere raae Jorder, der er voerd at noevne. Derimod 
haves ved Kirke-Vcerlose og Ballerup en stör Deel Ovecdrevsjorder,
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der alle ere tagne under Dyrkning, eller, esterat have baaret Sced, 
igjen ere udlagte til Grcrsning. Deres Opdyrknkng staaer altid i For- 
bindelse med allerede indrettede Avlsbrug; men denne Opdyrkning skeer 
paa ingen Maade for derved at bringe bisse Jorder til en hoiere 
Grad af Frugtbarhed, men i Regle» kun for at benytte den Frugt
barhed de have til hyppige Scedafgrodcr. De behandles som Ud- 
marker, erholde ingen Gjodning; men der tages Soed af dem saa- 
lcenge de vklle yde noget. Almindeligviis broekkes Overdrevslodden til 
Havre, som den bcerer i 4— 5 Aar efter Hinanden; eller der tages 
forst en Halm Rüg af den, hvorpaa folger 2— 3 Gange Havre, 
hvorefter man lader den ligge og ffjotte sig selv, indtil man menec 
den igjen kan taale samme Behandling. De meget faa Steder i 
denne Egn, hvor Beliggenheden af Overdrevslodden tillader det, er 
denne undertiden indlemmet i den egentlige Drift tklligemed de ovrige 
Jorder. Er derimod Overdrevslodderne frasolgte, da faae de naturlig- 
viis en bedre Behandling, og i det Mindste nogen Gjodning, give 
da oste meget gode Afgroder, iscrc af Rüg og Kartofler. Slige scer- 
flildte Lodder staae dog i denne Egn almindeligviis L Forbindelse med 
en litte Torvemose, der skjcenkes den storste Opmcerksomhed, og efter 
dennes Afbenyttelse retter sig da Descetnkngen, der undertiden kun 
bestaaer af et Par usle Heste og nogle -nkelte Faar. —  Den be- 
tydelige Ulvemose i Haudrup Sogn, der tilforn var en siid og daarlig 
Groesgang, bor endnu anfores som henhorende til de faa raae Jorder, 
som ere blevne opdyrkede her paa Amtet. Opdyrkningen staaer her 
snart i Forbindelse med allerede indrettede Agerbrug, snart er den 
skeet ved udflyttede Huusmoend paa deres smaae Lodder; i begge Til- 
fcelde almindeligviis blot ved nogen Afgroftning og Plokning, men 
af en Huusmand Peter W elsen tillige ved Mergling, ved hvklken 
Hans Lod i en meget kort Tid er bleven af samme udmcerkede Be- 
staffenhed, som denne Egns bedste Jorder. Det er kovrkgt almkndelig- 
viks Tilfcrlde her, som alle andre Steder hvor Overdrevene optages 
til Dyrkning, (og dette sinder Sted overalt her i Amtet), at der 
tages formange Halme af Jorden, hvorved de istedetfor at bringes 
under Eultur og forbedres, udpines og forringes i Va'rdi, faa at man 
snarere kan sige, Overdrevene nu benyttes til Sced saalcenge de have
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Evne til at frembringe dm, end at de optages «»der Dyrkning. De 
temmelig betydelige Overdrcv, som findes > den sydli'ge Deel af Bold- 
borg Hecred, erc for det Mestc optagne under Skovcultur, hvvrtil de 
vi'stnok ogsaa ere bedst ffikkede.

11.
Lmforgen for at fkaffe srg god Saaef«d.

"^ lle  Jndberetningerne stemme overens den, at ogsaa Bonden nu 
Lndseer Vigtigheden af at have reen og god Saaesced, og efter Om- 
stcendighedeme beflitter sig paa at forffaffe sig den, enten ved selv 
omhyggeligere end tilforn at rense den de have, hvilket er det al-
mindeligste, eller ved at faae den ombyttet hos Andre i Naboelauget 
eller ved begge Maader. Men det er almindelkgviis ikke ene hertil 
Bonderne indffrcrnke sig, Mange af dem beflitte sig ogsaa paa at
erholde bedre Kornsorter, p rovsti-Rügen  soges overalt begjerlkgt 
til Saaesced; derkmod synes det at gaae langsommere med det toradede 
B y g ,  der langtfra soges saa meget som Provsti-Rügen; dog blivec 
Brugen deras paa den senere Tid hyppigere end tilforn. Reentud at 
kjobe god Saaesced gjoc Bonden hoist ugjerne; thi de rede Penge 
ere Ham for vigtige til at Han ffulde anvende dem til sit Avlsbrugs 
Forbedring; har Han saamange af dem, at Han kan kjobe sig en 
Kngl. Obligation, saa fleer dog dette, og Pengene ligge paa denne 
Maade ikke ufrugtbare paa Kistebunden som tilforn. Imidlertid er 
der dog Enkelte af Beboerne i Kjobenhavns Omegn der undertiden 
kjobe enkelte Tondec god Saaesced i Hovedstaden, og dette vkl vel
blive almindeligere i Fremtiden. Det er i Scerdeleshed ogsaa i denne
ncrrmeste Omegn at Sandsen levende er vakc for at have smuk og 
reen Saaesced; lcengere ude paa Heden bekymrer man sig ikke saa- 
meget derom; der seer man iscrr TErterne jevnlig meget blandede,
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ligesom der i Hveden oste findes Stcenk af Nug, og bette stlv hos 
Folk, hos hvem man ikke skulde vente Sligt. —  Nogle Anforseler 
af de indkomne Jndberetninger vilde bedst oplyse Sagen. Om de 
vest for Kjobenhavn ncermest beliggende Sogne sige Jndberetningen: 
z,J denne Egn ere Bonderne meget omhyggelige for at ffaffe stg god 
Saaesced; deels ved at udsaae den reneste og bedste af den af dem 
selv avlede Sced, deels ved at kjobe eller ombytte den fra andre Egne, 
og deels ved at holde Jorden reen for Ukrud." —  Om Lyngbye- og 
Sollerod-Egnen si'ges: „Scedekornet voelges nu med storre Omhu 
end forhen, Rügen er hos de fleste Bonder ganffe fri for Klinte, og 
meget mindre blandet med )̂eire end forhen. Bygget fees er, som 
forhen blandet med Havre, eller Havren med Byg, naar ei begge 
Dele, som under visse Omstcendigheder kan vcere fordeelagtigt, sor- 
scetlig udsaaes blandet. Mellem de hvide TErter fees sjelden graae, 
og aldrkg Vikker. Man kan derfor i det Hele vcere tilfreds med det 
som denne Egns Agerdyrkere have udrettet i denne Henseende, derkmod 
foretrcekke endnu nogle Bonder at saae den brune, lavtvoxende Nug, 
istedetfor den hvide, og gjore bette i den Formem'ng, at hiin bedre 
end denne taaler en streng Vinter. Denne Formem'ng grunder stg 
maaffe ogsaa paa en Erfaring paa den Tid, da Rügen maatte for
medelst Ufreden saaes meget sildig, og endda lide meget af Faarene, 
som Vinteren igjennem, hvad enten Jorden var srossen eller ei, tyede 
derhen. Men saaes den hvide Rüg i rette Tid, saa den, for Vinteren 
standser denS Vcext, kan ret rodfcrste og buske stg, saa er den L M  
mindelighed kngen Fare underkastet, og giver, naar den lykkes, ei blot 
et meget bedre og saavel til eget Brug som til Udforsel mere skikket 
Product, der stedse betales bedre end den brune Nug, men ogsaa vel 
en Lrediedeel Halm mere, der ved at komme i Moddingen vcrsentlkg 
bidrager til hele Avlingens Opkomst."

„Det sexradede Byg haandhcever ogsaa her den Plads, det alt 
for loenge siden burde have veget for det toradede Byg, hvks storre 
og bedre Kjerne, saavelsom overstodigere Halm, gjor det til en for- 
deelagtigece Vcrxt end Sexrad-Komet. Dog bcrre denne Egns Ager- 
dyrkere mindre Skyld for dette Misgreb, end Kjobenhavns Vryggere, 
der ncesten udelukkende söge det sexradede Byg til Malt, og derfor 
undertiden betale dette, nagtet dets ringere Q.valitet, ligesaa hoit som
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der toradede Byg. —  Meget naturligt er det derfor at Bonden avler 
den Scrdsort, Han si'kkrest kan afscette, og i dette Tilfoelde saameget 
mere, som Han har den urigtige Formening, hvortil Han vel tildeels 
ledes ved kun at see Io Räder Korn i Axet af det störe Byg, at 
dette giver mindre end det andet, nagtet det, som Han troer, behover 
bedre Jord og tager mere paa dens Kraft. —  Kun Möllere, her be< 
satte sig med Grynmaling, give det toradede Byg Fortrinet, og be- 
tale det dyrere; men da de forholdsviis forbruge langt mindre Partie 
af Byg end Bryggerne, saa vil det sexradede Korns Dyrkning ei ind- 
skrcenkes, ellec ganske ophore, inden vore Bryggere blive af en anden 
Mening."

Bryggerne have, i det Mindste ikke alle, Fordom mod det to
radede Byg; men de have i lang Tid afholdt sig fra at kjobe det, 
fordi de paastode, ikke altid at kunne vcrre Visse paa at erholde det 
fornodne Qvantum deraf paa Torvet, og at sammenblande begge 
Slags Byg gaaer ikke an. Der var saaledes en lang Tid en Vexel- 
virkning mellem Producent og Konsument, der hindrede det toradede 
Bygs storre Udbredelse: Landmanden sagde, Han vilde ikke saae det, fordi 
Afsoetningen deraf ikke var saa sikker, Bryggeren vilde ikke kjobe det, 
fordi Han ikke vidste om Han künde faae nok deraf. Dette er nu 
for en stör Deel bortfaldet, da det toradede Korns Dyrkning temmel'g 
almindeligt har udbredt sig.

„For en Snees Aar siden, siger Jndberetningen fra S m E lt t t -  
Egnen, have endeel af Omegnens Zordbrugere erholdt fra Edelgave 
reen St. Hans- og Provsti-Rug, toradet Byg og Horfroe. Nug- 
Arterne ere blevne meget udbredte (dog fornemmelig Provstirugen), 
og ere holdte nogenledes rene; men Bygget vinder ei saa almindeligt 
Bifald, da det her L Egnen gjoengse sexradede giver i Lidoe, Smorum- 
Ovre og paa en Deel af de ovrige Byers Jorder, ligesaa megen, og 
ligesaa god Kjerne, samt bedre Halm end det toradede." Af hvid 
engelfl Hvede er der paa Edelgave hostet 12 Fold, da derimod dett 
almindelige brune Hvede aldrig der har givet hoiere end 8 Fold. 
Hveden saaes paa denne Gaard ikkun hvor Jorden falber for siid 
til Rüg.

Egnen lcengere mod West, nemlig den nordostlige Deel af Somme 
Herred lcegger langt mere Vind paa det toradede Byg, og saaer deraf
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i det Mindste hvad der bruges til Huusholdningen. Denne Egn be- 
flitter sig soerdeles paa god Saaescrd; der holdes saa frke for Ukruds- 
frse som muelig, og ombyttes jevnlig med Soed fra frettimede Egne. 
Den almindelige hvide Rüg og Provstirugen er almindelig udbredt 
her. Ogsaa med St. Hans Nug er der gjort Forsog; men saaet 
om Sommeren gav den vel overflodig Halm, men rlnge Kjeme. 
Sommersaaeningen er derfor ganffe aflagt; derimod er den med Held 
forsogt saaet paa almindelig Tid."

Den Jver som flere af dksse her noevnte Egne vise for at foc- 
staffe sig god Saaescrd er desvcrrre ikke saa ganske almindelig alle 
Steder i Amtet, og besynderlig nok mkndst paa den egentlkge Hede. 
Hvad der maaffee bidrager til at denne Stroekning i saa mange Hen- 
seender staaer tilbage for den ovrige Deel af Amtet er, at der forholds- 
viis sindes faa Herregaarde og Gaarde, der beboes af Folk udenfor 
Bondestanden, o: af Folk, der have noget mere Dannelse, og mindre 
hildede Anskuelser; thi det er ikke den fjernere Afstand fra Hovedstaden, 
der her foraacsager den mindre Driftighed, da der med Hensyn til 
Voldborg Herred, det fjerneste fra Kjobenhavn, i denne Henseende 
spores starre Jver for at forskaffe sig godt Soedekorn fra Herregaardene. 
Fra disse er det ogsaa naturligst, at L det mindste denne Forbedring 
i Agerbcuget kommer; thi med Hensyn til Beskaffenheden af de al- 
rirrndelige Soedarter, der saaes i Egnen, kan Bonden her ikke an- 
vende hvad ved andre Forbedringer saa hyppkgt hsres anfort, at Han 
ikke har Evne til at gjore det, som kan udfores paa de starre Gaarde. 
Aderst sjelden vilde det vel vcere Tilfcelde, at Herremanden noegtede 
den duftige Bonde, at ombytte, aldu'g at scelge Ham af egen Hast 
til Soedekorn, om Han endog ikke directe er interesseret i Bondens 
Beistand som Godseiec eller Tiendetager. Hr. LhalbLtzer til Ca- 
thrineberg, der omtrent hvert tredie Aar anskaffer sig ny Provstirug, 
ombytter saaledes altkd Aaret efter nogle enkelte Tonder deraf med 
bgnens Bonder, nagtet Han ikke engang som Tiende-Eier er interes
seret L Bondernes Host. Hr. Kammerjunker Hcrffner til Eegholm 
forsku'ver hvert andet Aar 16 Tdr. Provstirug, for stedse at vcere 
forsynet med udmcrrket Saaescrd. Chevalier-Byg optager hos Ham 
^ af Bygmarken. —  Denne Ombytning af Scrd til Saaescrd blkver
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stedse almindeligere, og vil, naar den forst engang kommer ret i Brug, 
vel aldrig ophore.

Foruden denne Maade, vcd Ombytning, at forffaffe sig for- 
trinligere Saaesced, bor ogsaa anfores cn egen Maade, som Hr. Proprie- 
tair Lhristensen til Loitgaard anvender, for af sin egen Host at 
erholde de bedste Kjcerner dertil. „Jeg har, siger Hr. (Lhriftensen, i 
flere Aar brugt den Skik at afflaae Hvede og Nugnegene forend de 
stikkes op L Laden, hvorved jeg ikke alene paa en nem Maade faaec 
den behovende Saaesced aftcerflet, men faaer ogsaa de fuldkomneste 
Kjerner at saae. Endvidere har jeg bragt i Erfaring at det sikkrer 
imod Brand i Hveden; thi fca den Tid jeg begyndte dermed har jeg 
ingen Brand havt i min Hvede. Om Aarsagen dertil flulde vcere, 
at den Sced, som saaledes bliver asflagen, ei kommer til at ligge og 
svede i Laden, men strax bliver lagt meget tyndt ud paa Lostet og 
daglkg omrort, hvorved den bliver tsr og haard inden den udsaaes, 
skal jeg ikke kunne sige." Denne Skik har mange Amagere optaget 
efter Hr. Christensen, for paa denne Maade at tilveiebringe den Saaesced 
af Hvede og Nug, de behove; og den synes at anbefale sig til Ester- 
ligning ogsaa andre Steder i Landet.

Foruden en omhyggelig Nensning, Ombytning af Saaesced og 
den nys omtalte Maade at tilveiebringe bedre Scrdekorn, er der endnu 
anvendt en anden, den at forskrive bette fra Udlandet. Det nu 
ophcevede Agerdyrknings-Sclssab i Kjobenhavns Amt har saaledes 
i Scrrdeleshed vkrket til Eavn for Amtet ved at forskrive Provsti-Nug 
til Uddeling blandt Amtets Landmcend. Esterat dette Selflab var 
ophoevet, antoge dHrr. Herredssoged Blunre og Kammerraad Albrecht 
(Begge i Roeskitde) sig denne Sag, og forskaffede Egnen i et Aar 
150 Tdr. Provsti-Rug til Saaesced. Ligeledes forffrev Grosserer 
Puggacrrd i Kjobenhavn for nogle Aar siden 15 QvarterS (omtrent 
30 Tdr.) Chevalier-Bvg fra England, hvoraf de 5 Tonder blev saaet 
paa Hans Lyststed Skovgaard i Ordrnp, Resten erboldt Greverne 
Lerche og Reventlou, og Proprietair Aagaard paa Jsselinge. Fra 
disse Steder er denne udmcerkede Byg bleven udbredt noesten overalt 
i Danmark, og seges stcerkt til Saaesced af de dygtigere Landmcend 
her i Amtet. Ved samme Leilighed forskrev Hr. Puggaard  den 
smukke vcrgtige hvide Havre, der ligeledes nu dyrkes, og sordeelagtig
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scrlges fra nogle af Amtets Herregaarde som Saaesoed. Hr. Proprietär 
Ra fn  til Bentzonseie har indfort den russiske Svoerdhavre, som Han 
anseer som fortrinlkgere end den almindelige danffe, og har folgt nogle 
Tender af den til enkelte af Egnens Bonder. At Bonden har kjobt 
af denne Havre viser at Han ikke er saa ganske uvillkg til at anvende 
selv rede Penge til Forbedringer; dog kan dette endnu blot betragtes 
som Undtagelse fra Reglen; thi efter denne anseer Han enhver For- 
bedring, hvortil Hörer PengeudgLft, for altfor kostbar.

12.
Dyrkniug af mindre almindelige Saedarter, 

Foder- og Handelsplanter.

oOed at omtale Dyrkningen af de mindre almindelige Vcexter, vilde det 
vcrret interessant at loere de forstjellige Maader at kjende denne foretages 
paa, hvilke forffjellige Forsog, der ere anstillede, og hvorledes de ere faldne 
ud. Beretningerne herom vilde da vcrre vigtigere i lcrndoecono,ttisk 
Henseende; men vilde, fulgt gjennem alle de fremsatte Sporgsmaal, 
foranledige et meget vidtlostigt landoeconomiff Vcerk. I  statistLsk Hen- . 
seende er det tilstrcrkkeligt at vide hvad der dyrkes, og i hvilken Moengde. 
Men i denne Henseende er der ikke ret meget at sige om Amtet i 
dette Capktel; thi faa Landmcrnd befatte sig her med andre Productec 
end de for hver Egn almkndeligste. Til disse nu almindeligst dyrkede 
Vcexter er der imidlertid Mange, som tilforn henhocte til de sjeldne, 
saa det er heel vansteligt at bestemme hvor man ffal drage Groendsen. 
Det var saaledes for nogle Decenniec tilbage mindre almindeligt at 
Jorden, esterat have baaret S«d  i nogle Aar efter Hinanden, udlagdes 
wed Grses og Klover; nu er dette overalt Tilfceldet, L det Mindste 
Med Jndmarken. Kartoffelavlen var for en Snees Aar siden for det 
Meste indffrcrnket til Haugen, nu kan den ei lcenger regnes blandt
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de mindre almindelige Foderplanter, der dyrkes i Marken; det samme 
var i hiin Periode Tilfcelde med Rapsen, der nu dyrkes ncesten af 
Enhver udenfor Bondestanden. Det er ogsaa udensor denne Kaste, 
den eneste de forskjellige politiste Parlier synes at vcere enige om at 
vedligeholde, at man skal söge ualmindelige Foretagender L land- 
oeconomist Henseende. Den fordoervelige Mondring hvori Bonde
standen beständig gjennem flere Aarhundreder ec holdt fra de svrige 
Stcender, har bevirket at den ikke har kunnet holde Skrkdt med dem 
L Fremgang til Forbedringer; men er bleven fast i det engang Antagne, 
og betcagter det Nye med Mistillid. Med saadanne Anstuelser tager 
man ikke gjerne fat paa noget Nyt, hverken i Agerbruget eller noget 
andet Fag; men disse Anffuelser ville og maae nodvendig blive de 
herflende i Bondestanden saalcenge den blkver behandlet og betcagtet 
som en Raste, der endnu bor staae under Vcergemaal.

Det er i det foregaaende M n it  viist paa hvilken Maade Land- 
manden her k Amtet soger at forflaffe sig Saaescrd af de almindelkg 
dyrkede Soedarter, og ved at omtale Scedstiftet i de forskjellige Egne 
vll det fees at Rapscrd ikke loenger kan betragtes som en ualmindelig 
Soedart paa Herregaardene. Der har den paa de senere Aar sin be
sternte Plads i Notationen, indtager snart en heel snart en halv Mark, 
og betragtes nu som den vigtigste Afgrode, ved hvilken der stal gjores 
Udvei til den saa hoit stegne Forpagtnings-Afgift. Ogsaa andre Land- 
mcend, og nogle enkelte Bonder hist og her, dyrke nogen Raps, men 
disse Sidste almindeligviis ikkun paa en velindhegnet Toste; thi at 

. komme med den i Marken, som nogle have begyndt, lader sig foc 
dem ikke vel gjore de fleste Steder i Amtet, sor Ufredens Skyld. 
Hellerikke de Steder, hvor der haves Fred, dyrkes altid Raps, dette 
er Tilfa'lde f. Ex. med Frederiksberg Sogn, hvor man vel har begyndt 
med dens Dyrklring, men ophort igjen, fordi den ikke var —  fordel- 
agtig. Der indvendes nemlig her imod Rapsen, at den udpiner Iorden 
mere end nogen anden Scedart, at den oste mislykkes enten ganste 
eller tildeels, at den ikke giver Eqvivalent sor 2 Aars, af hvilkesom- 
helst Afgroder, der kan dyrkes paa saadanne kräftige Jorder. Hvorvidt 
denne sidste Jndvending künde gjoelde beroer naturligviis paa Prisen 
af Rapsen; at den imidlertid, selv ved saa boke Priser, som i flere 
Aar ec givet sor den, ikke er dyrket, viser hvor stör Jndtcrgten er af
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Jorden, anvendt, som Brug er-i bette Sogn, fornemmelig til Wklk- 
frembringelse. Det er forst loengere ud L Landet, hvor den stoerke
Melkehandel ophorer, at denne Voext bliver hyppigere, og vigtig for 
Landmanden.

Langt hyppigere og udbredt over hele Amtet er Rartoffelavlen 
paa de forffjelligste Jordsmon, ikke blot som Foderurt og som en 
Nodvendigheds Artikel saavel for den Fattige paa Landet, som i Dyerne, 
Men nogle Steder, iscer i de nordlig for Kjobenhavn beliggende
Sogne, der have lette Jorder, til Salg. Dyrknkngen af Kartoflec 
giver her saa stör Fordeel, at Enkelte finde deres Regning ved at 
ophore med Melkehandlen, og i det Sted soelge Kartoflerne i Kjobenhavn. 
Men hertil kroeves de fineste og bedste Kartofler for ret at kunne
betale sig; thi vel give bisse ikke saa mange Fold, men Prisen paa 
dem er da forholdsviis langt hoiere, og Transporten mindre. Paa
Vesselsirrinde, beliggende omtrent 2^ M iil fra Hovedstaden, udgjor 
Kartosterne nu den vigtigste Jndtcegtskilde. De fineste Kartofler tages 
aldrig L gjodet Jord, men ester gjodet Rüg, da Jorden endnu har 
Kraft til at give en meget god Afgrode uden at man riskerer at 
Kartoflerne flal tage Smag af Gjodningen. A f de her brugte 
Kastanie-Kartofler erholdes scedvanlig 80 til 90 Tdr. paa Td. L., de 
soelges for 2 Rbd. til 2 Rbd. 4 Mk. pr. Td., og giver altsaa en 
betydelig Jndtcegt pr. Td. L. Af de grovere Sorter, hvoraf ogsaa 
her dyrkes til Sa lg , erholdes flere Fold, men Prisen er ikkun 6 til 
8 Mk. pr. Td., medens den betydeligere Transport forhoier Udgifterne. —  
Denne Egn og andre Hovedstaden ncerliggende driver derfor Kartoffel- 
avlen med Jver; men erstattet da almindeligviis Jorderne den rovede 
Kraft, ved enten at tage Gjodning eller Fodermidler tilbage. Men 
lcengere ude i Landet drives denne Avl ikke loengere saa ivrigt eller 
saa meget i det Store som for nogle Aar siden, ffjondt den paa den 
anden Side er almindeligere udbredt. Som  Grunde til at Dyrkningen 
af denne Voext er noget aftaget, angives tildeels at de L de senere 
Mange torre Aaringec, har givet meget ringe Afgroder; man anseec 
den ogsaa for at voere teerende paa Jordens Kraft, og ilde indvirkende 
paa Kloveren; dog den vigtigste Grund er vel imidlertid den, at 
Optagningen, ved den mere udstrakte Dyrknkng bliver vanfleligere. 
Dette er i det Mindste fra nogle Egne i Voldborg 5)erred angivet som
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Hovedgrunden til den nu indssroenkede Kartoffelavl z thi Huusmoendene 
i denne Egn vilde ikke lcenger optage Kartofler for den 9de Skpe., 
men ville have Penge derfor, og dem vil jo Bonden nodig ud med, 
indssrcrnker derfor Heller sin Kartoffelavl til det Hans egne Folk kunne 
optage, eller til det Han kan faae optaget til anforte Priis. Forpagter 
M archer paa Trudsholm har ingen Vanskelighed ved at faae dem 
optagne for 6 til 8 Sk. Tonden, og vedbliver derfor som hidtil at 
dyrke en halv Mark med dem; og det Samme gjor Storstedelen af 
Landmwndene udenfor Bondestanden.

Aftager Dyrkningen af Kartofler L det Store, saa tiltager der- 
Lmod VLkkernes Dyrkning, almindeligst til Aftoirkng, sjeldnere til 
Staldfodring gronne, eller til Hoe; dog kommer denne stdste An- 
vendelse mere i Brug hvor der kun haves lkdt af Eng^ Denne Vcext 
fees Aar for Aar hyppigere paa Brakmarken hos Bonden, og det 
ikke i en enkelt Egn, men overalt i Amtet, og den vil vel for Stocste- 
delen fortrcenge Kartoflerne derfra i de Egne, hvor der tages Winter- 
scrd som forste Halm, isoer naar man kommer saavidt at man saaer 
sin Vintersced betimelig.

Men ogsaa af en anden Nodvcrxt begynder Kartoflen nogle 
Sleder at fortramges, nemlig af 'L^aalrabenz denne er i Kjoben- 
havns ncrrmeste Omegn, kscrr i Frederiksberg Sogn, meget almindelig, 
og er nu den mcst yndede Nodvoext, formedelst den rkgeligere Afgrode 
den giver, ikke sjelden 300 Tdr. paa Tde. L., sjeldnere endnu under 
450 Tdr. Froet saaes i Hangen, hvor det snart kommer frem, men 
meget oste fordcrrvcs afZordlopperne, saa gjentagne Saaeningec. oste blive 
notwendige; ved St. Hansdagstid udsoettes Planterne i Marken. De 
hyppige torre Aaringer have lagt Dyrkningen af dem adskillige Vanffelig- 
heder iveien, men ikke foranlediget Nogen til at ophore dermed. Med 
Held forssgtes i den sidste torre Sommer, istedetfor at vande Plan
ten efterat den var sat, at vande hver Plet stcerkt, strax for Planten 
sattes. Hvor Melkehandlen drives stoerkt vil denne Rodvcext for- 
modentlig tiltage, og snart ikke loengere indskrcrnke sig til Kjobenhavns 
ncermeste Omegn; den har allerede funden Vei et Par M iil nord 
for Staden, hvor den, med samme Held som i Frederiksberg Sogns 
lerede Iorder, dyrkes paa Hoigaards sandede, af Forpagter FrLis. 
Foruden denne Rydvoext dyrkes her tillige T u rn ip s, nemlig §!o1)v
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turn'ip, L Brakmarken. Denne Roe har her opnaaet en Voegt af 
13^ Pd. Froet saaes her Lkke i Haugen, som paa Frederiksberg, 
men i selve Marken; herved bliver Planten ikke saa stcrrkt sremdreven, 
og der bliver et bedre Forhold mellem Nod og Top. Kaatraben soges 
at faae udplantet saa tkdlkg som mueligt, for at have deslcengere Lid 
at voxe i; men Hr. Friis har bemerket, at Roen, ved tidlig Ud- 
plantnkng, undertkden vil ffyde Frostengel samme Aar, og Han saaer 
den derfor sildigere.

Spergel har for voeret dyrket paa Edelgave, som er det eneste 
Sted hvorfra denne Plante omtales; selv paa de mest sandede Marker, 
der dog ikke kunne frembcere Klover, sees den ikke her i Amtet. 
Derimod sees undertiden Boghvede benyttet i Brakmarken til Ast 
tokrkng for Malkekvceget, dog kun paa de mest sandede Jorder. Vik- 
kerne eller Vikkehavre sorelrcrkkes af de Fleste.

R löver, enten ublandet eller, hvilket er almindeligst, blandet 
med Raigraes eller ThLmothei-Graes, Hörer nu saa ganffe til et 
velordnet Agerbrug, at det ikke loengere kan henfores ril de mindre 
almkndelkge Fodervoexter. Raigrcesset sortrcenges meer og meer af 
Thkmothei-Grcesset paa de Steder, hvor det for Melkehandlens Skyld 
ikke af scerdeles Vigtighed at have Grcesmelk saa tidlig paa Aaret 
som mueligt. Kreaturene vrage almkndeligviis det Forste, men cede 
Sidste med stör Begjcerlighed; „selv Halmen af Thimothei-Grcesset, 
der har haaret Froe, er Koerne et behageligt Foder."

Hvad de egentlige Handelsplanter angaae, da ere de, med Und- 
tagelse af lidt Niaps, og hist og her, dog iscer i Somme Herred, 
lidt Sennep paa et gammelt Dige, eller i en Krog i Haugen etter 
Tosten, ikke at finde paa Bondernes Jorder. Jndberetningen fra 
Egnen ved Sengelsse udtaler sig om Aarsagen hertil paa saa moerkelig 
Maade, at den her bor anfores:

„Til disse under anforte Nr. fremsatte Sporgsmaal svares: Nek, 
aldeles ingen! —  og saalcenge Bonden har intet Exempel for Diet, 
vil og vover Han ikke at indlade sig paa noget Forsog, hvori Han 
vistnok Händler viselig. Sporge künde man vel her, hvad der afholdec 
den cultiverede Mand fra, under ncrrvcerende Tidsomstoendigheder, at 
dyrke Handelsplanter o. s. v., hvortil svares: Den cultiverede Ager- 
dyrker her tillands er Prcesten (til hvem Bonden har mest Tiltroe,
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baade fordi Han bedst kan raadfore sig med Ham, saa og fordi deres 
Avlsbrug er omtrent eensartede), enkelt Herremand og Forpagter; 
men bisse ere gjerne foruden Agerdyrkere ogsaa Eiere eller Beneficiarier 
af Tienden, üben hvilken i det Mindste Proesten ikke kan leve, og 
da Tiende-Anordningen af 8 Januar 1810 tz 1 aldeles betager Ham 
sin Tienderet af Groesarter, Rodfrugter, Handelsplanter, oengstes Han 
endog ved den blotte Tanke, at disses Dyrkning fluide blkve almindelig, 
og vel vogter Han sig for enten i Ord eller Gjeming at anbefale en 
Sag, i hvis Udforelse Han einer for sit og Sines Udkomme et saa- 
dant Tab, Han ingenlunde kan boere."

„Maaflee En eller Anden, som loeser bette, lettelkg falber paa
den Tanke, at en Tiendetager taler, og jeg ncrgter en Saadan stet
ikke: at fluide jeg med min talrige Borneflok ikke leve af Tienden, 
da havde jeg for loenge siden forsegt min Lykke, og som den der eiec 
en liden indhegnet Lod paa l3 Tdr. L., af dertil bedst flikket Bonitet, 
vilde jeg vidst ikke have forsogt derpaa uden gavnlig Folge; nu maa
jeg lade det blive ved det Dnfle, at den Tid vilde komme, da et
flarpere Vlik af Regjeringens Raadgivere vilde erkjende, at man ved 
et foronflet gavnligt Foretagende ei maatte forglemme Enkeltes Tarv, 
iscrr naar som her bette maatte stade det Hele."

„Jeg veed vel matt allerede almindelig siger, at Handelsplanter, 
Rapsoed o. s. v. er svare Regning, men jeg veed og at man mange 
Steder har angrebet denne Green af Agrikulturen aldeles bagvendt. 
At man har begyndt efter Bogerne og i det Store forend Eierne 
og Folkene har kjendt og vare ovede paa Haandgrebene og Omgangs- 
maaden i det Smaa." —

„Lad Lovgivningen tilstaae hvad Net og Billigt kan vcrre, et 
passende Vederlag af det Jordsmon, hvor hine Urter dyrkes, og inden 
saa Aar flal de gavnlige Folger spores fjernt og ncrr."

Her see vi altsaa en kyndig og erfaren Mands Mening om 
Tiendens hoist fladelige Hindring for Jordernes fordeelagtkgere Be- 
nyttelse. At imidlertid Handelsplanternes Dyrkning flulde Llive 
almindeligere ved at tage Tiende af dem, synes ikke troeligt, snarere 
naaede man vel Maalet ved at forandre Natural-Tienden til en fast 
aarlig Afgift, hvad der, i det Mindste med Hensyn til Prcestetienden, 
staaer i Regjeringens Magt efterhaanden at udfore.
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H s r  og Hamp, isoer forste, dyrkes paa de fleste Steder, men 
blot til Huusbehov, undtagen paa Vibyegaard, hvor Herren er op- 
taget L det der indforte Scedskifte, hvorom vil blive kalt i det 24de 
Afsnit. Hos Bonden Höstes Herren almindelkgviis forknden Freet er 
ret modent, og Han tramger derfor ofte til at kjobe Free. Paa 
Bentzonseie blev for en Snees Aar siden saaet en Art Hamp, 
hvoraf Freet var forssrevet fra England; det udmcrrkede stg ved sin 
Meget tynde Stengel, knap som en lille Finger, og en Heide af 4 
til 5 Alen. I  adskillige Aar dyrkedes den der paa et Par Tdr. Land, 
men aflagdes af en nye Bestyrer af Gaarden; forinden havde imidler- 
tid sal. Geev Holstein til Holsteinborg erholdt noget Free heraf, hvor 
denne udmcerkede Hamp maaskee endnu dyrkes.

Foruden de Planter, der her ere omtalte, der endnu et Par 
Indberetnknger hores om denne Gjenstand. I  den om Amager siger 
Hr. LhrLftenseii: „Her dyrkes kun for det Meste de almindelige 
Soedarter; men foruden disse dyrkes alle mutige Sorter Haugevcexter 
og Rj^kkenurter paa fri Mark, (hvorom i Afsnittet om Hauge- 
dyrkningen, hvor denne Gjenstand snarest vil blive sogt). Her dyrkes, 
foruden noget Raps, en Mcrngde Rartofler, som bruges deels til 
Salg og deels til Fodring, selv avler jeg aarlig circa 3000 Tdr., 
som for det Meste gives til Keerne, Svinene og Faarene. Desuden 
har jeg i nogle Aar, i Byg og Havre saaet saavel Rapscrd som 
S t .  H a n s -R ü g ,  der paafelgcnde Aar brugtes til Staldfodring, og 
temmelig tidlkg paa Aaret kan vcere tjenlkg til Afhugning. Dette 
Foder oedes scerdeles gjerne af Kreaturene. Af og til har jeg et Par 
Tdr. L. beplantet med Raa lrab i, der ligeledes opfodres. Egentlige 
Handelsplanter dyrkes ikke, med Undtagelse, som ovenfor meldt, af 
lidet R a p s,  dog har jeg i nogle Aar avlet i min Hange 150 til 
200 Pd. Tobak aarlig, ligeledes har jeg aarlig havt besaaet omtrent 
1 Tde. L. med H s r  og Ham p."

Kammerraad Drewsen yttrer si'g om denne Gjenstand saaledcs: 
„Raps har nogle Landmoend udenfor Bondestanden i de sidste Aar 
dyrket her i Egnen (Sollerod og Lyngbye), og uagtet dens Priis er 
falden vil dens Avl dog nok holde si'g i de Avlsbrug, der have deres 
Jorder i passende Kraft, og ved Rodsrugtavl, Staldfodring og Merg-
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ling künde vedligeholde eller cndog foroge denne; thi ingen anden Af- 
grode glvec den Fordeel som Rapsen."

„Vel har jeg og flere Zlndre forsogt Dyrkningen af en og anden 
Dcrxt, som ikke hos os Hörer til de almindelige, men have i Tidens 
Lengde fundet dem alle ufordeelagtige, og har maattet opgive dem. 
Den hvide Valirrue dyrkede jeg i en Roekke af?lar paa Ageren, og 
den lonnede sin Plads ret godt saalcrnge den sogtes. Men tilsidst 
fände den ei mere Afscrlning i Kjobenhavn, og de to si'dste Aars Avl 
maatte sendes til Hamborg, hvor vel Alt blev folgt, men dog med 
storre Omkostninger end med Fordeel künde taales. —  Den hvide 
Sennep er ligeledes forsogt, men afscrttes ligeledes vansteligt. Mod 
Harrens Dyrkning staaer dens videre Tilberedelse, hvortil vore Folk 
og vore soedvanlige Redskabec ere lidet stikkede. Kunde Landmanden, 
cfterat Horren var rüstet og rodet, scrlge den og overlade Horsvingeren 
dens Forcedling, saa tvivler jeg ikke paa at denne Avl, iscrc da Froet 
har temmelig P r iis , vilde i de kraftfulde Avlsbrug blive indfort. 
Skal derimod Horrens Forcedling forblive et Arbeide for Landmanden, 
saa vil man forgjceves udtomme Prcrmier og Opmuntrknger, og hvad 
endda tilvirkes vil stedse blive et ringe Product i Forhold til hvad 
det under en svet Haand künde blevet. Dens flette Behandlkng vil 
vise sig igjennem alle Trin, i Lcrrredet, i Kludene, og tilsidst i Pa- 
piret." —

Skoleloerer, Dannebrogsmand Gehl i Maalov har paa de senere 
Aar begyndt paa Dyrkning af Rommen, og fundcn denne saa lonnende 
at Han har udvidet dens Dyrkning. Det er fornemmelig som Gront- 
foder Han ynder den, fordi den, stjondt afoedt lige ned i Roden af 
Faarene, saa hurtig kommer igjen. Saaledes har Han med sine Koer 
og Faar i et Aar aftoiret et Stykke Kommen 5 Gange, og et andet 
Aar, efter forst at have hostet den, kunnet aftoire den 3 Gange. 
D a  denne Vcext holder sig flere Aar, saa har Han nu udlagt et Stykke 
af sin Lod dermed, og den der i Foraaret 1837 var saaet i Havren 
til dette Diemed, var uagtet den torre Sommer kommen godt frem. 
Jovrkgt er Kommen her paa Amtet en ualmkndelig Vcext.

I  nogle af de nordligste Sogne i Voldborg Herred dyrkes en 
egen Slags tidligmodne Airter, som iscer afscrttes om Sommeren L 
LZcelgene til Kjobenhavn. Disse 2Erter ere omtrent i Midten af
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forrlge Aarhundrede af den davcerende Bestdder af Stamhuset Rosen- 
krants, Geheimeraad Frederkk Christian Nosenkrants, indforte fra 
Holland og uddeelte til Stamhusets Bonder, som sid-n have vedblevet 
at dyrke dem med meget Held. For at bringe AErterne saa tidlig 
som muligt til den Grad af Fuldkommenhed at de kunne afscrttes 
som Dcelgoerter, behandles de med megen Omhyggelkghed. De 2Erter, 
som noeste Aar ffulle saaes i Marken optrcrkkes ?laret forud i Haugen 
paa soedvanlig Maadez naac de ere modne, udbcelges de. Ester 
Opgivende fra denne Egn er det den TErt, som L Boelgen sidder 
noermest Stilken der bcuges til Udsced. Naturligviis blive disse Saae- 
oerter, behandlede paa denne Maade, meget dyre; den faste Priis er 
en Td. Rüg for en Skp. Wrter. De saaes saa tidlig som det er 
muligt at komme i Jocden, almkndeligviis i Begyndelsen af Marts, 
ja undertiden endog i Februar, helst paa en Lod hvor Jordsmonnet 
hcrlder mod Syd. Ved at behandles paa denne omhyggelige Maade 
have de vedligeholdt den Egenffab hvorfor de dyrkes, at blive tjenlige 
til Afplukning i M a i eller Juni, og give da en god Jndtoegt, under
tiden 100 Nbd. ja endog derover af Td. L. 1— 2 Tdr. L. er det 
almindelige Areal, der i denne Egn anvendes til disse TErter. Jnd- 
tcegten er i de senere Aar dog noget aftagen; thi det er blot de forste 
TErter, der bringes til Torvs som betales dyrt, og med al M d  og 
Umage er det ikke muligt her at frembringe dem saa tidlig paa Aacet, 
som de kan haves med Dampstibene fra Kiel og Lybek.

13.
Sygdomrue i Körnet. Rnst. Brand.

E^igesaa cnige Jndbcrctningerne fra bette Amt «re om, at Scedcn 
ikkun lidct cr underkastct Sygdomme, ligcsaa enige blive de om at 
Aarsagen dcrtil ikke er udsunden. Fra Amager mcrldcö at andre
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Sygdomme end B ra nd , iscrr i Hveden, hvilken dog ikke er hyppig, 
ere ubekjendte ved Komet, og bette menes der at hidrore fra at 
Hveden bliver saaet umiddelbart i gjodet Iord. —  I  Frederiksberg 
Sogn er derimod Rust og Brand meget almindelkg, og sjelden er 
Halmen aldeles frk herfor. Bestemte Aarsager hertil vides ikke, dog 
vil man flere Gange have gjort den Bemcerkning, at Rüsten, iscrr 
paa Nug og Hvede, begynder paa det Sted hvor Moddingen har 
ligget, og udbreder sig derfra over hele Marken. Videre har man 
bemcerket, at Rüsten ogsaa udbreder sig fra den Side, hvor Marken 
har Lcee af levende Hegn, i hvilke dog aldrkg si'ndes Berberisser. Denne 
Sygdom har bevirket at man sjelden dyrker Hvede her, fordi denne 
Scedart er mest udsat' for Samme. Tklfcrldet har endog vcrret, at 
der paa Marker af flere Tdc. L.s Storrelse, aldeles ingen Kjerne er 
hostet. I  de fernste Aar klages ikke saameget over den Skade Rüsten 
foraarsager. - -  I  de noget vestlkgere beliggende Sogne spores liden 
Rust, men derimod mere Brand. „Aarsagerne til Rüsten, siger denne 
Jndberetning, formenes her at voere: at Soeben er enten saaet i Utide, 
eller for stcrckt gjodet, eller groer i indefluttet Luft, eller i side Jorder; 
vaade Sommere, Havguser (hvilke sidste her dog ere saare ubetydelige) 
og derefter varme og vindstille Sommerdage; af Moradser og andre 
usunde Steder opstigende Dampe foran en paafolgende preget varm 
og tor Sommerdag." Blandt saamange Aarsager er det vanskeligt 
at ramme den rette. „Aarsagerne til Branden formenes ogsaa at 
vcrre: varme og torre Sommere, eller naar Soeben saaes i sandede 
Jorder." Den forste af bisse Aarsager modsiger de fernste Aars Er- 
faring, da Branden har voerer langt mindre almindelig. Fra Egnen 
vestligere lyder Jndberetningen, at: „af Brand og Rust paa Hveden, og 
enkelte Aar paa Rüg, er man oste hjemsogt; men Aarsagen har jeg 
ligesaalidet selv kunnet opdage, skjondt jeg har gjort mange Forsog, 
som jeg nogensi'nde har loest eller Hort, nogen som til enhver Tid 
holdt sin Prove; thi jeg har sundet det ene Aars Erfaring modsagt 
af det andet, ja endog et og samme Aar paa forskjellige Marker har 
givet forskjellige Resultaten" Men ogsaa i denne Egn har i de senere 
Aar bisse Sygdomme voeret sjeldne, uagtet det hoist forskjellige Veirlig 
L de sidste Aar.
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Med Undtagelse af dksse anforte meget faa Stedcr er den Skade 
Komet lider af Sygdomme hoist ubetydelig, hvorfoc ikkun endnu et 
Par Bemoerkninger anfores for om mulkgt ncermere at oplyse denne 
Sag. Hvad Herredsfoged B lum e anforer om en D-el af Heden, 
gjoelder om den hele. „Sygdomme hos Komet er Egnen ikke hjem- 
sogt af. Brand og Rust indfinder sig vel, men sjelden almindeligt 
eller i hoi Grad."

„Hurtig Afvexling med Veirliget eller hastig Torke, kscer st«rk 
Soelffin estec megen Fugtighed ansees som Aarsag til hiint Onde 
paa Jorder, hvor Bandet staaer overlig i Iordsmonnet, og Sceden 
sildig nedlcegges, eller Jorden mangler Bearbeidning. —  I  en tor 
Sommer indsinder Branden sig ikke, og den fremkommer just naac 
Soeben gaaec i Ax, eller i Drceetiden. Jnsecter som skulde beffadige 
Planter har jeg ikke kunnet opdage, og paalidelkgere Erfaring om den 
sande Aarsag til Rust og Brand kjendes ikke."

Man behover neppe at gjore opmoerksom paa det Modsigende i 
Beretningeme eller Anskuelserne om Branden: et Sted antages at 
Branden forcrnlediges af varme og torre Sommere, et andet Sted 
siges, at den ikke fremkommer i torre Sommere. Dette sidste synes 
at vcere Sandheden ncermest; thi den har i de seneste torre Sommere 
ikke vcrret saa hyppig som tilforn, selv paa de Steder hvor der ellers 
west klages over den.

BL ville endnu til Slutning höre hvad Provst Rruse berettec 
om Egnen ved Kjoge: „Brand og Rust yttrer sig vel nu og da, 
hist og her ved Komet, men er dog ikke hyppig eller almindelig. 
Mest og ostest spores den i Tiende-Hveden; aldrig i saamange Aar 
jeg har dyrket Hvede, endnu i min egen avlede. Jeg lader Saae- 
hveden altid staae en Nats Tid i Blöd i en Lud af Saltvand, Kalk 
og Bogeaske, hvori den vel, og saa oste skee kan, omrores, hvorefter 
den ved tynd Udspredning torres saameget, at den ei klumper sig i 
Scedemandens Haand. Det er muligt at denne Blodning forekommer 
Rust og Brand hos Hveden. Men jeg har saavidt jeg kan mindes, 
paa et eller andet brandigt Ax ncrr, som findes overalt, eiheller mcerket 
til nogen Sygdom ved nogen anden Art af min Sced, som ikke focst 
blödes som Saaehveden. Ligger da Aarsagen til Sygdommens Noec- 
vcrrelse eller Udebliven L Jordarten? M in  er Muld, meget stcerkt
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blandet med Leer. Jeg veed vel, at jeg ved at nedffrkve ovenstaaende, 
ikke bar bidraget til Kundffaben enten om Aarsagen til Sygdommene 
eller om Midlerne imod dem; imidlertid har jeg dog villet anmcerke 
min Erfaring."

14.
De antagne Regler for den Grad af Modenhed 
Salden bor have naar den Höstes, for at blive 

bedste Handelsvare.

fremsatte Sporgsmaal under denne Afdeling gaaer egenlkg ud 
paa, om man har nogen bestemt Regel for den Grad af Modenhed 
Soeben bor have naar den ffal Höstes; og Svaret vilde da, for Bon
dernes Bekommende i det Hele taget, blive et simpelt Nei; eller 
vilde man anfore en almeen Regel, saa maatte det voere den, at 
naar En begynder at hoste, saa begynder de Andre. Dette er vel en 
Sklk fra Foellesflabets Tid, der neppe vil blive aflagt for der er til- 
veiebragt behorig Markfred. Almindeligviis Höstes al Soeben, men 
isoer Byg og Havre for tidlig; maaskee kan Gründen hertil voere for 
dessnarere at naae den kjoere TEvretid, men Bonden soetter desuden 
en 2Ere L at blive forst foerdig med sin Host. Blandt Landmoend 
udenfoc Bondestanden gaaer man efter visse Regler, men er ikke enig 
om bisse. Nogle mene at al Soed, med Undtagelse af Havre, bor 
blive fuldmoden paa Roden for at blive bedste Saaesoed og droiest i 
Huusholdnkngen, om cnd ikke fortrknligst Handelsvare; Andre deckmod 
mene at den bedste Handelsvare tillige er den bedste Soed til al Slags 
Brug. Nogle mene at der i det Hele spildes mindre ved at lade 
Soeben blive fuldmoden inden den Höstes, Andre derkmod at derved 
de bedste Kjerner spildes paa Marken; dog er det egentlig kun om
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Vintersceden man er noget uem'g i dette Punkt; thi Vaarsoeden Höstes 
nu af Alle for den bliver fuldmoden, af Frygt for at tabe for meget, 
men Adflillige gaae da til den anden Uderlighed, og meie af deiine 
Grund Byg og Havre der endnu er gron. Nogle af de indkomne 
Beretm'ngers egne Ord vil bedst oplyse hvad endeel af Amtets dygtlgste 
Agerbrugere antage som Regel.

„Meningeme, siger saaledes Kammerraad Drewsen, om Soedens 
rette Modenhed synes ikke at vcere Bonderne i denne Egn synderlig 
bekjendte; thi ved rette Modenhedsgrad bor ikke blot forstaaes den 
Tilstand, hvori Kjernen ei ved folgende Torring kan sammenkrympes, 
eller den hvorved mindst falder af paa Marken, men ogsaa den Til
stand hvori den er bedst Handelsvare, det vil stge, ved bedst mulige 
indre C'genffaber tkllige forbinder det Udseende, som i Handelen mest 
yndes."

,/Jeg antager at Hveden iscrr den hvide bor Höstes naar Kjemerne 
endnu ere blöde, dog ikke loengere fyldte med melkagtig Vcedste; og 
at B fg g e t  er tjenligst naar den ene Halvdeel af Kjemerne er i 
Nodme og den anden Halvdeel har forladt Nodmen. Erfaring har 
leert mig at den hvide Hvede bliver morkere af Udseende naar den 
paa Roden faaer fuld Modenhed, og at Vygget i samme Tilfcelde 
faaer samme Udseende som naar det efterat vcere hugget faaer endeel 
Regn. Degge Dele ere i dette Tilfcelde mkndre gode Udforselsvare, 
om vk end hertillands ikke tage det saa noie med Udseendet. —  
Ded R ü g  og Havre synes derimod Hostnings-Dieblikket, med Hensyn 
til dets Virkning paa Udseendet, at vcere mindre vigtigt; men ikke 
med Hensyn til det Tab, som Agerdyrkeren kan lide ved, at Hans 
Soed enten bliver skrumpen eller falder tildeels af under Hostning 
vg Hjemkjorsel."

Herredsfoged .Blume yttrer sig saaledes om denne Gjenstand: 
/,Vestemte Regler for Scedens Modenhed kan neppe angkves og 
vansselig folges, da Soeben paa en Mark sjelden har lige Modenhed 
overalt. Saatid og Veirlkgt har her megen Jndflydelse. Naar den 
storste Deel er moden, o: naar Kjernen ec fuldvoxen og dens Meel- 
substants har epnaaet en vis Fasthed som Ecfarkngen loerer, saa be- 
gynder Hosten. At hoste Soeben umoden er udentvivl en desvoerre 
ikke ualmindelig Feil, og ikke faa Landmcend holde for at der da falder
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mindre af, og at Bygstraaet er stärkere, hvilket dog nok er urkgtigt. 
Jmidlertid viser det sig ved Prove og Udsoed, at mange Kjerner savne 
Spirekraft, og det var onsseligt at en chemisk Oplosning maatte 
kunne opgive sikkre Kjendetegn for Soedens Modenhed, som en vak- 
lende Erfaring nu bestemmer."

Proprietair M ü lle r  har, som davoerende Forpagter paa Edel* 
gave, g vet adskillige Oplysningec om denne Egn, Hans Zndberetning 
bor endnu tilfoies, allerhelst de den ftemsatte Anffuelser nu kunne 
antages som de almindelig gjceldende hos den mere oplyste Vgerdyrker. 
„Man hoster nu her meget tidligere end tilforn, og jeg folgec som 
ufravigelig Regel, at meie etter ffjoere al Slags Soed forend Kjernen 
tilfulde har den Farve, den flal have som be.dste Kjobmandsvare; 
Farven maa Heller vcere for umoden end for moden. Kjernen behover 
ikke at vcrre fast, naar den kun ikke er saa blöd at den lader sig 
trykke stad. Den bor lade sig rulle til Meel imellem Fingrene, ellerS 
er den for moden. Ester mange gjentagne Forsog har Erfaring 
overbeviist mig om, at svange Kjerner ei kommer af tidlig Meining, 
blot forudsat at den, der bestemmer Tiden, gjor det ved fuld Forstand 
og frivillig, altsaa ei fordi andre have begyndt at hoste, af Frygt for 
Ufced etter andet Sligt. Derimod er jeg fuldkommen overbeviist 
om, at naar Sceden staaer paa Roden indtil Kjernen er heel moden, 
Udbyttet da bliver meget ringe og uanseelig, medens de storste og 
bedste Kjerner ere faldne af for den mindstr Vind ved Soelffin, de 
tilbageblevne i stg selv ufuldkomneste ere da sammenkrumpne forend 
Soeben meies. Erfaring har lcert mig saaledes: tidlig meiet Hvede 
bliver ei saa glasset som sildig meiet. —  'Rüg  meiet naar de fleste 
Kjerner ere gule, dog endnu noget gronlig, giver den störe blaalige 
Rüg, som Bagerne sortrinlig söge. —  Tidlig meiet B )-g  soges be- 
gjoerlig af Bryggerne. —  Havre, Lonttnett, Sennop  m. v. lader 
vel Ingen modne paa Roden, da der ellers ei blev hostet mere end 
Halm."

„Man kan let overtyde stg om ovenanforte Soetnings Nigtighed 
ved at tage af Axene paa Marken focffjellig modne Kjerner og bcere 
samme nogle Dage hos sig, hvilket jeg har fundet overensstemmende 
med velhostet Scrds Svedning i Laden. Et Forsog med forskjellig 
modne Nugkjerner til Saaenkng gav bette Resultat: 1) brune etter
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overmodne Kjerner spkrede langsomt og gave ikkun et svagt Straa 
og smaae Ax. 2) Gute spkrede nogle Dage tkdligere og gave langt 
stärkere Straa og fuldkomnere Ax. 3) Gute gronlkge (torret blaa- 
lkge) voxede L enhver Henseende som de heelt gute. 4) Ganske gron
lkge (torret blaalige) bleve ei fuld saa kräftige som de under 2 og 3, 
men dog bedre end de under 1 ansorte, saavel k Spkrkng som den 
vkdere Uddannelse."

„Endelkg anfores endnu, at jeg regner fra det Aar af jeg be- 
gyndte at meie al Soeben tkdlig, at have desformedelst stedse hostet 
vel ^ meer, og bedre Handelsvare end tilforn."

Er nu end bette Forhold mellem tkdlig og sildkg hostet Soed 
maastee noget for hokt angivet, saa er det desuagtet indlysende, at 
det rette Tidspunkt for Hosten er af hoieste Vigtighed for hver en- 
kelt Landmand, og folgelig for hele Landet. Vandtes end intet andet 
derved end en bedre Bessaffenhed af Kornvarerne, saa vilde denne 
alene gjore en meget betydelig Forstjel i RigetS Jndtcegtcr; og bette 
overbeviser da ogsaa om Vigtigheden af Toenksomhed hos Landmanden, 
en Egenstab, som d-svoerre endnu savnes ved Storstedelen af dem, og 
om det end maa indrommes, at de yngere Gaardbesiddere af Bonde
standen ere mere opvakte end Tilfceldet var tilforn, saa kan denne 
Stand umulkg opnaae Selvstcendighed og et frit Blik paa stn Dont, 
saalcrnge den holdes under det Formynderstab, der vel künde vcere 
aldeles nodvendkgt for den Sloegt, der var opvoxen i en Tilstand der 
grcrndsede noer til Trceldom, men ikke passer for den nuvoerende fri- 
baarne Bonde.
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15.
Kornvarernes Beskaffenhed; beres Rensning, 

Torring og videre For<edling.

^llerede af det, der er omhandlet i de foregaaende Afsnit, vil man 
kunne gjore sig et Begreb om hvorledes Kornvarerne omtrent maae 
vcere beffafne, forsaavidt deres Beffaffenhed er afhcengig af Saaesoeden 
og Hostnkngen. Jordsmonnet, Klimatet, Dyrkningsmaaden have lige- 
ledes saa stör Jndflydelse paa Frembringelserne, at det egenlig, hvad 
Kornarterne angaaer, tun ssulde vcere Nesultatet af de foregaaende 
Afsnit, der her skulde gives. Dette Resultat er ikke saa gloedeligt 
som man künde snffe, men hellerikke saa sorgelkgt som Mange maastee 
vilde vente. Hvad der er af megen Vigtighed er, at der spores gjennem 
alle Classer af Landmcend en Ly st til at avle god og reen Scrd, og 
Vestrcrbelse for at tilegne sig den Fordeel, der nu er forbunden med 
at bringe gode Barer tiltorvs. Det fsrste Stod til denne Forbedring 
gav upaatvivlelig Ophcevelsen af det Monopol vr havde, at forsyne 
Norge med Kornvarer, og som ved den, i politist Henseende sergelige 
AdMelse, ophorte; det ncrste vac ogsaa Folge af uheldige Forhold, 
Landmandens fortrykte Forfatning, som foranledigede Regjerkngen til 
at modtage Korn for et Belob af Skatterne. Norges AdMelse be- 
virkede at vore Kornvarer bleve noget renere, Skattekornet gjorde dem 
vcegtigere. Hvad Modgang har foranlediget lader det nu til at Med- 
gang vil fremme; thi da Sandsen for gode Barer er vakt baade hos 
Landmand og Kjobmand, saa vil der af den Sidste blive en ganske 
anderledes Brägen end tilforn var kjendt. Dette sijonnes allerede 
deraf, at Kornvarer nu almindeligviis scrlges baade efter Maal og 
Boegt i Kjobenhavn, og det Samme maa snart blive Tilfoelde i 
Amtets to andre Kjobstcrder, dersom de, hvad der er al Anlednkng til 
at antage, onfle at tage Deel L Kornhandlen paa Udlandet.

Om det frugtbare Amager^Land lyder Jndberetningen saaledes: 
„Her avles for det Meste scedeles god Soed, isoer af Nug og scxradet
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sorges godt for Scrdens Nensning; men der er kngen Foranstaltning 
gjort tkl dens Torrkng, og har man tilforn voeret temmelig forlegen her 
paa Landet, da man istedetfor at betale Skatterne med Penge, blev til- 
ladt nt levere Sced, hvoraf Rügen skulde voere torret, af hvilken Aarsag 
vi maatte frasige os at levere; thi det er ikke Tilfcrldet her som paa 
Sjcrlland, at hver Gaard har sin Bagerovn, hvori det forbrugende Brod 
bages, men vi lade derimod bage hos Bagere, som have nedsat sig L 
Byerne her paa Landet, og disse have ikke Leilighed til at modtage nogen 
Soed af Betydenhed." Det samme er i alle Henseender gjceldende 
om Frederiksberg Sogn, det leverer gode, vcegtige og velrensede Korn- 
varer; men Ovntorring kan af samme Aarsag ikke finde Sted.

De nordligt for Kjobenhavn beliggende Sogne levere ligelebes 
gode og velrensede Scedevarer, iscrr Rüg og Byg, og skjondt mange 
Bonder i denne Egn endnu indffrcenke sig til at rense Soeben ved 
Kastning og med Haandsold, saa tiltager Rensemaffinernes Antal her, 
som overalt L Kjobenhavns Omegn. Rügen i Gladsaxe og nogle 
tilstsdende Egne er bekjendt som soerdeles god og voegtig, «den at voere 
torret. Maalov Sogn er bekjendt for sit fortrinlkge Byg, der be- 
gjoerlig soges af Bryggecne i Kjobenhavn, og stedse betales med hoieste 
Prisec. Det er vel paa Grund af denne Omstoendighed at der noesten 
blot dyrkcs sexradet Korn, hvis Egenffaber har bragt Sognet i 
godt Rygte, og altsaa vansseligt kan afloses med andet Byg. M an 
er i bette Sogn, der i saamange Henseender paa en hoederlig Maade 
udmcerker sig, meget omhyggelig for at rense Sceden saavel tkl Salg 
som til Udsced; saaledes er det her Brug at lade det Stykke Rüg, 
der er bestemt til Saaesoed, luge af Bornene; et Foretagende hvortkl 
Sognet er blevet opmuntret af den voerdlge Skoleloerer Gehl. Skiondt 
Hensigtcn hcrmed fornemmelig er at frembringe reen Rüg til Udsced, 
saa bringer denne Fremgangsmaade endnu den anden og storre Aor- 
dcel, at voenne Bornene til Vkrksomhed og Arbeide, Noget som al- 
Mindelkgviis forsommes ved deres Opdragelse *). —  Ikke ncrr saa 
godt er det bevendt i Naboesognene Ballcrup og Kirke - Vcrrlose; om

') Maaskee kan den rrmnnne Skolegang have storre Skyld Herr cnd 
„dannedc" Folk cre villige til at antogc; her vilde det blive for vidt- 
lostigt at gaae ncermere ind paa denne Sag.
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dlsse lyde Jndberetningen, at Bonden her kaster Soeben paa gammel 
Maade, og sjeloen faaer den saa reen som god Handelsvare bor 
vcrre. „Derhos, heddec det, er den fordcrrvelige Skik at komme Smaa- 
Kornet, der torves, midt i Scekken, og beholde selv det Bedre til 
eget Forbrug, altfor almindelig. Denne nedrige Handlemaade, der 
har saa indgribende Folger for et Land, hvks Rigdomskilde er Korn
handle», er meget vanskelig at udrydde, da det er en nedarvet Troe hos 
Landmanden, at Han bor saameget som muligt tage Ksobmanden ved 
Ncrsen, da denne saa oste taget hiin." —  Denne uredelige Handle
maade bliver nn stedse sjeldnere, og Betydningen af bet gamle Ord- 
sprog, Fals flaaer sin egen Herre paa Hals, begynder Bonden nu at 
indsee holder ogsaa Stik i bette Stykke.

Gaae vi fca denne Tocvegn til Kornegnen ved og omkring 
Sengelose, saa lyder allerede Jndberetningen glcedelkgere: „Jorderne 
frembringe noesten alle Kornsortec kjcernefulde og vcegtige, hver ester 
sin Art, o: Leerjorderne fortrinlkg Hvede, TErter og Bygz de muld- 
sandede Nug og Havre. —  De senere Aars Opsindelse af Rense- 
mafflner, som nu enhver Landsbye-Hjulmand kan forfoerdige, gjor at 
al Soed renses vel. —  Bonden torrer Intet uden hvad Nug Han 
bruger til Brod i sin Huusholdm'ng, og Byg til Gryn, og bette ved 
Bagerovns-Varmen. Nogen Omhu for at foroedle Kornvarerne er 
mig ikke bekjendt, uden hertil künde henfores Vexlen og Lmbytten 
af Saaescrden som et soerdeles gavnligt Foretagende." Fra Egnen 
Dst for Roeskilde Fjord lyder ligeledes Jndberetningen meget fordeel- 
agtig. „Til Südens Rensning har niangfoldige Bonder og andre 
Agerdyrkere i Districtet anflaffet Nensemajkiner. Klinke og Heire for- 
svinde derved meer og meer af Rügen, der nu i Almindelighed her 
paa Egnen findes meget vcegtig og god. Bygget har her L mange 
Aar vceret fortrinlig godt, som en Folge af Jordernes gode Be- 
skaffenhed, og srit for Ukrudtsfroe, ved disses omhyggelige Behandling. 
Havren udarter paa de fleste Steder i Egnen ikke, men holder sig 
guul og stör; dog er man mindre omhyggelig at rense den, da man 
ikkun har lidet af den til Salg. —  De Scedevarer, der gaae L Handelen, 
torres ikke, eiheller er dertil endnu paatoenkt nogen Foranstaltning."

Hvad den svrige Deel af Heden angaaer, da kan, hvad der siges 
i Jndberetningen om en enkelt Egn af den, anvendes paa den hele
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Stroekning uden synderlig Afvkgelse: „Der avles temmelig god Nug, 
og godt Bpg, tildeels ogsaa gode TErter, hvilke dog meget oste ere 
temmelig blandede, og Vikker. Havren er vist ikke at rose, og Hvede, 
som hellerikke er af bedste Sort, avles her kun lidet af. De fleste 
Bonder have nu Nensemastiner, hvorved Scrden bliver bedre renset 
end tilforn. Men til Scrdens Torring, uden til Huusbrug, eller 
videre Foroedling ere ingen Foranstaltninger paatcrnkt. Adflillige Möller 
formale vel Meel og Gryn til Kjobenhavns Forsyning, men disse 
Varer ere neppe tjenlige til Udfsrsel af Mangel paa Torring, Jnd- 
pakning og anden hensigrsmoessig Behandling."

„Borgt i Kornhandel vilde sikkert vcrre et tjenligt Middel til 
Kornvarernes specifikke Forbedring, og forhindre Bonden fra at blande 
Smaakornet imellem den voegtigere Soed. Brcendeviinsbroenden stader 
uden Tvivl Kornhandelen i saa Henseende."

Skjondt bette nu ikke er fuld saa gode Efterretninger om Korn- 
varecnes Bestaffenhed paa Amtet, som man künde onste, saa er det 
dog meget trostelkgt, at Landmandens Opmcrrksomhed meer end til
forn er henvendt paa at stride frem i denne Rettung. Al Soed renses 
med en tilforn ukjendt Omhyggelighed, om der end künde vcrre ogsaa 
i denne Henseende meget tilbage at onste. Men i Almindelighed 
staae Laderne ikke loenger i det rette Forhold til Nutidens Afgroder, 
det Meste staaer, iscer hos Bonden, i Hoes, hvor Soeben modtager 
altfor meget af Beirligets Fugtighed. „Man kan ei oste nok gjm- 
tage for Landenden, at Laderummet er for lidet, og at Staksoed 
aldrig kan voere god og holdelig til Forsendelser; hvonmod Soed, der 
er kommen tor i en god Lade, ei behover nogen Torring."

Ovntorring af Scedevareme er, som det sees, ikkun i Brug med 
den Deel, der anvendes til Huuäholdningen; om den er at anbefale 
i storre Udstroekning for Landmanden er meget tvivlsomt. Fordeel- 
agtkg er den endnu neppe, thi dertil gjor Kjobmanden endnu ikke til- 
strcekkelig Forstjel paa Kornvarernes Borgt. Mange Steder vilde 
Torringen vcrre focbunden med störe Omkostninger, paa de'^Steder 
nemlig hvor man er kommen saavidt i at Lndsee sin egen Fordeel, at 
man overladec Brodbagningen til Bagere, og ikke spilder Jldebrcrndsel, 
Tid og Umage for at staffe sig pettere og dyrere Brod end Bageren 
kan levece.
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Dette Afsm't vill» vi flutle med det Kammerraad Drewsen 
melder fra Sollerod - Egnen. „Torring bruges ei her, hvilken efter 
min Formening, naar Diemedet flal blive tilsredsstittende, man voerr 
Kjobmandens Sag, og foretages i dertil velindrettede Torreovne, hvor 
den rette Varmegrad kan noiagtigere kagttages end i Bondens Bager- 
ovne, i hvilke Soeben stedse er udsat for enten at saae formeget etter 
forlidet, og hvorsra den aldrig vil kunne faaes aldeles eens."

16.
Produeternes Afs«t»»iug.

OVjobenhavns Am t, der i olle Retninger gjennemskjoeres af Hovcd- 
landeveiene, som fore til Landets solkerigste og storste Handelstad, 
Rigets Hovedstad og Köngens Residents, maa naturligviis have stört 
Fortrin med Hensyn til alle Slags Producters Afsoetning fremfor 
andre Egne af Landet. Men foruden Hovedstaden har Amtet endnu 
to Kjobstoeder, Roeskilde og Kjoge, og alle ere de Soestoeder, af 
hvilke Kjobenhavn er tilgoengelig for Skib- af enhver S toM se  z Roeskilde 
kan, siden Jndlobet blev oprenset, modtage Fartoier der stikke 10 Fod, 
og Kjoge Havn ligeledes, siden den foretagne Opmudring, Fartoier 
der stikke 9 Fod. Var der altsaa endog ikke en Folkemoengde i bisse 
tre Stoeder, som i 1834 belob sig til 124,000 Mennesker, saa
maatte Amtet, ved deres Beliggenhed ved* Stranden, og heldige For- 
delkng, hvorved intet Sted er fjernet mere end tre M iil fra et Torv, 
aldrig kunne, etter burde kunne, mangle Afsoetning paa dets Producter. 
Men det er ikke blot til Stcederne at Amtets Jordbrugere finde
Afsoetning, udenfor bisse lkgge en storre Moengde Fabrikker end i
noget ander Amt i Riget. Paa Grund heraf er det, iscer L den
nordostlige Deel af Amtet, ikke engang nodvendigt at fore Producterne 
til Hovedstaden, som er Hovedmarkedet for den storste Deel af dem.
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men de fleste af disse kunne fornemmelig om Sommeren afsa'ttes 
deels til de forskjellige Fabrikker-, deels til de mange Lyststeder og 
Restaurationer, der sindes i denne Egn. Brcendeviins-Drcenderierne 
i Egnen nord for Kjobenhavn forsynes endog sor stoche Deel fra 
denne Byes Torv med den fornodne Scrd.

Den storste Deel af Pcoducterne afscettes som sagt til Kjobenhavn, 
og det selv fra Egne, hvorfra det er nodvendigt at passere gjennem 
en af Amtets Kjobstceder. Gründen hertil er, at der almindeligviis 
erholdes en noget hokere Präs for Varerne i Kjobenhavn end andetsted 
i Amtet; dog afsoettes ogsaa fra den vestlige Deel af Amtet endeel 
Scrdevarer til Holbek, der i en Noekke af Aar har givet samme 
Priser paa gode Handelsvarer som Kjobenhavn. Kjoge er endnu et 
stet Kornmarked, og kjober i Reglen kun til egen Forsyning, og 
engang Lmellem lidt til Retourladning sor en Smule noch Trcelast; 
hertil indffroenker for det Meste ogsaa Noeskildes Udforsel sig for 
Tiden. At denne Bye med Tiden vil tage en virksommere Deel i 
vor Kornhandel er sandsynligt, da den foruden et meget frugtbact 
Opland, og temmelig betydelige Capitaler har erholdt seilbart Band. 
Byen drager desuden ogsaa Fordert af den stcerke Fcerdsel, der gaaer 
igjennem den, til at kjobe Kornvarer af Bonder, der kommer lang- 
veis fra, og formedelst stet Veic eller Fsre oste foretrcekke at tage 
en noget ringere Priis der, end endnu at fore Barerne de fire M iil 
til Kjobenhavn. Denne Stad vil nemlkg st-dse vedligeholde stg som 
Hovedmarkedet, i det Mindste for hele Sjcelland, saa at dette Amts 
Fordele sremfor de svrige, mest bestaaer i Afscetning af Frembringelser, 
der ingen lang Transport taale, som Melk, Grsnsager, Sommerstugt 
o. d. l., samt i Afbenyttelsen af det heldigste Dieblik for Afscrtningen 
af alle andre Landvoesens-Producter, naar Sneefog eller andre Om- 
stoendigheder hindre etter vansteliggjore de lcengere fjernede Egne at 
söge dette Torv, som desuden sovcrrts forsynes med en stör Deel af 
de Productec der frembringes hertillands. At dette skeer fra andre 
Provindser af Riget finder Landmanden rimeligt; men en stör Uvillie 
hecher mod stemmede Kornvarers Jndforsel til saa lav en Told som 
den hidtkl gjoeldende. Den almindelkge Mening i denne Henstende 
stndes tolket k en Jndberetning, hvilken derfor her ansores:
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„Producternes Afs«tning finder for denne Egns B-boere ingen 
Vanstelighed: Kjobenhavns Torv tilbyder her den bedste Leilighed, 
mod hvilken intet er at sige »den den störe Concurrents af Scelgere 
og det ringe Antal af Kjobere*). Mod Soelgerne, forsaavidt de ere 
af Landets Dorn, kan Ingen have Noget at indvende. Men for
saavidt Fremmede concurrere med os, og tilbyder öS deres Kornvarer 
fia Dstersoens Havne, som nu ingenlunde overgaae vore, da künde 
man vistnok snske dette änderndes. Hvi det tillades begriber og 
sorstaaer jeg ikke, men at det er til ubodelig Skade for Landets 
Agerdyrkere det soler jeg og Enhver med mig. Lad end voere at 
Hovedstadens Jndvaanere nraaske, uden hiin fremmede Tilforsel, kom 
til at give lidt mere for LandetS egne Producter, det stader dem 
visselig Intet; thi naar En af Ti faae Penge med sig for de folgte 
Varer til Hjemmet, saa maae de Ni.lade dem blive, eller og derhen 
retournece. Langt anderledes forholder det sig med de Fremmede: 
hvad disse scelge, derfor kjobe de Guld og Solv, som de bortfore, og 
lade os Intet tilbage uden hvad vi selv have i storste Overflodighed."

Endffjondt Enhver vil finde iscer Slutningen af dette Raisonnement 
besynderligt og tomt, saa er denne Tilforsel fra fremmede Lande lige- 
fuldt alle Landmcrnd en Torn i Diet, som det ec deres l-vende Dnsse 
at see borttaget, og hvorom det neppe vil mangle paa Petitioner 
gjennem en af de kommende Stoenderforsamlinger.

Den samme Jndsender, hvis Anke er anfort over fremmed 
Korn-Jndforsel, forer ligeledes bitter Klage over den Mellemhandel 
mellem Producent og Consument, der finder Sted paa Kjobenhavns 
Torv; en anden Indberetnings mindre bittre Ord anfores dog hellere 
om denne Gjenstand: „Kjobenhavn er for denne Egn udelukkende 
Scrdtorv; thi Roeskilde, der ligger ncermere betaler altid meget under 
Kjobenhavns Torvepriis. Jkkun den sättige Bonde, der staaer i 
Kjobmandens Gjoeld for modtagne Varer, bringer didhen stt Korn. 
Heras flyder at ogsaa andre Landproducter fra denne Egn bringes 
tilligemed Soedevarerne til Kjobenhavn; men der opfluger den umaadelkge 
Accise paa de fleste Varer aldeles Landmandens ringe Fordeel. Til

') Heldigcre ForhoLd for Producentcrne ere mdtrufne stden denne Znd- 
berctning indsendtcs. For Tiden afsoettes alle Landets Producter uden 
Vanstelighed til gode Priser.
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bette Onde kommer endnu: at selv den simpleste Dorgerkone i Kjoben- 
havn nu er bleven altfor fornem til selv at kjobe sine Varer paa 
Torvet. De ved og i Noerheden af Gammeltorv boende Hokere, der 
aldeles dominere Fedetorvet, ere da Mellemhandlere, og avancere paa 
adflillige Varer, f. Ex. flagtede Gjoes, ferff og reget Flesk —  paa 
et Par Timer ofre indtil 100 pCt. Saare gavnligt for Landmanden 
vilde det voere, hvis bisse Hokeres Privilegier til flig Handel —  om 
de existere —  maatte for Fremtiden bortfalde; eller, hvis de ikke exi- 
stere, alvorligt Forbud udgaae mod flig uberettiget Handel."

Denne Anke synes, fljondt den meget oste heres fremsat, ikke 
at voere billig; thi vklle Fruerne og Madamerne ikke selv gaae paa 
Torvet for at kjebe Fleff og Gjoes, saa maa der nsdvendkgviis voere 
Andre der paatage sig at kjobe det, dersom Landmanden skal faae sin 
Gaas folgt, og Madamen faae den paa sit Bord; at Mellemhandleren 
kjeber den saa billigt, og soelger den saa dyrt som muligt, den af- 
viger Han ikke fra nogen anden Handelsmand, og at Han paa et Par 
Timer kan tjene indtil 100 pCt. beviser blot at det er en meget 
fordeelagtig Handel Han driver. At baade Producent og Consument 
var bedre tjent med at handle «den Mellemhandler er imidlertid ganske 
vist; men da nu Borgerkonerne i Hovedstaden engang ere blevne for 
»fornemme" til selv at gaae paa Torvet, og der ingen Udsigt er til 
at de med Tiden ville blive mindre fornemme, om de endog bleve 
mindre velhavende, saa maa man blot onffe for Producenternes Skyld, 
at bisse Mellemhandlere maae blive saa talrige, at de ikke loenger ere 
istand til at soette Prisen paa de falbudne Varer, til Skade for Produ
centen. Ved et Lovbud at tvinge Borgerkonerne i Kjobenhavn til 
at gaae paa Torvet, gaaer nu engang ikke vel an; en anden Sag er 
det om Huusbonden, nu Han er gjort opmoerksom paa den siore For- 
deel Mellemhandlerne tage, kan for Fremtiden formaae sin Kone til 
selv at tage Kurven paa Armen og gjore Jndkjobet. Ret mange 
dil det vel neppe lykkes.
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17.
AEvre Markfred. Heg»»

*A?aa det fremsatte Spsrgsmaal om Donderne endnu opgive TEvret, 
maa for Storstedelen af Amtet svares: Za! —  Hvor bette ikke er 
Tilfoeldet kan det betragtes som Undtagelse. Men det er imidlertid 
et gloedelkgt Tegn, at Markfredens Gavnlkghed meer og meer bliver 
indlysende for Bonden, og bette vil langt bedre end noget Lovbud, 
hvis Overholdelse er saa vanffelig, modarbeide den ffadelige Uffik, at 
lade Kreaturen- ubevogtede drwe om hele Efterhosten og Efteraaret, 
en Uskik der ikke strax künde ophere med Fcellesflabet, der har frem- 
kaldt den. Hvad der maa antages scerdeles meget at have bidraget 
til at denne Uffik er vedbleven saa loenge, er, ncrst gammel Vane og 
Slendrian, den holst ufuldkomne Udffiftning, der mange Steder gjor 
Jndhegning umulig, eller i det mindste uoverkommelig i een Mands 
Levetid. En anden Aacsag hertil kan med Rimelighed soges i det 
lave Eultur-Trin, paa hvilket Bondens Agerbrug staaer; thi herved 
bliver Afbenyttelsen af TEvret, som altid maa vcere fordeelagtig, uund- 
vcrrlkg; og da Agerbruget i et heelt Sogn almindeligviis staaer paa 
samme Trin, er der ingen Grund til at bebyrde sig med at holde Krea
turen- paa hver Mands egen Lod; thi det er kun Vinterscrden (der 
for 7Evrets Skyld saaes sildig) og den unge Klover disse flulde kunne 
skade; men den Skade der anrettes, opveies, efter Bondens Formening, 
fuldkommen af den Nytte Han har af Wvret. Denne Anffuelse 
fremsoettes i en af de indkomne Zndberetninger, hvis Ord derfor for- 
tjene at anfores paa sit Sted. Det maa forekomme den Uhildede, 
at den Skade TEvrets Opgwelse foraarsager, ikke saameget hidrorer 
fta den, der virkelig tilfoies, som fra den Hindring for et bedre Ager
brug derved foraarsages; men denne er saa betydelig at enhver dygtig 
Landmand af alle Krcrster vil strcebe efter at erholde Markfred, og 
med Strenghed bor benytte ethvcrt Middel, Lovene hjemle, for at 
sorffaffe sig den. Kunde Bonden beregne sin fände Fordeel, saa



187

oilde Han sikkerlig med samme Jver forlange Markfred, som Han nu 
stroeber efter den ftieste Benyttelse af ZEvret; hvilket Tab har denne 
kke L de senere Aar forvoldt Ham ved f. Ex. at hindre Ham i at 
)yrke Rapsoed? —  De indkomne Jndberetninger ville bedre end Ned. 
Letragtninger give et Begreb om ?lmtetS Tilstand L denne Henseende;

ansore alle de Klager de indeholde, vilde imidlertid blive for vidt- 
lostkgt og trcrttende, vi ville derfor blot Here enkelte Mcends 
Ord om denne Gjenstand, og for at begynde saa noer som muligt 
ded Kjobenhavn, anfore hvad der siges fta Egnen om Roeskilde Kroe: 
v„Om Bonderne endnu opgive TEvret?" Bisselig! for ret at eludece 
kovgkvningens vkse Forholdsregler L denn- Henseende sindes paa mange 
Slags Jnventioner. Stundom blive alle Gaardmcrndene i en Bye 
enige om, saasnart Byens Sced er i Huus, at stippe Kreaturet los, 
samt daglig ved et Barn vogte, hvilken Vogtnkng ogsaa stundom ud- 
fores af Byens Huusmcend, da bisse have den stetste Fordeel af det 
opgivne TEvre. Da  denne Vogtning egentlig kun et for et Syns 
Skytd, for at bloende vedkommende Dvrighed og den Landmand der 
ensker Fred, saa gaaer hele Byens Kteature aldeles uden Vagt om 
Natten, og om nogle faa Dage, blot i Begyndelsen efter Hesten, 
ogsaa om Dagen. Og da Kreaturet i kolde Efteraarsnoetter idelig 
driver omkrkng, er det ikke sjeldent at Samme ternec i en anden 
Byes, ja stundom i et ander Sogns Scrd, da Hesten ikke er lige 
tidlig for Alle. Stundom blive et Par Moend i en Bye enige paa 
samme Maade, og stundom teirer man om Dagen og flipper les 
om Natten. Alle tre Maader have samme Hensigt, at eludere Lovene 
om Fred, og ere den lige, at Kreaturet gaaer aldeles uden reel Vogt
ning lest hvor det vil, dog fornemmelig om Natten, og fiffigt nok, 
gribes om Morgenen Kl. 2— 3 af dets Eiere, og hjemfsres efter 
om Natten at vcrre fodet paa Andres Marker. Naar nu den sred- 
elskende Landmand om Morgenen kommer paa sin Jord og seer med 
Forbauselse sin Esterflet, sit Froklover, Ungklover, Nodfrugter og 
tidligsaaede Vintersoed nedtraadte, saa er alt bette skeet ligesom ved 
Hexen, da ingen Mennesker har seet Kreature midt i Nattens Sovn 
paa saadanne Steder."

„Og vel ikke saa sjeldent nodes Prcesteme at folge Mcengden i 
flige Byerz thi det er ingenlunde behageligt for en saadan Mand at
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ligge tilfeldts med hele By-n. Troeffer det sig nu af saadan Aarsag 
at Proesten ener sig med Byen, og flkpper sine Kreature los, strax 
gjenlyder det over hele Sognet: „iaar ssal TEvret opgives, vor Prcest 
flipper ogsaa los" o. s. v. —  og nu ere alle videre Advarsler frug- 
teslose. Hvad er saa videre tilovers for de bedre Landmoend, som onske 
Markfred?!" —  Dette er visselig en hcrslig Skildring af det Uvoesen, 
der hindrer den vindffibelkge Mand i at forbedre sit Agerbrug, og 
saagodt som tvinger Ham ril at vedblive den samme Dyrkningsmaade 
som det hele ovrige Sogn; men vi ville see andre slemme Folger 
deraf, og ville til den Ende see Jnvberetningen fra Sengelose Sogn: 
^Her holdes ikke over TEvret, undtagen en enkelt Mand, der som 
ostest hverken har Koe eller Soe, men et lidet Voenge, Hvorfra Han 
speider Naboens Kreature, og soger en nederdrcrgtig Fordeel. Saaledes 
kan alt Nyttigt og Godt misbruges. —  Jeg maa voere som hver 
Mand, der eier en Jordlod og flal leve af den, den storste Hader af 
alt muligt Foellesffab, men om muligt er jeg endnu storre Hader af 
Egennyttens smudsige Vinding, og det var ret at onske at et Middel 
maatte kunne udsindes, ved hvilket en Kapsun lagdes paa flige vinde- 
syge Rovere, uden dog at forandre alt for meget ved en Anordning, 
der giver den Fred som onsker det." —  Her see vi altsaa ZEvret 
benyttet til en lumpen Erhvervsgren for den der selv Intet har at 
rkskere, og derfor kan speculere paa at tilfoie sine Medborgere betydelig 
Skade; til en lignende Industrie viser Beretningen fra Egnen ved 
Kirke-Vcrrlose og Ballerup, at Vvret giver Anledning. „Desvoerre! 
TEvret er og vil sikkert vedvare i flere Aar i bisse Egne, decls for 
den kjcrre magelkge Rogts Skyld ved at Kreaturen- passe sig selvz 
deels fordi de mindre Lodseiere prositere betydelig ved at dele Ester- 
gecesningen med de storre Gaarde, hvoc der er mindre afgnavet isoer 
paa Eugene og Grosterne; drels fordi der gives Adskillige, som blot 
have en litte Torvemose, hvorpaa lidet eller intet Grces voxer. Disse 
bruge da den Jndustri i TEvretiden at kjobe 2 — 4 gamle Heste for 
i den Tid at torve deres tilberedte Torv. Det koster dem da Intet 
uden det ubetydelige Tab ved Hestenes Salg naar de ere udfloebte 
eller Vinteren lukker Jorden; men dette Tab er ubetydeligt da flige 
Hestes Jndkjob sjelden er over 8 — 10 Rbd., og Salget til Heste- 
flagteren 4 ä 6 Rbd. Saaledes har denne ikke ubetydelige Deel
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Handelsmoend (thi der gkves flere Huusmcend, der hos Bonden stryger 
Torv til Hoelvten, og paa denne Tid indsorer dem) frit Foderz og 
et par Loes Torv betaler Hefte og Vognreparation. Endelkg har 
Bonden virkelkg den Troe og Overbevksning, at Kreature ingen Skade 
soraarsage Vintersoeden ved at tccrde paa den om Efteraaret, det voere 
Hefte, Kvoeg eller Faar, naac den blot faaer Vaarfred. De udenfor 
Bondestanden, som troette af dette Uvoesen vil have Fred, doier meget 
ved denne Ufred. Optagningen er forbunden med de storste Ube- 
hageligheder; thi er min Dogter skjodeslos, kan jeg voere sikker paa at 
maatte betale en saa kloekkellg Mulkt at Verdien af Kceaturet under- 
tiden halvt betales f. Ex. af Sviin." —

Denne Klage over de Misligheder, som finde Sted ved Op- 
tagnkngs-Pengene efter Forordnkngen 9 Juli 1817 er meget almindelkg. 
At deres uforholdsmcessige Storrelse snarere har ssadet end gavnet 
Markfreden, og, hvad vcrrre er, bidraget til at demoralksere Land- 
almuen, er i Stcender-Forhandlingerne bleven oplyst, og künde derfor 
aldeles forbigaaes her. Men det vil dog neppe voere af Beim at 
fee hvad en toenkende Landmand allerede i 1822 domte om sornoevnte 
Forordnkng og dens Virknkng, og hvorledes Han allerede dengang var 
kommen til det samme Resultat som begge Stoender-Forsamlingerne 
k Petitionen om Forandring L den gjoeldende Lov om Markfred*). 
Jndberemingen, der er indgiven af davoerende Forpagter M ü lle r  paa 
Edelgave, vedkommer denne Hecregaacds Omegn, og lyder saaledes: 
„TEvret vedvarer ei alene som tilsorn, men er endog afskyeligere for- 
oget. Her paa Hovedgaarden, hvis Jorder ere indhegnede, har jeg i 
12 Aar kunnet holde over Markfred, uden at lade mig betale hoie 
Optagnmgs-Penge, sjelden tog jeg meer end et Par Mark, og i Ll- 
mkndelighed stet Intet. Skadeserstatnkngen har man stedse villig be
talt mig, men nu maa jeg indgaae formelige Forenkngec om TEvre 
eller Ufred, estersom en Naboebonde, endog en Huusmand, har sat 
mig, sormedelst de senere (1817) paabudne meget hoie Opbringnings- 
Penge, i stör Bekoftning. Naturlkgviis indgaaer jeg yderst ugjerne 
flige Forenknger; dog tor jeg ei ander saalcrnge jeg ei har Vished

*) Ved Placatcn af 14 Juli 1837 er som bekjendt Optagelsespcngene ned- 
satte saa lavt, som vel lader sig gjore, naar Pengebsder stal vare til 
nogen Nytte.



190

for hvad jeg anseer for billigt at voere, nemlig: at Optagnings-Penge 
Lkkun skal betales for eet Hoved af hvert Slags Kreatur. Sagen er 
klarlig og ufeilbarlkg saaledes: Forseelsen er lige stör enten eet eller 
mange Kreature af et Slags komme over Nadoeskjellet, og en heel 
Flok Kreature er langt lettere at opbringe end et enkelt. Skaden, 
der ec sorvoldt erstattes til fand Boerdi: det er retfcerdigt og ganske 
naturligt, ligemeget enten den hele Skade voere forvoldt af eet eller 
af mange Kreature; og skulde en Huusmand voere foranledkget tiL 
at soette sig i Bekostning for at holde eller paa anden, med Udgist 
etter Uteilighed forbunden Maade at forvare en optagen Flok Kreature- 
da er det eiheller meer end billigt, at Han nyder Erstattung derfor; 
men hokst ubillig og mutig farligt for Huusmandens Moralitet troes 
det at voere, naar Han for at optage sin Hovedgaard-Naboes f. Ex. 
70 Koer kan forssaffe sig 210 Rbd. Solv, og for sammes 200 Faar 
og omtrent ligesaa mange kam 400 Rbd. Sslv. Eftersom jeg veed, 
have adffillige respective Dommere tolket Forordningen desangaaende 
saaledes, at Kreaturenes Eier kom til at betale bisse Penge —  muligt, 
ja hoist rimeligt uden mindste egen Forseelse —  maaskee for Rogte- 
rens Skyld, hos hvilken vist ingen Regres var at faae, maaffee for
voldt af en ganske Fremmed, der lod et Led staae aabent, beskadigede 
Hegn eller Fold, saa at Kreaturene flap ud; og Muligheden er der 
jo endog for at en flettoenkende Naboe forsoetlig künde skaffe Krea
turene ind paa sin Lod for saaledes at berige sig, hvilket Han uden 
Frygt for Gjengjoeld künde gjsre, thi dersom Hans Kreature engang 
igjen bleve optagne, saa tilbagebetalte Han L det Hsieste 10 Rbd. af 
bekomne 610 Rbd. —  Saalamge denne UlLghed mellenr starre 
og nrindre Jordbrugere ei er hcrvet, v il den med Rette for- 
hadte 2Lvre eller Ufred Lkke Heller ophore; men formodenlig 
udbrede sig videre, endogsaa over indhegnede Egne, hvor man lang 
Tid var befrist derfor." —

Enhver der er bekjendt med Landboeforholdene vll -rkjende det 
practkff Rigtige i dette Naisonnement; og det er derfor glcedeligt at 
vore Stcender-Forsamlingec have kndgivet Petition, om Forandring i 
Anordningerne om Marksred i denne Aand; thi ikkun derved vil det 
blive muligt for den stocre som for den vindskibeligere Landmand at 
benytte sig af den Ret, som Loven hjemler Ham. En blot Nedscettelse
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af Optagnings-Pengene kan gjore bet noget mkndre fordelagtkgt end 
hidtkl at lcegge Vind paa at optage sin NaboeS Kreaturez men Gjen- 
gjoeldelsen som denne künde tage blkver da ogsaa forholdsmoessig ringe, 
og mindre at frygte. Det Hele der er vunden ved de nedsatte Op- 
tagelses-Penge synes at vcere: formindskede Boder for Brud paa 
Markfreden. Der er maaffe god Grund tkl at befrygte at Land- 
almuen vkl betragte denne Nedsoettelse i Voderne som en Anerkjendelse 
fra Regjeringens Side af det den selv altid har antaget: at Ufred 
ikke var saa stört et Onde eller saa strafvcrrdkg, som man fsr vilde 
indbilde den. For at gjore Rigtkgheden af denne Formodnkng mere 
indlysende ville vi her s-e Wvret L det Lys, hvori det almindelkgst 
betragtes af Bonden, og dertkl vcelge en af de Lndkomne Jndberetningers 
egne Ord.

,/Ieg kommer nu til at omtale et Anliggende, der er Gjenstand 
for hver retsindig Landmands inderligste Dnfferz lkgesom TiirgeneS 
noervoerende Stilling berettkger Ham til haabfuld Forventning om en 
snart forestaaende Forandrkng i den didhen hörende Lovgivm'ng."

„Med fortrknlig om ikke udelukkende Henstgt tkl at fremme Op- 
fyldelsen af den Landmanden, ifolge celdre Anordnknger, paaliggende 
Hegnsplkgt og under de heldigste Omstcrndkgheder for Landmanden, 
der vare Henstgten saare günstige, fastsatte Fr. 9 Juli 1817, L de 
overordentlig hoie Boder for Ufred, indkrecte Tvangsmidlec til hiin 
Pligts Opfyldelse; men en lkgesaa pludselig som fordcervelkg Tidernes 
Forandring gjorde Henstgtens Opnaaelse, fra den Tkd, med hvect 
Aar meec og meer umulig; ikke destomindre bestaaer endnu hiin 
indirecte Straf for Pligters Forsommelse, uforandret i en Storrelse, 
der er ligesaa uproportionent til Broden som til den anrettede Skade 
og Landmandens Kaar."

„Naar den sättige —  paa mange Steder desvoerre —  forarmede 
Landmand er aldeles sat ud af Stand tkl paa eengang at reise nyt 
Hegn eller tilborligt at istandsoette det gamle, som Han eller Hans 
Formand i de bedre Tider, efter Pluralitetens Exempel, og fordk en 
almkndelig Overboerelse i denne Henseende fandt Sted, forsomte, og 
nu, uagtet Naboens Hegn er i lkgesaa stet Stand som Hans eget, 
etter fletikke opfert, maa bode hele Summer for en uforscrtlig For- 
ncrrmelse af Naboens Markfced, boder Han da ikke for Haardt for



192

egen og Andres Brode? og hvorledes skal Han si'kkce sig kmod Plyndring 
af en rovgjerrig eller hcevnlysten Naboe, der vel endog künde vcere 
nederdrcegtkg nok til at bringe Hans Kreature ind paa Hans Mark? 
Ingen Forsigtighed er istand til at asvoerge alle de utallige Tilfoelde, 
hvorved Kreaturerne kunne flippe lese af Teirene."

„Seer man hen til Skaden for det Offentlige etter den enkelte 
Mand, ved Markfredens Krcrnkelse, hvilken upaatvivlelkg, i Forbindelse 
med focncevnte Hensyn, maae bestemme Straffens Storrelse, hvoc- 
ledes kan da denne taxeres anderledes end efter Landproducternes Voerd, 
og hvor indlysende er da ikke Nedvendkgheden af at anscette Boderne 
efter denne Maalestok i samme Forhold som Producterne ere faldne 
siden den Tid Forordningen emanerede."

„Naar da den befrygtede Skade ber —  som vel er et uom- 
stodeligt Netsprincip —  bidrage til at bestemme Bedernes Storrelse, 
saa maa ogsaa derved uncegteligt tages Hensyn til de forskjellige Aars- 
tkder; dette Hensyn er taget i Forordningen af 29 Oktober 1794 og 
ncrvnet i ProemiSserne til Forordningen af 9 Juli 1817; thi langt 
strengere bor Markfreden overholdes saaloenge Jordens Afgrode staaer 
uindhostet paa Marken end naar den er hjemfort. Hertil kommer 
at Kvoegets og Arbeidsdyrenes Frihed i lEvret er saa erkjendt og ind
lysende gavnlkg og vigtkg —  ja uundvoerlig for hver Landmand, hvis 
Avlsbrug er Noeringsvei og ikke Lystsag eller Biting, og Vogtning 
for den enkelte Mand er saa yderst besvoerlig, ja hvad Heste angaaer 
endog aldeles umulig, at der L Sandhed blandt saadanne Landmcrnd 
ikkun er een Stemme og eet Dnske om ZEvrets Friheds Gjenerholdelse, 
hvor Hegn ikke st'ndes i lovlig Stand. Efteraarets vigtige Mark- 
arbeide bliver nu bestridt af Bonden, uden Kjoerne til Hestene, hvis 
Frihed i TEvret fuldkommen troeder i Stedet for Fodring med Kjoerne. 
Bee den faltige Bonde, hvis Han, berovet hikn Fordeel, maatte, for 
ikke at see sine Heste odelagte ved at toires vm Efteraaret, fodre dem 
med Kjoerne paa Stalden! vee Ham hvis Han ffulde savne den For
deel, som Hans Kvoeg og Faareflok, uden Vekostning yder Ham ved 
deres saa betydeligt tiltagende Fedme og Melkerighed i ZEvret, under 
Frihedens Nydelse."

„Hvad der herimod künde indvendes med Hensyn til den sildige 
Sommerstaldfodring releverer intet; thi deels er dennes Gavnlighed
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saa problematlff, deels er dens Anvendelse saa indffrcenket —  af 
siere hundrede Gaarde neppe indfort paa een —  at det vilde vcere 
holst uretfaerdigt at gründe nogen almlndelig Tvang og Jndffroenkning 
paa et saalidet erkjendt og saalidet atmeen.practikabelt System, og 
derved opoffre flere Hundredes visse Fordeel for en Enestes holst 
usikkre Speculation. B ll en Saadan forfolge sin Idee, Han Hegne 
da, og ffaffe sig paa denne Maade Fred; men ikke fordre Han at en 
Regel for det Almindelige ffal rette sig estec en )tfvigelse sra det 
Almindelige."

„Jmod hvad der forresten maatte kunne siges om 2Evre-Frederis 
Gavnlighed for Vintcrsced og Klover, behover jeg blot at scette hvec 
sandhedskjcerlig og fordomsfri Agerdyrkers Erfaring; den vil vidne 
med mlg, at aldeles intet er at befrygte for denne Vegetation af 
A^vrets Frihed. Jkkun paa meget side og sure Jorder künde man 
befrygte Fare for Rügen og Kloveren af Kreaturenes Trin, naar 
nemlig Vandet af disse ikke tilbsrlkgt var afledet; men paa saadanne 
Jorder venter man sorgjceves, endogsaa under den strengeste Fred, 
nogen klcekkelig Afgrode. Desuden voelger intet Kreatur —  det mcerke 
man vel —  flige Steder til sin Grcesgang, men vogter sig endog 
omhyggelig for at betrcede dem. For denne Scrtning ffal jeg, hvls 
det forlanges, m formn producere uforkastelkge Vidnesbyrd, soruden at 
jeg dristig tor beraabe mig paa denne Egns (den nordostlige Deel af 
Somme Herred) Exempel, hvor Kreaturene grosse lost i 2Evret, og 
Hvi6 Bintersoed og Klover neppe i Frodighed viger nogen Egns."

„Endnu boc jeg ikke undlade at gjore opmcerksom paa hvilket 
farligt Middel der er givet den Jldesindede i Hcrnde til at berige 
sig paa Andens Bekostning ved selv svigagtig at bringe deres Kreature 
ind paa sin Lodz hvormeget bittert Fjendffab, der udspringer af denne 
frugtbare Nod: 2Evre - Fredens Dverholdelse; hvorledes een Enestes 
Drillelyst kan udbrede sine fordcervelkge Virkninger i en viid Omkreds 
og afstedkomme Splikd og Forvkrrelse; hvorledes mangen Huusmand 
og mindre Jocdbrugec bringes i storste Forlegenhed fordi Han ikke 
kan tage Deel i Esteraarsvogtningen, og derfor ncegtes Abgang for 
Hans Kreature til ^Evret; hvormange Koer og Faar af saadanne 
smaae Jordbrugeres, der til Skade for dem overlobe. —  Det er 
sandt, paa de allersteste Steder i Landet —  saaledes ogsaa her —
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overholdes ikke 2Evrets-Freden; men overalt gives der dog Mennesker, 
iscer udenfor Bondestanden, og, mcerkelig nok, scedvanlig de fletteste 
Jordbrugere af disse, der scette sig imod Naboers og Byemcends 
Overenskomst, og node disse til at Vogte hines nogne Marker og at 
give deres retmcesstge Fordeel til Priis for Misundelse og Ehicane."

Her have vi omtrent Alt hvad der siges til Fordeel sor TEvret, 
sremsat med Veltalenhed; detle var en lang Tid det almindelige 
Naisonnement der Hortes, og det vilde vel voere rigtigt dersonr Ager- 
bruget med storste Fordeel blev staaende paa det Trin det har naaet 
hos Bonden, og dersonr det var rigtigt at den storre Lodseier, paa 
en vis Tid af Aaret, ffulde voere pligtig til, med eller mod sin Villie, 
at fodre Huusmandens Kceature, for at bode lidt paa det Misgreb, 
der er begaaet ved en for vidt dreven Udstykning af Jorderne. Men 
ssal nogen Forbedring flee i Landbruget, ssal iscer Racerne af Huus- 
dyrene forbedres, Rodvcexter og Handelsplanter dyrkes o. s. fr., saa 
maa Landmanden have Markfred. Denne haves nu paa Storstedelen 
af Amtet Lkkun om Sommeren; ja om nogle Sogne lyder Ind- 
beretningen endog: „Hos Bonderne opgives !Evret strax efter Hoffen, 
den ovrige Tid holdes saa temmelig over Markfreden." —  Denne 
er dog tilveiebragt i Egnen ncermest omkring Kjobenhavn, til alle 
Tiber paa Aaret; men her er ogsaa den storste Deel af Eierne Folk 
udenfor Bondestanden, der altsaa her kunne, i Kraft af Lovene, ssasfe 
stg Fred til at dyrke Jorderne saa godt eller stet som de kunne eg 
ville, uden derfor at paadrage sig Naboers Uvenssab, og udscrtte sig 
for deres Hcevn. Marksreden vil efterhaanden udstroekke sig videre til 
alle Sider fra denne Egn, eftersom et bedre Agerbrug, og iscer Rod- 
frugters Dyrkning bliver almindeligere indfort; i denne Henseende har 
allerede den tiltagne Dyrkning af Kartofler udrettet endeel, saa at der 
nu vogtes i de Egne hvor disse have fundet Veien ud paa Marken, 
og ikke loenger indssrcenkes til Haugerne. At Markfreden kettest til- 
veiebringes der hvor den for hver M a n d  er mest nodvendig, derpaa 
giver Amager et Beviis; thi der har ATvret paa Jndmarken aldrig 
vceret opgivet, men enhvec soger meget omhyggelig at holde sine Krea- 
ture paa sit Eget; thi Skaden vilde blive for stör ved at lade dem 
komme ind paa Kjokkenurtcrne, som her dyrkes. „Derimod har de, 
der sorst begyndte at opdyrke deres Overdrev, havt megen Usred al
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kjcempe imod, deels forend Udskiftningen tiltog, deels forend den nye 
Fredsforordning af 9 Juli 1817 udkom; men nu ere vi ogsaa der 
temmelig godt sikkrede for Ufred." —  Paa Kjobenhavns Jorder og 
i Frederiksberg Sogn holdes meget strengt over Markfreden; med 
Undtagelse af de Kreature, der groesse paa Stadens Foelleder, og der 
vogtes, roirer man til alle Aarstidec naar Kvceget er ude. I  de 
normest tilgrcendsende Sogne Vogtes ordentligz men her er dette, paa 
Grund af en god etter L det mindste temmelig god Udffiftning, ogsaa 
muligt; hvor denne derkmod er flet udfsct, hvor Lodderne ligge meget 
adspredt, der er Vogtning noesten en Umulighed, og dette er vel en 
meget medvirkende Aarsag til, at 2Evret der opgives.

Det Samme kan anfores om <Kegn. Det er altid et meget 
byrdefuldt og bekosteligt Arbeide at reise et forsvarligt Hegn omkring 
sin Lvd, og forholdsvkis bliver Bekostningen starre jo mindre Lodden 
er; den starre Lodseiec har saaledes en betydelig Fordeel ogsaa i denne 
Henseende fremfor den mindre, ikke blot med Henlyn til Arbeidet, 
Men ogsaa med Hensyn til det Areal, der medgaaer til Hegnet. Men 
har nu dertil den mindre Lodseier sin Jord afstukken i lange Kiler 
ellec endog i flere adspredt liggende Lodder, saa bliver Jndhegning Ham 
en Umulighed. Begge Dele ere, som forhen omtalt, meget almindeligt 
her paa Amtet, og hvor Udskiftningen er foretagen paa denne Maade 
vil det vcece sorgjoeves at vente der skulde blkve reist Hegn; dette vilde 
ei engang vcere onsseligt, fordi det betydelige Areal Hegnene vilde op- 
tage og det Arbeide, der maatte anvendes derpaa, anvendt paa noesten 
ethvert andet Foretagende, maatte blive mere frugtbringende. Denne 
lille Bemoerkning maa tjene til at vise, at de hyppige Klager man 
Hörer over at nyt Hegn saa sjelden reises, ikke ene ere begrundede i 
Ligegyldighed for Sagen, hvilken dog vistnok har stör Deel i at man 
paa hele Heden saa sjelden seer et Hegn. Det Samme vilde paa 
mangfoldige Steder vcere ligesrem Folge af en klog Becegning, der- 
som Bonden var oplyst nok til at gjsre en saadan. I  enhver anden 
Henseende see vi at Landalmuemanden gjoc Fremskridt, om bisse end 
skee temmelig langsomt; Han behandler sine Jorder mere omhyggeligt, 
sorger for bedce Saaesoed, og renser Soeben bedre end tllforn; men 
Hegn reisec Han ikke meer. Dette maa have sin Aacsag, og denne 
kan tildeels hidrore fra Forordningen af 9 Juli 1817, ved hvilken
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Optagnings-Pengene sattes lkge hoie enten Han havde Hegnet eller ei; 
men den kan ogsaa ganske naturlig ligge deck, at Bonden ikke kan 
indsee nogen tilsvarende Fordeel ved et saa betydeligt Arbeide, eg 
derfor skyer det. Ved de storre Landeiendomme er derimod Fordelcn 
af et godt Hegn ioinefaldende, derfor findes det ogsaa paa dem Alle; 
thi der gives ingen Hovedgaard i Amtet, hvis Hovmarkec ikke ere 
forsynede, i det Mindste med behorigt udvendigt Hegn.

Det er egentlig blot i Egnen nord for Kjobenhavn og aller- 
ncrrmest omkring denne Stad, saavelsom tildeels i de sydligste Segne 
af Amtet, at man fmder ordentlige Hegn om ncesten hver Mands 
Lodz almindeligviis besiaaer dette af en Grsftvold, beplantet med 
Piil, undertiden med Tjorn. Steengjcrrderne, der fandtes hyppigt i 
den nordlige Deel af Amtet, sorsvinde meer og meer, de nedbrydes 
nemlig for at ffaffe Steen til Landeveiene, der aarlig krceve en betydelig 
Tilforsel, ja man har endeg Exemplec paa at Steenbroen er bleven 
opbrudt i Gaarde og Stalde for at fores paa Veiene. Hvor et 
Steengjcerde bliver nedbrudt til dette Brug, er det meget sjeldent at 
et andet Hegn reifes i> dets Sted. I  det Hele er det en Kjends- 
gjerning, at der siden Forordningen 9 Juli 1817 udkom, er reist 
langt mindre Hegn end i det ncermest foregaaende Tidsrum. En 
Undtagelse herfra gjor Anrager: „i de, for en Snes Aar siden, ud- 
ffiftede Overdrev er ikke saa ubetydelig en Deel Hegn opreist; derimod 
opreises sjelden noget Hegn paa Oplandsjorderne mellem Naboer. 
Aarsagen hertil er at deres Lodder som ostest kun ere srncrae, og at 
Enhver soger at holde Fred, deels ved Toiring og deels ved Stald- 
fodcing. Hvor gammelt Hegn forefindes, som iscer er Tilfceldet ved 
de storre Lodder, holdes det som ostest vedlige."

For at give et tydeligere Begreb om hvorledes det seer ud i 
Storstedelen af Amtet, ville vi Here nogle af de indkomne Besvarelser 
paa de herom fremsatte Sporgsmaal. Om Hvidovre hedder det: 
„Bonderne bruge alle ?§vret, holde ikke over Markfred mellem Mand 
og Mand, men vel mellem Bye og Bye. Intet nyt Hegn reifes/ 
og det gamle staaer for det Meste ved sig selv." Om Egnen ved 
Ballerup, Kirke-Voerlose og Maalov hedder det: „At see nye Hegn 
opforte i bisse Egne er Scrrsvn, og ikkun kan jeg i saa Henseende 
beromme So re n  Lhrisrensen i Skovlunde, der har forsvarlig ind-
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gravet sin hele betydelige Lod (90 Tdr. L. stör). Flere decimod, der 
forhen har havt deres Jorder indfredet, lade bisse Lukker forfalde, saa 
ncrsten Ingen kan have Fred i den Tilstand deres Lukker er." —  
I  Maalov har imidlertid. nu ogsaa et Par Moend indhegnet deres 
Lodder. —  Fra de tilgrcendsende SogNe Lidsie og Smorum hedder 
det: „As nyt Hegn reifes ikke det Mindste, og i de senere Aar er 
det gamle eiheller vedligeholdt." —  Fra Egnen, der strcekker sig fra 
Brondbye-Dster til Hoie-Taastrup og Sengelose hedder det: „Da 
een Svale gjoc ingen Sommer, kan man nok stge, her reifes intet 
nyt Hegn, og det gamle lader man de fleste Steder forfalde." Ikke 
bedre feer det ud i de tilstodende Thune og Somme Herreder, ester samt- 
lige Jndberetningecs Didnesbyrd; da det imidlertid vilde blive for vidt- 
loftigt, og til liden Nytte at fremfore dem alle, ville vi blot höre et 
Par af dem. Saaledes lyder det fra Thune Herred: „Hegn manglet 
nsesten ganffe her i Egnen, end ikke det udvendige iZegn mellenr 
B^erire er reist SVeralt. Imidlertid afgiver Hegnslovgivningen 
vigtige Motiver til at reise Hegn mellem Mand og Mand, som ogsaa 
enkeltviis er ivoerksat, og vil omsider blive almindelkgt, ffjondt seent, 
naac Enigyed om )Evret ophorer; tyi med TEvret kan Hegn ikke 
bestaae." Omtrent lignende er Jndholdet af Jndberetningen fra den 
nordlige Deel af Somme Herred: „Enkelte Steder reifes vel nyt 
Hegn, og det gamle vedligeholdesz men betydelig ec ikke Fremgangen 
i denne Henseende."

Netop den flade, ffov- og bakkelose EgN, der allermest trcenger 
til velbeplantede Groftvolde for at give Soeben og Kreaturene nogen 
Lcre mod Vindene, for dvilke den nu ligger ganffe aaben, netop denne 
Egn er det som iscer mangler saadanne Hegn; thi saasnart man 
kommet henimod Skovegnen findes strax nogle flere Hegn, hvilke da 
almindeligviis ere beplankede. I  Voldborg Herrred er det Samme 
Tilfcrldet; thi her lcrgger man llgeledes langt mere Bind paa beplan- 
tede Hegnsgrofter i den sydlige og midteeste, ffovrige Deel, end i den 
nordlige flovlose, „her reifes intet nyt Hegn, og det gamle lader man 
oste forfalde. Herfra gjor dog Krabbesholms Gods cn Undtagelse, 
thi der sorges i Neglen langt bedre for Jndhegningen."
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18.
Kvivgavl. Nkelkehimdel.

er neppe nogen Egn i Landet, om hvilken man, for ncrrvcerende 
Tkd, kan give mindre besternt Beffrivelse af dens Kvcegrace end Kjoben- 
havns ?lmt, fordi den overalt er meer etter mindre blandet med alle 
Lndenlandffe og bekjendte udenlandske Nacer, der have vcrcet indsorte. 
Man har saaledes Afkom efter Berner- og Tyroler-Qva>g, af et Par 
Engelffe, af Spanske Racer, af holsteenffe Marskkoer, af alle Sonder- 
og Norre-Jydske, saavelsom af Samsoe- og Fyenffe Racer —  alt 
blandet imellem Hinanden, og ingen af alle disse Nacer er nogetsted 
holdt reen. Dette maa vcrre Gründen tkl at man i dct Hele taget 
ikke sinder kjendeligt Spor af det forskjellige Blöd paa B^ndernes 
Kvceg, naar man ikke hertil vkl regne, at man sinder alleflags Lod og 
Aftegn mellem Hinanden. Stör Forskjel er der imidlertid paa Amtets 
Kvceg, men den hidrorer fra Jordsmonnets Beffaffenhed, og det deraf 
folgende meer etter mindre knappe Sommerhold. Dog opnaaer Bon
dernes Kvceg, selv paa det ftugtbareste Strog af Amtet, ingen synderlig 
Storrelse etter Vcegt, har ingen Anseelse etter Skjonhed, men seer ud 
som det var vantrevent; derimod giver det, i Forhold til sin Storrelse, 
temmelig megen, men just ei feed Melk. Kjodet er saftrigt, kort- 
trevlet og godt gjennemgroet med Fedtz og Kvcrget lader sig noie, 
etter rettere sagt maa almindeligviis tage tilrakke med lidet Grces og 
ringere Dinterfoder. Men selv hvor Grcesningen er meget god staaer 
Kvceget i Storrelse og Melkerigdom paa ingen Maade i Forhold til 
dennez det er det altfoc tarvelige Vinterfoder, der modarbeider Bon
dens Bestrcrbelser for Nacens Forbedring, og dette forklarer tilstrcekkelig 
den Kjendsgjerning, at Afkommet af de indforte, tildeels störe Kvceg- 
racer, der i lcrngere Tid have vcrret udbredte over hele Amtet, synlig 
vanflcrgter hos Bonderne. Dette er efter det M re at domme ikke 
Tilfceldet paa Hovedgaardene og de andre storre Gaarde, hvor man 
tillcrgger Koer; thi disse bcere kjendelige Prcrg af deres forskjellige
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Herkomst. Det er kmidlertid kun meget sira af disse Gaarde, der 
befatte sig med at lcrgge Kvcrg til, og man kan derfor hellerikke vente 
at der skulde danne sig nogen eiendommelig Race i Amtet.

Den skjonncste Kvcrgbescrtning sindes uden Tvivl paa Mstrup- 
gcrcrrd i Somme Herred, tilhorende Hr. Rornerup. Den bestaaer 
af en ncrsten ublandet Berner-Race, tillagt paa Gaarden selv. Til- 
lcegget opdrcettes med megen Omhyggelighed, fodres stoeckt Sommer 
og Vinter i Opvcrxten, og opnaaer derved en betydelkg Storrelse og 
smukke Former; men desuagtet svarer den neppe Negning.

Paa (Lathrineberg haves en Race, der er fremkommen ved 
en Parring af Tonderske Koer med Sveitser-Tyre; denne Bastard- 
race er i adffillige Aar vedligeholdt i sig selv uden at vanflcegte; hertil 
bidrager upaatvivlelig det rigelige Foder, der gives saavel Koerne som 
Tillcrgget. Der tillcegges Intet til Salg, men blot til at supplere 
Bescerningen, hvortil sex Kalve om Aaret er tilstrcrkkeligt. Racen 
udmoecker sig ved Trivelighed og smukke Former, „og omendffjondt 
den vel ikke ved lige godt Foder malker meget meer end den alminde- 
lige Landrace, saa har Erfaringen viist, at Melken er langt federe, 
og indeholder betydelig mere Smoc."

Disse to Gaarde, saavelsom BLdstrup-Gaard, ere de eneste i 
Amtet, der vedblive at lcrgge Vind paa deres Kvcegbescrtnings For- 
crdling ved udenlandffe Rarer, og hertil have de Alle benyttet Sveitser- 
Tyre. Rrabbesholm  havde indtil for faa Aar si'den, da Gaarden 
blev bortforpagtet, en scrrdeles smuk og stör Rare Kvcrg; den var 
frembragt ved en Dlanding af Tyroler og Engelsk Blöd, og sogtes 
for sin Storrelse og ffjonne Former af Landmcrnd fca forffjellige Egne 
i Sjcrlland. Eieren af Godset, Hr. Eonserentsraad holten, sogte iscrr 
at udbrede denne foccedlede Rare blandt Godsets Bonder, med den 
sjeldne Liberalitet, Han i alle Henseender viste som Godseier; men 
Bondernes Avlsbrug har endnu ikke hcevet sig til den Fuldkommenhed, 
at saa stört Kvcrg kan trives paa deres Grcesgange, og de enkelte 
Spor til Forcedling man endnu opdager, vil formodenlig om faa Aar 
ganffe vcrre forsvundne. I  Anledning af Gaardens Bortforpagtning 
blev en stör Deel af Bescrtningen bortsolgt ved Auccion, og denne 
Rare er derved bleven spredt omkring i Landet.
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Paa bisse fire Gaarde har man bestrebt sig for ctt frembringe 
en forcedlet Kvoegrace ved Blanding med udmcerkede fremmede; dette 
er vistnok den hurtigste Maade at naae Maalet paa, naar da man 
trceffer et passende Valg af Nacerne; thi naturligviis er ikke enhver 
Nace skikket til Forcedling af vore egne, blot fordi den er kommen uden- 
lands fraz og selv med det bedste Valg vil intet udrettes i Tidens 
Lcengde, naar man ikke vedbliver ved fljonsomt Udvalg af sit eget 
Tillceg, og ved omhyggelig Rogt soger at vedligeholde de erhvervede 
Fortrin. Generalkrigscommissair Neergcrard ssgte at virke til vor 
Kvcrgraces Forbedring ved en god Lndenlcrndsk Nace. Til dette 
Diemed udstcedte Han i 1830 en Jndbydelse *) sor at samle Bidrag 
til Anskaffelse af nogle Kvceghoveder iscer fra Jylland, ved hvilke der 
skulde dannes en Stamme sortrinligt Kvceg til vore nationale gkacers 
Forbedring. Dette Foretagende ffulde tillige (jene som et Forbillede 
for den mindre dannede Landmand, og vise Ham i Gjerningen heldige 
Nesultater af Naceforbedring. Foretagendet vakte Interesse, der 
blev deels af Private, deels af nogle offentlige Stiftelser anvendt 
nogle tusinde Nbd. herpaa; og der indkjobtes i Jylland, saavidt vides, 
^6 Koer og 1 Tyr, hvoraf dcn oprindelige Stamme bestod. Men 
selv med . et saa betydeligt Tilffud künde det forventede Diemed ikke 
opnaaes; efter nogle faa Aars Forlob solgte Hr. Neergaard sin Gaard, 
og det Kongelige LandhuusholdningS-Selskab modtog nogle af de der 
tillagte Hoveder. Hvad der scerdeles maatte bidrage til at gjore dette 
Foretagende kostbart, er at det ivcerksattes paa en Landeiendom, der 
ikkun ligger ^ M iil fra Kjobenhavn, hvor det altsaa i Neglen paa 
ingen Maade er könnende at tillcegge Kvceg. Beklageligt er det iovrigt, 
at Intet hidtil er blevet Publicum bekjendt om Fremgangsmaaden 
og Nesultatet af dette Foretagende. —  Bonderne tkllcegge ikke 
Ävceg til Salg, men kun til at supplere deres egen Bescetning; dog 
selv dette skeer ikke overalt; de Sogne, der drive Melkehandel paa 
Kjobenhavn opdrcette vel nogle Koer, men L Neglen suppleres Be- 
scetningen ved Indkjob af Lodekoer, almindeligviis af Jydff eller 
Fyensk Race. Det Samme er Tilfcelde med de fleste Herregaarde. 
Man skulde formode, at denne Maade at flaffe sig Bescetning paa,

')  See Tidsskrift for Landocconomien, 1 V. 2 H. S . 278.
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snart maatte have afgivet et Resultat for, hvilken Nace der var den 
fordeelagtigste, efter det forskjellige Jordsmon og Afscetning cif Meieri- 
producter; men dette er ikke Tilfceldet. Som  ovenfor anfort antager' 
Hr. Thalbitzer paa (LathrLneberg, at den af Ham selv tillagte Nace 
bedst svarer Negning, og at det endog betaler sig (3 M iil fra Kjoben- 
havn) at supplere Afgangen i Bescrtnkngen med eget Tillcyg, „fordi 
denne Kvcrgrace intet Sted kan erholdes tilkjobs." —  Paa Geddes- 
dal har indtil for ganske faa Aar siden vcrret tillagt Kvceg af Ton- 
derfle Koer og en scrrdeles smuk Tyr fra Krabbesholm (af engelff 
Blöd), af hvilken Blanding endnu haves adflillige Koer. Da Eieren 
horte op med selv at lcrgge til. „fordi det ikke betalte sig", anffaffedes 
Jydffe Koer, men disse vkge nu esterhaanden for de Tonderffe, hvilke 
antages at vcere de fordelagtigste. Paa Benizonseie har Eieren, 
Hr. Naffn, iscer anskaffet sig Samsinger-Kvcog, og giver dette For- 
trinet for alle andre Nacer. Paa Eegholm  og Edelgave holdes 
lütter Jydffe Koer. Spanagers Besoetning bestaaer derimod af 
Sjoellandsk Kvoeg. Forpagteren, Overkrigscommissair Grüner, yttrer 
sig, som Grund for denne Races Fortrin, saaledes: „De Koer, jeg 
indscetter L mit Meieri ere tillagte af Bonder, hos hvem de stedse 
have voeret vant til meget tarveligt, saavel Sommer- som Vinterfoder. 
Den betydelige Forskjel, der er imellem det Foder og Grcesning de 
ere opdroettede ved, og det de erholde paa en Herregaard, virker saa 
fordeelagtigt paa Melkningen, at ingen anden Race, mindst den der 
er vant til en bedre Groesning, end den Sjcelland kan byde, giver 
saa ged Jndtcegt." Der ligger Noget i dette Sünsonnement, der 
synes at fortjene Opmcerksomhed, og opfordre til en flarpere Sammen- 
ligning mellem Jndtcrgten af de forskjellige Kvcegracer. Man er al- 
mindeligviiä saa tilboielig til at antage at de smukkeste Kreature ogsaa 
i enhver Henseende ere de bedste, og seec saaledes maaffee altfor meget 
paa det Udre. Dette var det i det Mkndste der vakte en lige saa 
stör som kortvarig Interesse for Tyrolec-Kvceget —  det var saa smukt 
at have en saadan Kvoeg-Vescetning paa sin Mark; men den Stads 
fandt man snart blev for dyr.

Af de ovenanfortc Exempler skjonnes ikke rettere end at man 
her paa Amtet ikke er kommen til Erkjendelse om en vis Races ab
solute Fortrin som Malkekva'g. Det er nemlig sletikke afhcrngigt af
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Iordsm om iet hvad Race man holder; hvilket vil skjonnes ved at 
sammenholde de Nacer, der holdes paa de anforte Gaarde, med Be- 
flrwelftn af Jordömonnet; saaledes har f. Ex. Geddesdal og Bentzonscie 
lkge fortrinlige, leermuldede vorder, og dog anskaffes paa forstnawnte 
Gaard Tondersk Kvcrg istedetfor det Jydske, medens bette Kvceg paa 
den anden Gaard ansees som det fordeelagtigste. —  Broendeviisbroenderne 
i Kjobenhavn kjobe blot störe Koer, helft Holstenske, Sonder- og Norre- 
jydffe. I  groeskilde Bye holdes de Jydske foc at viere de fordeel- 
agtigste, da de, ved det rigelige Foder de faae, walke stcerkt, og at 
Melken just ikke er synderlig feed, gjoc Fordelen ikke ringere hvor 
Melkehandel drives.

Med Hensyn til Sporgsmaalet om det ansees fordeelagtlgst at 
supplere sin Kvcegbescetning ved eget Tilleeg eller ved Jndkjob, er man, 
som anfort, i det Hele temmelig enig om, at den si'dste Maade er den 
fordeelagtigste, ikke blot i de Egne der drive Melkehandel paa Kjoben
havn, og hvor altsaa Opdrcrt af Kreature maa vcere meget bekosteligt, 
men ogsaa paa de Herregaacde, der loegge Bind paa Smor- og Ost- 
Production, og hvor ingen daglig Afscetning til Hovedstaden sinder 
Sted. Selv de Gaarde, som ligge lcengst fjernede fra Kjobenhavn, 
som Eegholm, Trudsholm, Spanager, finde ikke at det betaler sig at 
lcegge Koer til; Bonderne derimod, med Undtagelse af de noermest 
Kjobenhavn, supplere deres Kvcegbescetning ved eget Tillcrg, eller hvad 
der stedse meer bliver brugeligt, ved Opdrcet af Kalve, som de kjobe 
enten paa de ncermeste Herregaarde, der have fortrinligt Kvoeg, eller 
i Kjobstoederne; de afhente undertiden Spcedekalve 2 — 3 M ü l borte, 
og betale dem med 1 til 2 Nbd. Stykket. Virker bette end ikke i 
den Grad til deres Kvcrgbescetnings Forbedring, som man skulde for
mode, saa viser det dog at Lysten til Forbedring ogsaa i denne Net- 
tting er vakt, og hvor bette er Tilfcelde maae Forbedringerne snart blive 
synlige. Det vil ikke vare lcenge inden Bonden indseer, at det ikke 
er nok at anskaffe sig Tillcrg af godt Kvceg, men at Han, sor at have 
ligesaa gode Kreature som Herregaardene, maa fodre og behandle dem 
ligesaa godt. Dyrkningen af Vikker i Brakmarken til Aftoiring, som 
bliver meer og meer almindelig, vil vistnok snart have kjendelig Jnd- 
flydelse paa Kreaturenes Storrelse.
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Det har blandt Folk, der hertillands lagde Viud paa Naceforbedring 
ved de forskjellige SlagS Kreature, almindeligviis voeret antaget som 
en Hovedregel for at opnaae Diemedet, at afholde dem fra Parring 
indtil de vare udvoxne; og med Hensyn til Kvceget har man saaledes 
antaget, at Kvien aldrig burde bringes til Lyren for den havde fyldt 
3 Aar. Det vil derfor ikke voere af Veien at fremsore endnu et 
Par Ocd om Hr. Propn'etair ThalbLyers Fremgangsmaade med slt 
Tilloeg, da Han Herr afviger fra denne antagne Regel. „Da Ung- 
kvoeget blwer fodret meget stcerkt, hele Vinteren noesten holdt i feed 
Tilstand ved Kartofler og Soed, kommer Kvien til Lyren naar den 
er 14 Aar gammel, saaledes at den kcelver naar den har fyldt 2 Aar. 
Ar dette ffeer saa tidligt, forhindrec at RvLen hverken ferste G ang  
eller senere l>sber over, og blwer, efter inin Erfaring, langt 
bedre Malkekoe; om end ikke saa hurtkgt, opnaaer den dog, naar 
den ved stadig god Fodring er udvoxet, samme Storrelse som de Koer 
der forst i 3die Aar komme til Tyr." At den tidlige Koelving, trods 
Theorien, ingen vcrsentlig Jndflydelse har paa den Storrelse Kvceget 
opnaaer eller paa dets gode Bcflaffenhed, viser hele Kvoegbescrtningen 
paa Cathrineberg; en af de bedste Malkekoer, der i Storrelse ei stod 
tilbage for de ovrige, havde endog koelvet forste Gang i en Alder af 
1 ̂  Aar. Den var koelvet af en stör Jydff Koe, og var endog storre 
end Moderen.

For at give fuldstoendigere Oplysning om Gjenstanden for dette 
Afsnit, vil det voere tjenligt at höre hvad de forffjellige Indberetninger 
sige herom, og begynde vi derfor holst med den Deel af Amtet, hvor 
Koerne give den storste Jndtcegt, nemlig Egnen omkring Kjobenhavn. 
Om Forholdene paa Ainager lyder Jndberelningen saaledes: „Her 
paa Landet opdroettes sjelden noget Kreatur, hvilket folger af Landets 
locale Beliggenhed, som gjor at Melken med megen Focdeel kan af- 
scrttes til Kjobenhavn, saa det vilde voere ufordeelagtigt at bruge den 
til Kalvenes Opdroet, saavelsom siden at groesse og fodre dem. Af 
vvenmeldte Aarsag er Malkekoer mest fordeelagtigt, dog bliver mange 
Goldkoer, iscrr naar de blive gamle, fedede og folgte med Fordeel. 
3  Forhold til Gaardenes Jordareal holdes mange Steder et betyde- 
ligt Antal Kvoeg, deels for den Mcengde Kartofler, Kaal og andre 
Voexter, som her dyrkes, og deelS fordi der kjobes Maff, Grovt- og



204

Oliemeel tll deres Fodrlng; undertiden gives ogsaa Kjecrne." —  Fra 
den ncermeste Egn vest for Staden siges: „Kvcegavlcn i disse Sogne 
er saavel i Henseende til Kvcegets Bestaffenhed som Antal i Til- 
tagende, og forbedres derved, at Bonderne kjobe, af Brcendeviins- 
brcrnderne i Kjobenhavn, Kviekalve af Holsteenfle Koer for at saae 
gode Malkekoer. —  Ved en Gaard paa 9 Tdr. Hartkorn holdes ofte 
15 Kvoeghoveder. Da disse Sogne ligge i Noerheden af Kjoben- 
havn, hvortil Bonderne drive Melkehandel, saa give Malkekoer störst 
Fordeel." —  De nord for Kiobenhavn beliggende Sogne, der med 
Undtagelse af endeel af Gjentofte Sogn, i det Hele have mindre gode 
Jorder, holde neppe saa stör Kvcegbesoetning som den anforte; men 
dog almindeligviis storre end lcengere ude i Landet, selv paa bedre 
Jorder, ogsaa i stdstncevnte Sogn soger Bonden at forstaffe sig Kalve 
sra Kjobenhavns Brcendeviinsbroendere til Tilloeg; men desuden stiftec 
man her ofte Koer ved at fede og scrlgs de udmalkede; for at holde 
Melkestederne vedlige, kjobes da strax andre istedet. —  Om Lyngbye 
og Sollerod Sogne lpder Jndberetningen endnu temmelig fordeelagtig. 
„Kvwgavlen, dersom derved stal forstaaes Kvcegets Tillceg og Opdrcet, 
er her ikke af Betydenhed, og kan vel efter Localiteten ikke voere det, 
da Kjohenhavns Ncerhcd gjoc det saa let at anstaffe sig gode Hol
steenste, jydste og fyenste Koer, som der kunne kjobes bedre Kjob end 
de kunne tillcegges i denne Egn, hvor Foderet har saa stör Vcerdi. —  
Kvcegracen kan altsaa antages almindeligen god L denne Egn, hvor 
det, da Kloveravl og Kartoffelavl er i god Gang, tillige fodres godt. 
Bescetningerne ere her ogsaa temmelig störe, 12— 16 Koer paa en 
Gaard er intet ualmindeligt. —  Malkekoer have hidtil givet storre 
Fordeel end Fedekvoeg, og dette isoer hos Vonderne, der ikke ere saa 
noieregnende med den Melks Bestaffenhed, som de bringe til Kjoben- 
havn, iscrr efterat de have bemerket, at Kjobenhavnerne, ogsaa hvad 
denne Bare angaaer, bedre forstaae at bedomme Prisen end Egen- 
staberne." —  Denne Melkehandel, som tilforn dreves af enhver Gaard- 
eier i Sollerod Sogn, er nu meget aftagen, og indstroenker sig til 
nogle enkelte Gaardmcrnd, som for at undgaae det Bedragerk, der er saa 
almindeligt, stifteviis selv sorhandle Melken og Floden i Kjobenhavn. 
Det er dog i Almindclighed blot til denne Plads at Fleertallet har 
ophort med denne Handel; thi om Sommeren afscrttes Melk og isoer
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en stör Deel Flode (en Blanding af Flode og Melk i Forhold til 
Prisen, fra 24 Sk. til 8 Sk. Pötten) til de mange Forfrisknings- 
Steder, Lyststeder og jordlose Huse, der sindes i denne Egn. —  Del 
er ikke altid Tilfceldet i denne Egn, at Goldkoerne fedes til Salg; 
da der afsoettes en Moengde Kartoflcr til Hovedstaden, benyttes disse 
kun til Fedning, naar de ere meget godt Kjob, i modsat Fald scelges 
hellere Koerne magre. Man seer heri et Beviis paa den tiltagende 
Sands for at beregne sin Fordert; denne Sands sindes langt mere 
i Egnen omkring Kjobenhavn, nemlig den Deel af Omegnen, der 
udhokrer sine Varer, end lcengere ude i Landet, hvor man sinder storre 
Vedhoengen ved gammel Vedtoegt, det paadrager Spot at handle imod; 
om denne Sands sor Beregning hidrorer fra det givne Exempel af 
det storre Antal Gaardeiere, der have erholdt en noget storre Dannelse 
end Bonden i Almindelighed, eller om det hidrorer fra at Bonden 
i denne Egn snarere maa betragtes som Handelsmand end Landmand, 
mere beffjcestiger sig med Varernes )lfsoetning end Frembringelse, er 
vanskelkgt at afgjore; rimeligviis virker begge Omstoendkgheder dertil. 
Denne Sands for Beregning viser sig paa en anden Maade ved at 
nogle Landmcrnd, som ellers i Regten fornemmelig leve af Melkehandlen, 
i de senere fodertrange Aar have indskroenket deres Kvoeg-Besoetning, 
ikke af Mangel paa Foder, thi dette kan haves i tilstrcekkelig Moengde 
fra Kjobenhavn, men for at kunne scelge desto mere Hoe og Halm. 
Andre have, uden at indskroenke Kvoegholdet, erstattet det folgte Foder 
ved Jndkjob af Klid, Oliekager o. s. v. Vesynderligt er det paa den 
anden Side, at mcdcns de fleste andre Landvcrsens-Producter i de 
senere Aar ere stegne i Prisen, har dette ikke vceret Tilfceldet med 
Melken; man vil maaffee mene at denne er bleven desto tyndere, 
wen det er dog ikke Tilfceldet; det hidrorer snarere fra at den i Al
mindelighed allerede forud havde naaet Hoidepunktet i Tyndhed. —  
Inden vi forlade denne Egn, der driver Melkehandel til Kjobenhavn, 
ville vi med et Par Ord omtale den Maade, paa hvilken denne drives. 
Dette skeer enten ved at Melken leveres paa visse Steder i Staden 
til Udsoelgere mod en bestemt Priis, der i lang Tid har voeret 3 Sk. 
for Sodmelk, 1̂ - sor afskummet, og 20 til 24 Sk. for Flode pr. 
Pot; denne Maade ansees for den sikkreste og fordeelagtigste. Andre 
lade Melkekudsken sorhandle disse Varer; Han opgiver da daglig hvor-
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meget Han noeste Dag kan afsoette af de forffjcllige Sorter, og be- 
taler ved Hjemkomsten Belobet; men maa Intet bringe tilbage, med 
mindre det er blevet suurt paa Veien. Kudsken pleier da at blande 
de modtagne Barer saaledes, at Han baade kan prcrstere Bctalingen 
til Huusbonden, og selv tjene noget paa Varerne. Melken sendes raa 
til Byen; men om Sommeren maa den afskummede saavelsom Floden 
koges, denne med noget Kartoffelmeel og lkdt Potafle, omtrent en 
Theeffeefuld til 6 Potter. Dette ffeer sor at gjore Sommerfloden 
jevnere og tykkere, og bringe den til at afscrtte en tyk Hinde. „Flode 
der ei er behandlet paa denne Maade vrages af Kjobenhavnerne som 
altfor tynd." Hcender det at Floden, nagtet denne omhyggelkge Be- 
handling, bliver noget suur, og derfor bringes tilbage, kan den endnu 
engang hjelpes ved Blanding med sod Flode og et nyt Opkog med 
lidt Potaffe, til den anden Reise til Hovedstaden. Melkehandlen er 
iovrigt for dem der boe et Par M iil fra Kjobenhavn baade meget 
byrdefuld og mislig, naar de ikke have en fast Leverance; thi Kud- 
ffene fee almindeligviis mere paa egen end Huusbondens Fordert, og 
spoede tilsidst saameget at den ene Kunde gaaer tabt efter den anden. 
Nogle bruge derfor at affende Floden L smaae Blikspande under For- 
segling. Disse mange Bryderier, Labet ved at man ikke lcenger kan 
blive af med Melken, de forogede Udgifter til Hestehold og Vogn- 
flid m. m., har meget indffroenket den Afstand, fra hvilken disse Barer 
tilforn sendtes til Staden, og denne Handel dcives nu sjelden L loengere 
Afstand end henved 2 M iil fra Kjobenhavn.

Forlade vi det Strog fra hvilket Melkehandel drives directe paa 
Kjobenhavn, saa aftager allercde Kvcrgbescetningens Antal, og den störe 
Jndtcegt af Koerne. Af de to Kjobstceder i Amtet forsyner Roes- 
kilde stg selv rigelig med denne Artikel, og Kjoge er for ubetydelig 
til at have nogen Jndflydelse paa Meierierne. Fra Egnen omtrent 
3 M iil sydvest for Hovedstaden lyder Jndberetningen saaledes: „Hvad 
Koerne angaaer, da have enkelte formuende Bonder taalelig gode Koer, 
men i Almindelighed ere disse ikke hvad de burde vcere, og vil neppe 
blive bedre saalcrnge Bonderne ikke gjore sig Umage for at holde 
bedre Springtyre. Som  ostest sindes kun smaae toaarige Springtyre, 
og disse ere tkdt L en maadelig Stand. Her holdes ogsaa sor mange 
Hefte til Skade for Kvcrgholdet. —  Her fedes mange Kalve af Bonderne,
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hvilket iscer om Winteren betaler ftg meget bedre end Smorproduc- 
tionen. Den egentlige Melkehandel drives Lkke i denne Egn, dog i 
findes Afscrtning til Melkehandlere for 3 Sk. pr. Pot sod Melk, 
andre Dele ester samme Forhold." —

Loengere borte fta Kjobenhavn, fra den nordlige Deel af Somme 
Herred siger Jndberetningen: „De sidste Decennkers forbedrede Ager- 
brug har tilveiebragt et rigtigere Forhold imellem Bondens Hefte- og 
Kvceg-Bescrtning. Man kan nu antage at der her i Districtet holdes 
een Malkekoe paa hver Tde. Hartkorn, samt omtrent halv saamange 
Unghoveder. Kvcogavlen er i Henseende til Beffaffcnheden ogsaa meget 
forbcdret. Bonderne kjobe oste gode fyenffe og jydske Koer samt 
jydffe og holsteenske Tilloegskalve af Kjobmoendene i Noeskilde. En- 
hver Bonde her i Egnen scrlger i Almindelighed aarlig, ester Gaardenes 
Storrelse, 1— 2 til 3 Kvceghoveder, deels Fedckvoeg, deels Lsdekoerz 
saa afhcendes ogsaa aarlig fra hver Gaard nogle Lpd. Sm or; thi 
Melkehandel drives her ikke. —  Endffjondt Kvcegfedning tilsorn i 
nogle Aar har voeret en temmelig god Spekulation k Forhold til Korn- 
priserne, saa tor ikkun faa Bonder, paa Grund af flige temporaire 
Forhold, vove nogen Forandring i deres Besoetning; ogsaa har ikkun 
faa, af Mangel paa Forssud til Jndkjob af magre Kreature, hidtil 
hostet nogen Fordeel af hine Forhold. Raadeligst er det viftnok ogsaa 
at Landmanden, hvor ingen soeregne Localiteter gjore Undtagelser nod- 
vendige, har Noget af Alt i Beredskab til Salg." —

Ikke saa tilfredsstillende lyder Beretningen om andre Egne af 
Heden, nemlig en stör Deel af Thune Herred: „Kvoegavlen er her 
i meget maadelig Tilstand. Bondens Kvoegbesoetning er almindelig- 
viis ringe i Antal og af slet Beffaffenhed; smaae, ildedannede, van- 
trevne Dyr, og det uagtrt Grcesgangen er god, endog fortrinlkg de 
fleste Steder. Denne vcrsentlige Feil i Landhuusholdningen grunder 
sig fornemmclig i det overdrevne Heftehold, der kgjen hidrorer fra Hove- 
rket (det private og offentlkge) og Foellesssabet. —  Et Par Tyre fra 
den Kongelige Kvoegstamme, der fandtes paa Faurholm har voeret ud- 
laant her i Egnen, men de vare hverken fortrinlige cller i nogen 
Maade tilftroekkelige." Nagtet denne Skildring af Kvoegracen paa 
bette Strog ikke lyder synderlig günstig, vilde man dog meget feile 
ved at antage at den ftod tilbage sor andre af Amtets Egne, tvert-
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imod, paa Stroget imellem Kjoge og Nroeskilde findes i Almindelighed 
det storste og bedste Kvceg paa hele Amtet hos Vonderne, saa det 
ikke er i Sammenligning med de ncermeste Egne, ei engang med det 
Sjcrllanofle Kvceg i Almindelkghed, men med andre Danske Provindsers, 
iscer Norre- og Sonderjylland, at man kan stge Kvcegracen paa dette 
Strog er af stet Oeffaffenhed. Uagtet Kvceget ikke i nogen Hen- 
seende er bedre, i Almindelighed endog ringere, i Voldborg Herred end 
paa den bedste Deel af Heden, beffrives det herfra at vcere „ret godt, 
ikke af stör Race, men jevne Koer, som er mest passende efter Grces- 
gangen her i Egnen." —

Det er ovenfor ved nogle af de anforte Jndberetninger omtalt 
hvormange Koer, der almindeligviis holdes i de forssjellkge Egne, og 
man vil deraf fee at Antallet er störst paa de Steder, der afscette 
Melk til Kjobenhavn; men naturligviis ec det meget forskjelligt, ikke 
blot efter Sognene, men ogsaa efter Gaardene L samme Sogn. Det 
storste Antal Malkekoer holder upaatvivlelig Frederiksberg Sogn i 
Forhold til Arealet; men ogsaa her findes stör Forskjel, f. Ex. 5 Koer 
paa 8 Tdr. Land; 8 paa 14; 14 paa 20; og 26 paa 40 Tdr. L.; 
og desuden leveres Hoe-Afgiften in noturn. Denne Afgift er meget 
forskjellig, saa at man ikke for de enkelte Gaarde kan kalkulere den, 
en Gaard her i Sognet paa 40 Tdr. L. holder saaledeö 18 Koer, og 
prcesterer desuden en Hoe-Afgift af henved 3000 Lpd. I  Hvidovre 
Sogn, hvor Gaardene almindeligviis ere ansatte til omtrent 10 Tdr. 
Hartkorn, med et Areal af omlrent 90 Tdr. L., har man almindelig 
18— 20 Stkr. Koer; Valdbyerne holde paa 60 Tdr. L. 12— 14 Koer 
og endda 10 Heste. —  Nodovre og Glostrup Sogne paa 9 Tdr. 
Hartkorn omtrent 15 Koer. Antallet aftager saaledes jo loengere man 
fjerner sig fra Kjobenhavn; men i de Egne hvor Torvehandel drives 
holdes, uagtet den ncere Beliggenhed, sjeldent mere end 1 Hoved paa 
Tde. Hartkorn, som i Gladsaxe Sogn, der liggec lidt over een M iil 
fra Vpen. Samme Antal kan omtrent regnes for storste Delen af 
Amtet; men ncesten overalt er det i betydeligt Tiltagende. Disse 
Angivelser gjcelde imidlertid ikkun om de egentlige Bondergaarde; de 
storre Gaarde og Herregaardene holde en langt storre Kvoegbescetning, 
men tillige en langt mindre Hestebescetning. Nogle Exempler ville 
bedst oplpse dette. Edelgave med et Areal af 350 Tdr. L. Ager
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og Eng, holder foc Tiden foruden 320 Faar og 20 Heste, en Kvoeg- 
besoetning af 75 Kvoeghoveder; (Lathrineberg holder paa et Areal 
af henved 300 Tdr. L., 80 Hoveder og 11 Hefte; Geddeedal holder 
nu paa omtrenl 600 Tdr. L. 160 Koer, 22 Hefte; Lentzonseie 
paa 500 Tdr. L. 120 Koer, hvis Antal agtes foroget til 140 Stkr. 
Alle bisse Gaarde drives uden Hoveri, og hoeve, med Undtagelse af GeddeS- 
dal, ubetydelig Tiende i Kjcerven. Spanager holder paa omtrent 
600 Tdr. L. 160 Koer, 24 Hefte og drives ved Hoveri; Vibyegaard 
har halvt Hoveri, holder paa 600 Tdr. L. foruden 28 Hefte, 150 
Koer og Tyre samt 30 Stkr. Ungkvcrg; Ryegaard har 440 Tdr. 
L. Ager, 40 Tdr. L. Eng og 100 Tdr. L. Grcesjorder, drives ved 
Hoveri, og holder 160 Koer, 24 Hefte og 100 Faar; Trudeholm  
holder, med halvt Hoveri paa 240 Tdr. L. Ager og 60 Tdr. L. Eng 
og Mose, en Kvcegbescetning af 80 Koer, og om Vinteren desuden 
25 til 35 Stube, der fedes med Kartofler, 15 Hefte, hvoraf de tre 
til Mergling; Eegholm  holder paa omtrent 700 Tdr. L. Ager, 180 
Tdr. L. Eng og Mose, 200 Malkekoer, 6 Tyre, og om Vinteren 
fedes, foruden Udsoetterkoer, 40 til 50 Stkr. Stube med Kartofler 
og Soed. Hovedgaarden drives ved Hoveri, af Faar holdes ingen, af 
Hefte 20 Stkr. og 4 til Mergling. Den focholdsviis storste Kvcrg- 
besoetning holdtes dog paa Rrabbesholm , medens denne Gaard 
dreves foc Eierens Regning, nemlig, foruden 22 Hefte, 200 Stkr. Koer 
af en sortrinlig stör Rare paa 400 Tdr. L. Ager og Eng; kun ved 
en kräftig Dyrkning af Rodvcexter og ved Staldfodring var det mu- 
ligt at fodre et saa stört Antal Kreature. Gaarden holder nu 100 
Koer og omtrent 80 Stkr. Stube og Ungkvcrg; altsaa endnu en 
meget stör Vefcrtnkng.

Der er i det Foregaacnde blevet anmcerket de saa Steder, og de 
Vilkaar under hvilke Kreatures Fedning sinder Sted, og man vil let 
indsee, at denne som Hovedgjenstand ikke kan betale sig de fleste 
Steder paa bette Amt. Hvad derimod angives at betale sig godt 
for de Egne, der ere udelukkede fra Melkehandlen, er Fedning af 
Kalve til Slagtning; paa de fleste Herregaarde loegger man soerdeles 
Vind herpaa om Vinteren og tidlig paa Foraaret, og som ovenanfort 
indffrcenker denne Jndustri sig ikke längere til Hovedgaardene, men 
Mange Bonder tage Deel i den. Nogen scrregen Fremgangsmaade
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ved Fedningen af Kalvene er ikke Red. bekjendt; derimod bor med 
Hensyn til Forhandlingen bemcrrkes, at det begynder at komme i Brug 
at soelge Kalvene ester Borgt. Prisen der paa denne Maade er erholdt 
har i de seneste Aar voeret ? — 8 Mk. pr. Lpd. levende Borgt, 4 Pd. 
Rabat paa hver Kalv. Ester et andet Opgwende ffulde Fedekalven, 
under nuvcerende Priser, tiltage 2 Mk. daglig i Voerdi, hvorved Melken 
vLlde vcere godt betast, hvor den ikke kan afscettes til Kjobenhavn.

2llmindeligviis anvendes Melken til Smorproduction, og ikkun 
paa to Gaarde, Lethraborg og Bkbyegaard, anvendes den sornemmelig 
til Sveitser-Ost; men denne Anvendelse antage de Fleste ikke at 
vcere fordeelagtig, i det Mkndste langtsta saa indbrkngende som Salget 
af Sm or l Smaapartker, som det sinder Sted iscrr fra Geddesdal, 
Carlslunde Gaard, Cathrkneberg, Bentzonseie o. fl. Disse Gaarde 
have Leverance af Sm or til adffillige velhavende Familker hele Som- 
meren, aflevere det sriske Sm or i Krukker paa nogle Pund, een til to 
Gange om Ugen, og erholde da den samme p r iis  som Hskerne 
L ÄjobenhaVtt. At et Meieri ved denne Afsoetning maa kunne 
indbringe en langt hoiere Jndtcrgt, -nd ved at soelge i stsrre Borgt 
(Fjerdinger og Halvtonder) er indlysende; thi Producenten loegger her 
til den gcengse Priis, Hokerens Fordeel; ja det er endog undertiden 
Trlfoelde, at den mere velhavende Familie gjerne giver en endnu hoiere 
Priis sor beständig at have nykjoernet Smor. Hvor en Gaard, der 
dog ikke maa ligge sor langt fra Staden, kan skaffe sig Afsoetning 
paa sit Sm or paa denne Maade, der er vel Jndtoegten ikke fuldt 
saa stör som den fordeelagtkgste Melkehandel, 3: i en Afstand af 1 
til Z M iil fra Kjobenhavn; men den er vistnok, i et loengere Tids
rum, storre end Melkehandlen, der drives i en Afstand af til 2 
M iil fra bette störe Marked.

Det bor til Slutning ikke blive uomtalt, at Koerne nuomstunder 
behandles med langt storre Omhu end tilforn isoer paa Herregaardene 
baade Sommer og Vinter, hvor det nu ikke lcenger er noget ual- 
mindeligt at give Malkekoerne, foruden Kartofler ogsaa en Deel Sced; 
hos Bonderne erholde de, i det Mindste om Sommere»*, hvor Vikker 
dyrkes i Brakmarken, en langt rigeligere Fodring end tilforn. Men 
det ec ikke blot en langt rigeligere Fodring Kvoeget nu erholder end 
forhen; der sorges ved velindrettede Stalde, hvor dette er muligt,
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i hoiere Grad for dets Neenlighed, og det er endog Tilfcelde at Strigle 
og Borste anvendes hele Winteren igjennem. Paa Cathrkneberg kommec 
Koerne aldeles ikke ud af Stalden fra de indstaldes om Esteraaret 
til de nceste Foraar flippes paa Graes; Wandet pumpes ind L Kryb- 
berne, der have saameget Fald at det atter ganske kan lobe af.

Toiringen gaaer, paa de storre Gaarde, meer og meer af Brug, 
og den lose Drift —  ikke Staldfodring —  indfsres istedet. Hc. Pro- 
prietair Vülentmer focsikkrer at have storre Netto-Jndtcegt af 160 
Malkekoer, der gaae lose, end tilforn af 200 toirede. At opregne de 
Herregaarde, der ikke loenger toire, vilde, med saa Undtagelser, voere at 
noevne dem Alle. Toiring Hörer nu paa Herregaardene snart til Und- 
tagelserne, blandt disse er Vibye-Gaard; men her vandes Rserne 
i T/sLret, og paa denne Maade soges Fordelene af Toiringen og af 
den lose Drift sorenede. Hvad en duftig og toenkende Landmand, 
hvem andre Omstoenbigheder nodte til at toire, forsikkrede, nemlig at 
120 Koer give ved los Drift storre Udbytte end 160 toirede Koer, 
bekroeftes af mange andre Landmoend. Dette er i det mindste gansse 
det samme Forhold som Hr. Valentiner angav, nemlig at 160 Koer 
gave storre Udbytte end 200 toirede.

Paa Eegholirr har man, uden at formindfle Antallet af Kvoeg- 
bescetningen, indfort den lose Drift istedetfor Toiringen. Imidlertid er
det vel en afgjort Sag, at et storre Antal kan erncrres paa samme 
Areal ved denne end ved hiin; men da det ikke kommer saameget 
an paa hvor stört Antal der holdes paa et vist Areal, som paa hvor 
stör Netto-Jndtoegt det afgiver, saa kan det storre Antal ikke an- 
fores som er Beviis for Toiringens Fortrin. Skulde den lose Drift 
end voere fordeelagtigere, saa kan den dog ikkun anvendes paa de storre 
Gaarde, hvor det kan betale stg at vogte Kvceget paa den indhegnede 
Mark, og hvor der stndes en Vanding, til hvilken det kan söge hen 
efter Behag; de mindre Gaarde ere nodte til at toire eller staldfodre. 
Dette Sidste er, som anfort undec 6te Afsnit, ikke Brug her paa 
Amtet, uden af meget Faa, og med en meget ubetydelig Besoetning.

Oplysning om hvor stör Mcengde Melk, Sm or og Ost man i 
Gjennemsnit kan regne paa hver Koe i de forssjelllge C'gne, savnes 
aldeles i Jndberetningerne; men er naturligviis af stör Vkgtighed. 
Ligeledes savnes sammenlignende Beregninger over Jndtcegten ved
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S m sr - , Ssdmelksoste - Fabrikation og Kalvefedning. Fra Edel
gase har Red., ved Eierens Velvillie, erholdt et Meieri-Regnskab sor 
10 Aar, Lfslge hvilket en Koe giver henved 68 Pd. Sm sr om Aaret. 
De Sogne som befatte sig med Melkehandel kan for hele Aaret an- 
flaaes til at have holst 6 Potter Melk af Koen daglkg, lcrnger 
ude i Landet neppe 3 Potter i Gjennemsnit. Paa Herregaardene 
regnes 1 Fjerding Sm sr almindeligviis som Jndtcegt as hver Koe 
om Aaret; mange Steder haves dog 1^, nogle bringe det til 1^ 
Fjerding. Regner man 1 Pd. Sm sr paa hver 15 Potter Melk, 
hvilket sormodenlig er for holt anslaaet hertillands, saa flulde den 
Koe, der giver 1 Fjerding Sm sr om Aaret, malke 740 Potter, hvilket 
i 300 Dage vilde udgjsre 2^ Pot daglig. Paa Geddesdal regner 
man ^ Tde. Sm sr paa hver Koe, bette er den hskeste Smsrproduc- 
tion der vides her i Amtetz herved maa dog bemoerkes, at Gaarden 
har en udsogt Kvoegbescetning af Tonderske, Jydfle samt adskillige 
Kser, tillagte efter en Tyr af Engels? Rare fra Krabbesholm, at 
Iorderne, i sig selv af fortrinlig Beskaffenhed, ved Mergling og stark 
Gjsdning ere bragte i udmcrrket Kraft, og at Kvoeget om Winteren 
faaer Ljcrrne, endelig at alt hvad der angaaer Meieriet bliver passet 
med stsrste Opmcrrksomhed.

19.

^esteavlen har aldrig voeret dreven med Interesse eller Kundskab 
paa bette Amt, og i det Hsieste vceret beregnet paa at tillagge de ringe 
Arbeidsdyr, der udkrcevedes til Driften og den Mcengde Kjsrfler der 
forefalde. Paa Grund heraf kan man ikke vente at den skulde staae 
paa noget synderlig holt Trin, eller at Raren flulde besidde fortrinlige 
Egenskaber. Stsrrelsen er meget forfljellig efter det Jordsmon, paa
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hvilket Hestene ere opdrcettede; den varierer. mellem 9 Qv. 2 Tom. 
og 10 Qv., bog er det nu ikke lcrngere ualmindeligt at finde Hefte, 
tillagte af Bonder i det bedste Strog as Amtet, f. Ex. i Kildebronde, 
Klovetoste, Hsielse, Jersie Sogne, der holde over 10 Qv. Med 
Hensyn tkl Storrelse er Hesteracen uncegtelig tiltaget, men i Antal 
aftaget siden Udskiftningen, ved hvilken det forste Skridt blev gjort 
til at forbedre den, ved at tvinge Bonden til at holde et mindre 
Antal end tilforn, og ved de storre Afgroder, isoer af Foderurter, at 
soette Ham istand tll at fodre bedre. Udffkftningen af Foellesssabet 
bevirkcde saaledes det som den Tvang, en Ncekke af Lovbud paalagde 
Godseier og Bonde, for at fremffaffe storre Heste, ikke formaaede at 
udrette. Efterhaanden som Agerbruget har hoevet sig ere Hestene 
blevne noget storre; men de ere i det Hele taget endnu altfor smaae, 
og derfor maa der holdes et altfor stört Antal af dem. Men nagtet 
Agerbruget endnu ikke ersteget til nogen synderlkgGrad afFuldkommenhed, 
kan man dog ingenlunde indromme at Hesteavlen har holdt Skridt 
Med det; hertil maa vel Gründen rimelkgst soges L den Omstoendig- 
hed, at Bonden avler Soed til Salg, og maa altsaa söge at frem- 
bringe saadanne Barer, som Han kan faae bedst betalt; Heste derimod 
tilloegger Han kun til eget Bcug, og mener derfor at kunne noies 
med som de falbe. Han har i denne Henseende ikke Andres Skjon, 
men kun sit eget at rette stg efter, og da nu Hans Smag uheldig- 
viis ikke stemmer med Kjoberens, saa er det ganffe naturligt at Han 
heri ikke folger med Tidens Fordringer. Hvad der siges i en af de 
indkomne Jndberetninger, hvis Ord derfor anfores, gjoelder, med faa 
Undtagelser, som almindelig Regel: „Man maa destovoerre indromme, 
at Hesteavlen hos Bonden er meget L Wagende, her holdes ikke en 
eneste god Befleler, og har ikke vceret holdt nogen L de sidste 10 Aar 
og maaffee lcengere tilbage. Bonden tager aldeles ikke rigtigt Hensyn 
til Hingstens Exterieur, isoer et lige Kryds, kräftige velstrllede Bag- 
been feer Han ikke paa; men en bred Bringe, hoi Neisning, helft 
dygtkg spoekhalset, og fcemfor alt —  meget lav Bedcrknings-Priis er 
der Han attraaer. En aldeles vanffabt Hingst, der bedoekkede gratis 
her i Egnen vilde faae meget at bestille. Derfor har endnu ingen 
Bonde her i EZrren ladet bedoekke af Fuldblod, og efter Foran- 
forte vil det endnu neppe ffee i en Roekke af Aar." —  Denne
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Klage over Mangel paa gode Stodhingste sees fremfort fra alle Egne 
af Amtet, og den er et talende Beviis paa Hesteavlens Forfald, hvad 
Exterkeuren angaaer; thk at Hestene nuomstunder ere mlndre smaae 
og mere fletbyggede end tilforn kan neppe vidne om det Modsatte. 
„Om Hesteavlen, siger en anden Jndberetnkng, gjcelder omtrent det 
Samme som om Qvcrgavlen. Den almindelige Nace svarer ikke 
loenger til det fcemskridende Agerbrug, og man er langtfra ikke saa 
opmcerksom som man burde vcrre paa Sammes Foroedling; og ssjondt 
man vel hist og her sporer nogen Fremskrkden til det Bedre, ere de 
dog altfor Mange de Landmcend, som ikke engang benytte de sig til- 
bydende Midler fra Stutteriet i Frederiksborg, Köngens Stald eller 
enkelt udmcrrket Hingst. —  Det rette Greb i Valget af Folhoppe 
og Stodhingst, i Follets og den unge Plags Nogt og Pleie har 
Sjcelloenderen stet ikke." —  Om Hesteavlens Tilstand paa et Strog 
as Egnen mellem Kjobenhavn og Kjoge —  de foranforte Beretninger 
omtale Egnen ved Roeskilde-Landevei-n —  udtrykker en anden Be- 
retning sig saaledes: „Hesteavlen i Thorslunde Sogn er snarere af- 
tagen end tiltagen, da de mange Aars lave Scrdpriser har sat Bon
derne tilbage; men vilde Scedpriserne blive rimelige for Eftertiden, 
kan Hesteavlen ogsaa ventes at gaae fremad, da den velhavende Bonde 
scrtter sin A§re og Lyst k at have gode Heste og godt Titloeg. Der- 
imod L Greve og Kildebronde Sogne er Hesteavlen ved de aarlig fra 
det Kongl. Stutteri paa Frederiksborg, til Hesteracens Forbedring hid- 
sendte Stodhingster, gaaet noget fremad, iscer da flere af Bonderne i 
disse Sogne ere formuende og holde renere Folhopper." —  Jkkun 
fra de Egne af Amtet, hvor forcedlede Hingster have vceret statio- 
nerede, er det at Hesteavlen anfores at vcere gaaet frem; men ikke een 
Indbcretning melder et Ord om den Nytte Proemiehingster har gjort, 
og nagtet der i en lang Roekke af Aar er uddeelt Proemier L Kjoge 
for de bedste Stodhingste, omtaler Jndberetningen fra denne Egn 
fletkkke disse Stutteri-Besi'gtigelser, eller de ved disse belonnede Hing- 
ster. „Aarfagen til den forbedrede Hesteavl, siger den, er at Bonderne, 
som ved Udffiftningen nodtes til at afffaffe deres storre men slettere 
Heste-Antal, og i deres Sted at tilloegge fcrrre men bedre, for en 
Deel lade deres Folhopper bedcrkke ved Stutteriet ved Frederiksborg. 
Herved tillcrgges gode Hingster paa Bondergaardene. Andre fik og
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faae endnu Hopper bedcrkkede paa de omliggende Herregaarde. Saa 
har her og i nogle Aar voeret tilsendt Hingster fra Frederiksborg, som 
i flere Uger have henstaaet omkring L Sognene, hvoc Bonder og Andre 
have kunnet hendrage d-res Folhopper til Bedoekning." Hvad det 
Kongl. Stutteries Hingster L kenne og flere Egne flges at have virket 
til Hesteavlens Forbedrlng, meldes fra den nocdlkge Deel af Voldborg 
Herred at vcere bevicket ved en, Conserentsraad holten tilhorende, 
Hingst af „arabiff" Blöd, der i en Roekke af Aar har voeret stationeret 
paa Krabbesholm, efter hvilken Hingst „ikke alene paa Krabbesholm, 
men ogsaa hos Godsets Bonder sindes et Lillceg, der beundres af 
Alle, der komme her i Egnen for at fee samme." Dette er ffrevet
1 1829, altsaa focinden man havde lcrrt at kjende Fuldblodshestens 
Jndvirkning paa Hesteavlens Forcedling, men efterat Proemiesystemet 
havde voeret gjoeldende i nogle og tredive Aar.

Hestene paa det frugtbareste Strog af Amtet, og hos de mere 
velhavende Bonder ere almindeligviis fra henved 10 Qv. til 10 Qv.
2 Tom. störe, meget faa ere storre, men alle mindre hos den for- 
armede Bonde og hos Parcellist.n. Hesteracen er, ligesom Kvoegracen, 
meget blandet med Blöd fra andre Provindser, hvortil Kjobenhavns 
Ncerhed bidrager endeel, fordi halvgamle Heste derfra soelges paa Noes- 
kilde og Kjoge Markeder og paa Trommesalen ved Kjobenhavn. Disse 
bringe undertiden Fol, og bidrage saaledes til at forblande den op- 
rindelige Rare. Det er derfor vanffeligt at give en Beffrivelse, 
som kan passe for Amtets Hesterace i Almindelighed; paa Storste- 
delen vil dog nok efterstaaende passe: Hovedet er grovt med en flad 
og bred Pande, smaae velansatte Drer og muntre Dine, dog ere Svlne- 
oine ikke ualmindelige; Halsen er velreist, tyk og oste spcekkammet, 
forsynet med en lang og haarrig Man; Manken er lav og tilrundetz 
Bovene steile og tykke; Underarmen kort og til den Borgt den flal 
boere, forholdsviis svag; Skinnebenet derimod tykt og rundt med skjulte 
Sener; Hoven stör, rund og sund. Kröppen er temmelig velribbet 
og Bringen bred og flad; men Ryggen, paa Grund af at Hesten 
er lav fortil, sjelden faa lige som det vac onffeligt; imidlertid hjelper 
dette til at Hesten feer noget anseeligere ud fortil, og det er ogsaa 
Fordelen Bonden feer meest paa. Loenden er derimod svag, ostest flet 
formet med et temmelig kort, oste meget afssydende Kryds. Bag-
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delen synes i det Hele ikke i Omfang og Muskelfylde at svare til 
Fordelen, men til Erstatning er den prydet med en lang, haarrig 
Hale. Skanken er paa ingen Maade udmcerket, almindeligst for rund, 
hellerikke er Haseleddet tilstrcrkkelig bredt og stcerkt eller velstillet; Spat 
findes hyppigere hos de storre Hefte end hos de mindre. Hellerikke 
er Fodskiftet just det bedste, Heften arbekder formeget under sig, lofter 
for holt, og Bagdelen mangler Kraft til at flyde den frem, den har 
ofte et tungt og dertkl meiende Fodffifte. De almindeligfte Lod ere 
bruunt og rodt, betydelige Aftegn findes sjeldent. Storrelsen er meget 
sorskjellig, paa Heden ofte over 10 Qv. Af saadanne Hefte er det 
meget akmindeligt at fee sex trcekke en Ploug; vel er denne som ostest 
temmelig plump og svcrr, men neppe Lungere end at jo sire Hefte 
maatte kunne arbeide med den.

Hesteavlen er iovrigt i en Overgangs-Periode; der er nemlig paa de 
senere Aar Pakt en tilforn ukjendt Interesse for den, hvilken ikke kan 
blive uden velgjorende Folger; man ec her kommen til Eckjendelse om 
at Stutteri-Besigtigelserne ei have gjort det tilsigtede Gavn. Neppe 
er der i faa Ord fremsat et saa flaaende Beviis for Besigtigelsernes 
ringe Nytte, som i Beflrivelsen af Nibe Amt. „ I  Holsted Kroe, 
hedder det der, Wamdrup Sogn, har voeret en Hingst, som flere 
Gange har faaet Prcrmie, men som nu er dod, saa at denne E g n  
for Tiden mangler en god gingst." Hvad Nytte har nu denne 
Hingst gjort Hesteavlen, naar den Egn, hvor den i flere Aar har 
voeret benyttet, ved dens Dod mangler en god Hingst? For at op- 
naae dette Resultat, bchovede Staten sandelkg ikke at have anvendt 
gjentagne Belonninger. Havde Prcemieuddelingen gjort den tilsigtede 
Nytte, faa vilde det have heddet: L den Egn har voeret en Hinast, 
som flere Gange har faaet Prcrmie, saa at denne Egn for Tiden 
ikke mangler gode Hingster. —  D a  Prcemieuddelingen ved Placaten 
af 25 Februar 1837 er ophcrvet i Sjcrlland, saa er det overflodigt 
her at tale mere derom. Den Overgangs-Periode, hvori vor Hefte- 
avl befindet sig, er fremkommen af den Strid, der, som bekjendt, i 
nogle Aar fandt Sted om de forffjellige Grundscrtninger, hvorefter Frem- 
gangen til noget Bedre burde ledes; thi Alle vare enkge om, at som 
det var künde man ikke onske det ffulde blive. Interessen for Heste
avlen var aftagen, og det var kun den der ikke rigtkg beregnede hvad
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eri Heft kostede at opdroette, der befattede sig dermed. Paa de storre 
Gaarde holdtes ingen Hingster, thi Bonderne vilde ikke betale saa 
hole Springpenge, som künde dockte Omkostningerne ved at anskaffe 
og holde en god Hingst, og af flette var der nok; det erkjendtes selv 
af Tilhoengerne af Proemie-Systemet at dette ikke tilveiebragte et til- 
strockkeligt Antal gode Hingster, men de vedbleve, eller snarere ved- 
blive, at paastaae man ved Valget af Stodhesten mere bor have 
sin Opmcrrksomhed henvcndt paa dens egen end paa Afkommets 
Beskaffenhed, og Herr er det vel fornemmelig at Feilen ved dette S y 
stem ligger. B i fulgte da som soedvanlkg Tydsklands Exempel, og 
da man der havde begyndt at efterligne Engloenderne, basere Heste- 
avlens Forbedring paa een udmocrket Ntace Heste (Fuldblodshesten), 
der vedligeholdtes i sin Neenhed, og provedes ved Voeddelob, saa efter- 
fulgtes, eller forsogtes det Samme hos os; men det gik langsomt med 
Foroedlingen som med det Meste her tillands; der skulde lang Tkd til at 
selv den mere Formuende künde bekvemme sig til at betale saa hole 
Springpenge, at det künde vocre fordeelagtigt at anskaffe en Fuldblods- 
hlngst. Ded en Actke-Forening lykkedes det endelig at faae en saadan 
Hingst, Tournament (ved Oetus af kgstime), der i 1837 opstaldedes 
i Roeskilde og begyndte at benyttes paa Amtet, mod 20 Rbd. r. S .  
Springpenge foc hver Hoppe. Samme Aar stationerede den Kongl. 
Stutteri-Direction en anden, det Kongl. Stutteri tilhorende Fuldblods- 
hingst, Hadji-Baba, paa Svenstrup, hvor den bedoekkede til 10 Rbd., 
og en tredie Hingst af denne Rare, V. Neeronmneer, stationeredes 
i Herfolge paa Prcrstoe Amt, bedoekkede til samme Priis, og be- 
nyttedes af adskillkge Landmcend paa Kjobenhavns Amt.

D a  Bonderne imidlertid ikke ret künde bekvemme sig til at be
tale saa hoie Springpenge, saa kom Selskabet til Hesteavlens Fromme 
dem til Hjelp, ved at betale Hcelvten af Springpengene for et vist 
Antal Hopper, tilhorende Bonder. Dette var vel den eneste Maade, 
paa hvilken man künde bringe dem til Erkjendelse af den forcedlede 
Hests Fortrin, og i Fcemtkden bevocge dem til at betale hoie Spring
penge, hvilke altid vil blive nodvendige for at det skal kunne betale 
sig at holde gode Stodhingste. Men det er ikke den eneste Nytte, 
den gjenvakte Interesse for Hesteavlen har gjort, at der er anskaffet 
en Fuldblodshingstz denne vilde kun virke ubetydeligt, og meget lang-
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somt paa et heelt Amts Hesteavl, og naar den dode vilde Sporene 
af den med Tiden forsvinde; hvad der er langt vigtigere er at de 
fleste Eiere af de storre Landeiendomme have begyndt at loegge Fol 
til, noget de tilforn kun undtagelsesviis gjorde, og naar det ffeete 
var det blot for at fremffaffe samme Slags Hefte, de künde kjobe 
ligesaa gode, og langt billigere af Donderne. —  Det er ganffe sandt at 
Bondernes Hesteavl er af storre Vigtighed for Landet end Herre- 
gaardenes, fordi det er hiin der skal levere det storfte Antal af de 
sornodne Brugshestz men for at kunne levere det storfte Antal gode 
Brugsheste er det nodvendigt at Hesteavlen ikke overlades ene til 
Bonden; var Han end ligesaa oplyst, ligesaa kyndig som den storre 
Gaardeier, saa vilde dog Hans indffroenkede Formues-Omstcendigheder, 
saavelsom Hans indffroenkede Omgangskreds lcrgge Ham ueverstigelige 
Hindringer iveien for at forffaffe sig udmoerkede Hingste. Dette maa 
overlades den mere Formuende, vcegrer Han stg derved, som Tilfoeldet 
var da Han ei loengere blev af Lovene tvungen til at holde Stod- 
hingst, saa har Erfaringen nu tilstroekkelig viist, at Dondernes Heste
avl, nagtet al Anstrengelse fra det Offentliges Side, geraader i For- 
faldz thi i Forfald kan det ikke ncegtes at den er geraadet siden Op- 
hoevelsen af Herregaards-Stutterierne. Gloedeligt er det derfor at man 
begynder igjen paa Herregaardene noget at befatte sig med Hesteavlen, 
at man soger at komme i Besiddelse af Askommet af udmoerkede 
Hefte, og iscer at der er Udsigt til at Hingsthold og Hesteavl, inden- 
foc passende Groendser, kan blive fordeelagtig; thi stedsevarende Op- 
offrelser for at fremme en Sag, er hverken at vente cller onffe. 
Adffillige Besiddere af Herregaarde have i de senere Aar frivillig be- 
gyndt at holde Stodhingster til Afbenyttelse for Bsnderne; men af 
Mangel paa gode, ved Fuldblod forcedlede Hingste, er andre anffaffeve; 
paa Eegholm og Vibyegaard holdes Stodhingste af det Frederiks- 
borgffe Stutteri, paa Edelgave en jydff Hingst, og paa Trudsholm 
en Hingst af det forhenvcerende Lovenborgffe Stutteri; men med 
Undtagelse af Bibyegaard have de noevnte, og desuden adffillige andre 
Herregaarde nu Tilloeg efter Fuldblod, der med Tiden ffal anvendes 
Lstedetfor det mindre oedle og uoedle Blöd. Amtet har saaledes Ud
sigt til om nogle Aar at blive tilstroekkelig forsynet med gode Stod
hingste af sorcedlet Race.
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Om den forcedlede Hefts Fortrin er man overalt blandt de mere 
oplyste Landmcend overbeviist; Bonderne derlmod udtale slg lkke endnu 
til Gunst for Fuldblodshesten, hvilket ikke er at undees over, da hatt 
kun kjender den af Udseende, og det endda sjeldentZ dette falber imid- 
lertld lkke i Hans Smag, dertll er der for lidt Kjod og Haar, dog 
er Han saa fornuftig endnu ikke at affige nogen Fordommelses-Dom 
over denne Nace; ved det noeemere Bekjendtflab Han, ved Under- 
stottelse as Selflabet til Hesteavlens Fremme, vil gjore til Fuld- 
dlodets Afkom, vil Han formodentlig erholde samme gode Mening om 
denne Race, som Andre, der kjende den. Skjondt det af den mere 
dannede Landmand indrommes, at den soroedlede Heft almindeligviis 
af Exterieur er saaledes som Veterinairerne sige os at en Heft flal 
voere, saa er der dog Adflillige der frygte, at den Lkke flal have til- 
stroekkelig Styrke til de Arbeider, der forefalde ved AgerbrUget, og ere 
bange for at komme til at kjobe Hurtighed og Skjonhed paa Kraf- 
tens Bekostning; og rlgtkgnok vilde det voere -n flem Omstoendighed, 
om det flulde bllve nodvendigt at spcende fleer end 4— 6 Hefte for 
en Ploug, hvilket nu er Brug selv hos de Bonder, der have de storste 
og stcerkeste Hefte. Men naar man ret overveier Sagen, og kommec 
ihn at de fra England indforte fortrinligere Arbeidsredflaber, Plouge, 
Exftirpatorer m. fl-, som i England ere indrettede tll to Hefte, falbe 
for tunge for to af vore Hefte, og af denne Grund ikke kunne der 
nyttes med Fordeel, saa maa vel en Deel af Frygten for at vor Land- 
race flal tabe i Styrke ved Forcrdlingen ved engelfle Hingste forsvinde. 
Det kommer kun an paa ei at opgkve Sagen inden man har lcrrt 
Resultatet tilstrcrkkelig at kjende; standser man paa Halvveien naaer 
man ikke Maalet, men dette ligger ikke ncer naar Talen er om For- 
bedrkng af Huusdyrene, den kroever Tid, Penge og fornuftigt Over- 
loeg, og giver sjelden Renter i de forste Aar; men lader man fig af- 
ffrcrkke herved, saa bortkaster man sine Penge, og deri Händler man 
ufornuftkgt.

Uagtet der er Udsigt til at Hefteavlen vil gaae frem til det 
Bedre formedelst den Opmoerksomhed, der ffjoenkes den, saa vil det 
dog ikke blive muligt at bringe den til den foronflede Fuldkommenhed, 
saaloenge Bonden holder et til Hans Avlsbrug saa uforholdsmcrssigt 
stört Antal Hefte; thi herved bliver det Ham umuligt at give Tillcegget
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og Folhopperne den passende Rogt og Foder. Gammel Bane kan 
voere en medvirkcnde Aarsag til dette störe Hestehold; men vist er det 
at det betydelige offentlige Hoveri, Veiarbeide og Frikjorsler nsder 
Ham til at holde flere Heste end nodvendigt til sin Drift; thi foerre 
og storre kunne her ikke gjore det samme Arbeide som de flere, mkndre 
arbeidsdygtige. Bilde nemlig en Bonde, istedetfor 8 smaae holde 4 
storre og stärkere Heste, saa künde Han med dem drivc sin Lod lige- 
saa godt; men skal Han sende en Vogn paa Veiarbekde, og en anden 
i Kongereise, saa har Han i forste Tilfoelde endnu 4 Heste til at 
spcende for Plougen; L sidste Tilfcelde maa Han lade Arbeidet hjemme 
hvile. Paa den anden Side falbe de mange Heste Ham byrdefuldt 
at holde, derfor iler Han saameget som muligt efter at begynde Hosten, 
for dessnarere at naae den herlige TEvretid, og af samme Grund 
denne begyndcs tidligt, udhales den saa langt ud paa Efteraaret som 
muligt, om end ikke hos den ordentlkge Bonde med Arbeidshestene, 
saa dog med Fol og Plagge. Dette har man bebreidet Bonden, og 
med Uret, thi det er dog stedse bedre at lade Plaggene söge Foden 
hvor de kunne udenfor Stalden, end Intet at give dem inde. Man 
har sogt at oplyse Ham om det Skadelige i at lade Kreaturene gaae 
saa loenge ude om Efteraaret; denne Oplysning troenger Han neppe 
til; thi Han veed meget vel, at Plaggen vilde trives bedre i en god 
Stald ved godt Foder, end i Regn og Bloest i en suur Eng eller 
Mose, men Han har kun Balget mellem at lade den söge sit Op- 
hold der, eller at holde endnu en Koe mindre. Saalcenge derfor 
Hoveriet vedvarer, som tvinger Bonden til et urimeligt stört Heste
hold, vil Hesteavlen aldrig kunne drives som den bor; Bonden vil 
vedblive af Nodvendighed at holde mange, og som Folge heraf smaae 
Heste, hvilke det ikke betaler sig at tillcegge til Salg; Kvcegholdet vil 
vedblive at staae i Missorhold til Hesteholdet; at opgiverEvret vil vedblive 
at voere noesten en Nodvendighed, og Dyrkningen af Rodfrugter og Raps 
derved meget mislig; —  kort det störe Hestehold, hvilket det offent
lige og private Hoveri gjor nodvendigt, vil yttre sin skadelige Jnd- 
virkning paa hele Bondens Drift, og i enhver Retning hoemme Hans 
Fremffridt.

At Hesteavlen paa en stör Deel af Amtet, isoer i Noerheden af 
Kjobenhavn ikke betaler sig, behover neppe at ansoresz thi hvor man
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kan have 50 til 60 Rbd. af en Koe i reen Jndtöegt om Aaret, der 
maa man have Udsigt til langt hoiere Pciser paa Hefte end Bonden 
har, for at det skal lonne sig at lcegge dem til. Desuagtet er det 
ikke saa ualmindeligt som man skulde formode, selv i en Afstand af 
mindre end en M ü l fra Kjobenhavn, at see Fol hos Bonderne af 
eget Tillceg; dog er det ikke her i Egnen, som langer ude i Landet, 
Regel selv at tillcegge de Hefte man bruger. Rigtkg beregnet vil det 
paa Storstedelen af Amtet neppe betale sig at tillcegge almindelige 
Arbeidsheste; men var der, ved Bestemmelserne for Vceddelobene, taget 
tilborligt Hensyn til at ftemme Provindsens Hesteavl, vilde deri 
ligge en Opmuntring for Eodseieren til at lcegge Vind paa den for- 
cedlede Hesteavl; hidtil har denne kun indskrcenket sig til Tillceg af 
nogle Halvblodsheste til eget Brug, og for at ffaffe en forcedlet Stod- 
hest til Afb-nyttelse for Bonderne. Men allerede det er, som sagt, 
et Skridt til Forbedring, at Herregaardene Lgjen befatte sig med 
Hesteavlen.

20.
Faareav l.

det vist neppe kan bestaae med en planmcessig og ordenlig 
Drift at lcegge sig efter Faareavl, er denne derfor ikke af Betydenhed 
her. —  Bonden holder vel Faac, men dette kun som en til Huus- 
vcesenet hörende nodvendig Artikel." Med disse Ord skildres Faare- 
avlen i en Jndberetning fra en Egn i Voldborg Herred, forfattet i 
1829, og den Anskuelse, som deri fremscrttes, var tilforn den al
mindelige blandt Amtets dygtigste Landmcend. Faareavlen betragtedes 
med Ringeagt, som Noget der ikke künde forenes med „en velordnet 
Drift", og saaledes betragtes den endnu af Mange, vel endog af de 
Fleste. M an kan altsaa ikke vente at Faareavlen, under saadanne
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Omstoendkgheder, stulde voere bragt synderlig vidt; Bonden holder vel 
Faar, men kun saamange som ere notwendige for at forsyne Huset 
med den fornodne grove Uld, Han bekymrer sig derfor ikke synderlig 
om deres Forcedling. Endskjondt altsaa Faaret endnu langtfra ikke 
voerdiges den samme Opmcrrksomhed som Kvoeget og de ovrige Huus- 
dyr —  en Opmcrrksomhed, der i det Hele ogsaa for disses Vedkom- 
wende falber temmelig ringe —  saa have dog Adflillige begyndt at 
Lndsee det er ingen ubetinget Sandhed, at man bor käste Drag paa 
Faareavlen; men at det snarere stemmer overeens med egen Fordeel, 
at bibringe bette Huusdyc fortrinlkgere Egenstaber end det almindelig- 
viis besidder. Det almindelige Faar er nemlig endnu her paa Amtet 
et meget ufuldkomment Dyr eftec sin Bestemmelse; det er hoibenet 
og grovhovedet, vildt og utrkveligt, bcerer liden og grov Uld, hvilken 
det er meget genegen at tabe om Foraaretz Kjodet er grovtrevlet og 
temmelig Haardt. Derimod er det meget srugtbart, lober naac det 
er et halvt Aar gammelt, og foder almindeligviis 2, ofte 3 og under- 
tiden 4 Lam; desuagtet giver det selv af Lammene en ringe Ind- 
toegt, da 10— 12 Mk. kan antages for den hoieste Priis for Stykket 
af almindelige Lam.

Det var Regjeringen, som gjorde det forste Skridt til vor Faare- 
avls Forcedling, ved i Aaret 1784 at oprette et Skoefeci paa Steen
gaarden i Gladsaxe Sogn. Dette Skoeferi bestod oprindelig af 3 
Spanske Voeddere og Danste Faar, af hvilken Race vides ikke; stden 
erholdtes fra Sverrig 10 Stkc. Spanske Faar. Denne Stamme for- 
flyttedes i 1797, da den var bragt til 172 siinuldede Faar, til Esrom. 
Paa Amtets Faarerace har dette Skoeferi ingen kjendelig Jndflydelse 
havt, ei engang i den Egn, hvor det havde voeret, fandtes Spor 
deraf, da man L dette Aarhundrede atter begyndte at forcrdle med 
spanst Blöd.

Betydelkgere var det Skceferi, som Kammerraad Drewsen holdt 
paa Lundtofte - Gaarden i Lyngbye Sogn, men som ved Salget af 
denne Gaard, for nogle Aar siden, blev nedlagt, ligeledes uden at have 
efterladt sig kjendelige Spor paa Omegnens Faar. Da  det imidlertid 
er det storste, der vides at have voeret i dette Amt, fortjener det, 
saavelsom hvad der i Kammerraadens Jndberetning fremsoettes om 
Faareavlen, at kjendes noiere. „Dersom mine 500 spanste og 200
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Faar af Southdowner-Racen ikke vare i denne Egn, saa maatte jeg 
svare, at fiinuldede Faar var her aldeles ikke. Men da bisse tvende 
Flokke hver skulle bringes til 1000 Sd-kkcr, saa vit denne Egn dog 
om nogle Aar faae en ei ubetydelkg Deel deraf. Ogsaa haaber jeg 
at Egnens Faar skulle ved Southdowner-Racen, som jeg troer vkl 
finde Bondernes Bifald, blive forcrdlede; thi med det spanske Faar 
befatter Bonden sig ei mere."

„Her synes det m!g passende at sige nogle Ord om hvorvidt det 
var hensigtsmoessigt at udbrede den spanske Faareavl mellem Bonderne, 
og hvorfor de dermed anstillede Forsog have havt saa lkdet Held."

„Jeg troer nemlig ikke at det var onffelkgt, om end mulkgt, at 
udbrede det spanske Faar hos Donderne. Disse Faar, ffjondt ikke 
vanskelige at fodre, da de hverken ere starke Andere, eller forsmaae 
noget Slags godt Foder, der Passer Faaret, behove dog i det Hele 
bedre Pleie end det almindelkge Faar. De taale mindre end hkne at 
sulte om Sommeren paa en nogen Fcelled, eller give da altfor ringe 
Jndtcegt. Nodfrugter, som er det eneste Foder om Vinteren, hvor- 
paa de blive fuldkommen könnende, dyrkes i mange Egne endnu ikke. 
Lammene af disse Faar ere megct kjcelne og udsatte for Sygdommc, 
der sjelden ramme de danffe Lam. Ogsaa holde de sig i det forste 
Aar smaae og for det Meste magre, saa at Slagteren vrager dem. 
Jo mere Faaret skridec fcem k Forcrdling, jo mere bliver bette Til- 
foeldet. Eiheller bliver det spanske Lam droegtigt fsrend i det andet 
Aar, og den spanske Race foder sjelden meer end eet Lam. —  Ester 
alt bette er det tydeligt at Fordelen af de spanske Faar fornemmelig 
skal indkomme af Ulden, men denne bliver ringere hos Bonden end 
hos enhvec anden Landmand, der kan holde et stört, med bedre Byg- 
ninger forsynet Skceferi. Bonden har aldeles intet Begreb om de 
Egenskaber, hvorved den spanske Uld fornemmelig anbefaler stg hos 
Fabrikanten. Hvad Han (Bonden) kalder fiin Uld, og maaske anseer 
for uforbederlig, er oste ikke andet end hvad vi allerede ved Forcedlingen 
i anden eller tredie Generation kunne have, og her bliver Han da staaende, 
tilloegger selv Bcrddere paa sine Blandingsfaar, see at de have lang 
Hale og krumme Horn, og stger: de er saagou spanffe nok! —  E i
heller er Hans Stald passende til den fine Faareavl, da Ulden i den 
ikke kan befries for Horfroe og anden Ureenlighed, der saameget ned-
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soetter dens Priis. Naar Han da kommer med sie litte Partie, saa 
kalbet Naceuld, ffambydes Han, etter troer at skambydes, og indseer 
lettelkg, at et Faar af almindelig Nace, der giver Ham et Par kam, 
som tidlig udvikler sig, let sinder Kjober og strax skaffer Penge til 
Huset, er Ham bedre tjenligt end det spanske, om hiint end giver 
Ham betydelig mindre Uld; denne kan dog Hans Kone spinde, den 
spanske ikke."

„Jeg gjentagec derfor, at efter min Overbeviisnkng passer den 
spanffe Faareavl sig ikke for vore Bonder. Derkmod var det onffe- 
ligt at de indforte hos sig et godt Kjodfaar, der dog boerer mere og 
bedre Uld end det almindelige, og dette troer jeg at finde L Southdowns- 
Nacen." —

„Faaresolding, det vil sige Faarenes Fodring L bevcegelige Folde, 
har jeg Lrugt i adskittkge Aar og vilde vist aldrig have forladt den, 
dersom jeg ikke var kommen til at see hvor let endog meget störe 
Flokke kunne Vogtes af et Menneske med en Hund. Nu  Vogtes 
mine Faar paa denne Maade, og ere, ved Hundens Hjelp, ncrsten 
ligesaa meget i min Magt som for L Foldene. Natlig Folding til 
Agerens Gjodffning fortscrttes uastadelkg og med meget Held af mig. 
De sidste Aar have lcert mig at kjende Foldgjodffnings, man künde 
noesten sige vidunderlkge Virkning paa Rapsen og Grcrsstt."

„Bonderne i Lundtoste foldfodrede ogsaa deres Faar et Par 
Sommere, men indsaae at denne Fodringsmaade kun er gavnlkg hvor 
Flokken er saa stör, at det kan lonne sig til dens Pasning at holde 
et Menneffe z ellers forsommes Faarene, blive magre og fode Lammene 
stet, der altsaa ogsaa blive magre."

„Faarenes Staldfodring er her ubekjendt mettem Bonderne, det 
maatte da vcrre at de havde stet min Vcedderflok, der uafladelig, naar 
den ikke i Springtiden er hos Faarene, staaer paa Stald."

„Uagtet egentlig spanff Faareavl er kun lidet forsogt af Bonderne, 
og nu aldeles opgiven, bcerer dog deres Faarerace Moerket af at frem- 
med Blöd er den blandet. Men hvoraf denne Blanding bestaaer 
vil neppe nogen kunne sige. Der tales om en langrumpet engelff 
Race; men hvilken Nace af engelffe Faar kjendes paa Halen? Jeg 
sormoder at de saakaldte langhalede engelffe Voeddere have voeret Ba- 
starder af frisiffe og danffe Faar, og at man, da man saa vittig
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bencevner det Bedre af Tidens Frembrkngelser „engelst", har antaget 
at bisse Dyr, da de vare bedre end de indenlandfle, maatte voere 
engelfle."

Denne Indberetning er streven for 14 Aar siden, det den om- 
talte Skceferi er ikke lcenger til; men den indeholder Anstuelser, som 
Erfaringen siden har bekcceftet, Foretagender som mange Steder endnu 
künde blive anseete som nye. Fjorten Aar gjsre overhovedet ikke stör 
Forskjel hos os i landoeconomist Henseende, en nyttig Ting bliver i 
bette Tidsrum ikke saa almindelkg bekjendt og antaget, at den kan 
betragtes som allerede tilfulde udbredt. —  Hvad der anfsres om For- 
cedlingen af Bondemes Faareavl ved det Spanste Blöd, har siden 
viist sig som aldeles rigtigt; thi ?tlle ere nu enige i, at det ikke er 
fordeelagtkgt ar forcedle deres Faarerace i denne Retning. Til en, for 
Bondens Faar, passende Forcedling har netop den Southdownste Race 
viist sig langt hensigtsmcessigere, og er, hvor Forcedling har funden 
Sted, traadt i Stedet for den Spanste. Dog har Ulden ogsaa af 
denne Race den Mangel, at den ikke ved Spinding lader sig behandle 
som den almindelige Danske; der stal höre ^-blod danst mod ^-blod 
southdownfl for ar Ulden kan behandles uden Olie. Hellerikke giver 
denne Race, saalcenge den holdes reen, almindeligviis meer end eet 
kam (stjsndt Adskillige paastaae at 2 Lam ere hyppige), men Lammet 
ec da meget stört, og egner sig i alle Henseender fortrinlig til Slagt- 
ning, ssges ogsaa med Begjcerlighed af Slagterne til meget hoiere 
Priis end almindelige Lam. Paa Trudsholm  holdes en liden 
Stamme, 12— 16 Stkr., af en Bastard-Nace af Southdowner og 
Danske Faar, der giver to Lam, som betales af Slagterne med 3 Nbd. 
Stk.; medens Racen var reen erholdtes 4 Rbd. for Stk. af Lam, 
men der faldt da ikkun eet. Hertillands, hvor det isoer er Lam der 
ssges til Slagtnkng, maa det ve! altsaa betragtes som rigtigere at 
holde denne Bastard-Race end den rene Southdowner; om den kan 
vedligeholdes i de fortrinlige Egenffaber i sig selv, og uden at op- 
friffes med cegte Blöd, vil Tiden vise; benoegtes kan det ikke ubetinget, 
om det end stridec mod den Theori, der stadfcestes ved de spanste 
Faar, hvis Bastarder stedse tccenge til Opfristning ved cegte Blöd.

En langt betydeligere Flok, 120 Stkr. oegte Southdown-Faar, 
holdes paa B id ftrup -G aa rd , hvis duftige Forpagter, Lieutenant
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Bodenhoff, har fficenket Faareavlen ligesaa wegen Interesse, som 
de svrkge Landvcesens-Gjenstande; Lammene soges stedse begjoerlkgere, 
saavel af Omegnens Bonder, hvilke betale et Vcedderlam med 5 Rbd., 
til Forcedling af deres Faareflok, som af Slagterne, til hvem dog 
kun i Neglen de mindre gode Lam scelges for 4 Rbd. For at ud- 
brede denne Race endmere, har Hr. Bodenhoff et enkelt Aar udlaant 
Bcrddere til enkelte driftige Bonder, og havt den Gloede, derved at 
flaffe dem den dobbelte Priis for deres Lam af Slagteren. Foruden 
denne trivelig og haardfore Race, holdes desuden paa samme Gaard 
en Flok paa 30 Stkr. Dishley Faar. Af denne Race soelges Lam- 
mene til langt hoiere Priis, nemlig for 25 Rbd. Stykket; en Priis 
der viser hvoc störe Forventnknger Landmanden gjor sig om Foroedling 
ved bette Blöd. Til denne Priis kan man naturligviis Lkke vente 
at denne Race skal stnde Kjobere blandt Donderne, skjondt den vist- 
nok var bedst skikket til at forffaffe dem saadanne Uldfaar, der passe 
til deres Behov. Saavidt vides er bette den eneste Faareflok af denne 
kjod- og uldrige Stamme, som sindes i Sjoelland.

Skoleloerer Gehl i Maalov har erholdt nogle Stkr. af den 
Race, som sindes paa Skaffoe-Gaard i Randers Amt; det er vanfle- 
ligt at sige af hvilke Raccr den er sammensat; den er meget stör og 
uldrig, men uagtet Ulden ikke kan regnes til den middelfine, lader den 
sig ikke spinde uden Olie. Bonderne ynde denne Race meget, da 
Afkommet af den og deres egne Faar giver en storre Mcengde, og 
bedre Uld end deres egen, og Lammene bedre betales.

Paa Amtets fcugtbareste Stroeknkng, imellem Noeskilde, Kjoge 
og Kjobenhavn, er Faareavlen saavelsom Nacen hoist ubetydelig. 
„Det almindelige Faar, siger Jndberetningen, er lidet, svagt og tabec 
sin Binteruld. En bedre Faareavl künde godt trives her, men kun 
faa Bonder söge at forbedre deres Faareavl. —  Ulden af de spanske 
Faar kan de ikke behandle, og denne Art er maaskee hellerikke den 
fortcknligste dos os. Frisiske Faar synes bedss flikkede for vort Klima, 
dernoest Shetlands-Faaret, som er siinuldet, eller andre engelffe Racer, 
f. Ex. den southdownffe, som i sig er meget fortrinlig. —  Paa Skovs- 
boe-Gaard i Namsoe Herred holdtes, da den tilhocte Justitsraad, 
Renteffriver wals^e, en Stamme af denne Race, didbragt fra Aar- 
Huus-Egnen, der var stör, uldrig og frugtbar. Denne Races Ud-
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bredelse var saare onffelig, og anbefales til Opmcrrksomhed." Ogsaa 
denne Faareavl er sporlos forsvunden der af Egnen; den holdtes des- 
uden kun L de allersidste Aar, inden Gaarden kom til en anden Eier> 
og künde saaledes ikke have synderlig Jndvirkning paa Omegnens 
Faareavl. —  Paa DeritzonseLe holdtes i adskillige Aar en udmcrrket 
Flok Merinos-Faar; Stammen, 120 Stkr. soruden 5 Vcrddere, kjobtes 
af Hofjcegermester B ru n  paa Kcogerup ved Helsingoer, for 1500 
Rbd. r. S .  Hellecikke af dette Skceferi er lcrnger noget Spor tkl- 
bage. —

Det betydeligste Skceferi paa Amtet, og som lcrngst er vedlige- 
holdt, sindes paa Edelgave, hvis Jordec ere scerdeles ffikkede til 
Faar. Paa Hovedgaarden selv holdes en Flok af henved 250 Stkr. 
af Leicestec og Dishley Racen med et Stcenk af Southdowns Blöd; 
men paa tuende Gaarde, der drkves sca Hovedgaarden, holdes Spanffe 
Faar, paa den ene en Flok af 250 Stkr., paa den anden 150 Stkr. 
V i ville under det 21de Afsnit komme tilbage til dette Skceferi, og 
der finde en Sammenlkgning mellem Jndtoegten af bisse forskjellige 
Rarer indbyrdes, og Jndtcrgten af Hollcrnderket.

Forinden vi forlade denne Gjenstand vil det ikke vcrre uden 
Nytte at anfsre hvad et Par af de udforligste Jndberetninger sige 
om Faareavlen, og ville til den Ende forst anfore den der angaaer 
Smocum Sogn og Omegn. „Spanffe Faar holdes alene paa de 
under Hovedgaarden Edelgave lkggende ufcie Gaarde, Smorumgaard 
og Nyebolle, Bonden ynder ei spanffe Faar, Han ec Lilfceds med den 
grove Uld Hans Faar bcere; disses Lam betaler Slagteren endecl 
hoiere, og Faarene give betydelig meer Melk end de Spanffe. Paa 
Faarenes Melk scrtter Bonden megen Priis; den benyttes til Ost 
eller scelges til Kjobenhavn til en hoi Priis, 20— 24 Sk. pr. Pot. 
Faarefoldning bruges ved det Spanffe Skceferi om Middagen og 
Natten; paa Hovedgaarden drives Faarene hjem til samme Tider i 
stroede Stalde. —  Hidtil er Faaret behandlet yderst ligegyldigt af 
Bonden; nu begynder man at toenke paa Sammes Forcedling ved Bil- 
sterffe og Engelffe Vcrddere, som give sinere Uld og bedre Lam." —  
Fra den nordlige Deel af Ssmme Herred lyder Jndberetningen fordeel- 
agtigst. „Af Faare-Rarer er den siinuldede engelffe (det vil sige en 
Rare, der er noget forcedlet ved denne) her den almindelige, der ncesten
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ganske har fortrcengt den kndenlandske Stamme. Den spanske Rare 
er meget sjelden og kan, hvor Ulden ikke anvendes til Handelsvare, 
vistnok ikke soretrcrkkes hiin. Faarefoldning eller Staldfodring er intet- 
steds Brug. Da Faarenes Antal her paa Egnen hidtkl ikke har over- 
steget 10— 16 paa hver Gaard, saa har man tklstrcrkkeligt kunnet 
groesse disse paa Draklodden og de magre Grcrsgange, der ikke kunne 
yde tilstrcrkkelig Fode for Kvoeget, eller som tilforn af bette vare af- 
groesscde." —

21.
Haugevaefenet.

Vcester man stt Blik paa Kjobenhavns ncvriiieste Omegn, betragter 
de mange smukke Hanger, der omgive Lyststederne, see dem prange 
med Blomster og Frugttrceer, saa ffulde man troe at Haugedyrkningen 
var sieget til en vis Grad af Fuldkommenhed, eller at i det Mindste 
Sandsen var vakt for den. Men man behover ikke at fjerne sig ret 
langt fra Hovedstaden, for man ved at käste fit Oie paa de udflyttede 
Bondergaarde og Huse, der staae paa den nogne Mark, uden anden 
Omgivelse end nogle Stakke, et Moddingested og en lille Toste, af 
hvis flette Zordvold enkelte Pilebuske, sjelden et Par kroblede Smaa- 
trceer, rage frem, for at faae et ganste andet Begreb om Haugevoesenet 
paa Amtet. Hvor man seer en ordentlig Hange ved en Bondegaard 
kan man for det Meste vcere vis paa at Stedet beboes eller har 
voeret beboet af en Familie, der ikke Hörer til Bondestanden. Jmid- 
lertid maa der have voeret en Tid, da man lagde Vind paa at plante 
Frugttrceer; thi i enhver Landsbye sindes, foruden nogle vilde Troeer 
(almindeligviis Afletroeer) ogsaa enkelte gamle Frugttroeer ved hver 
Gaard. Disse Trceer see overalt ud til at voere omtrent af samme 
Aldcr, og strive sig maastee fra Tidsrummet ester Christian V. Lovs
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Udgkvelse, ved hvilken Dronning Magrethes Lov af 1404 fornyedes, 
at hver Gaard skulde have en Hauge med i det mindste sex Umper. 
Jkke synderlig bedre staaer det til med Dyrkningen af Kjokkenurter; 
der fees af disse, foruden et litte Stykke Kartofler og Gronkaal, sjelden 
ander end et Par Bede, Purrer og Setter!. —  En livlig, fljondt 
just ikke glcedelig Skildring findes i en af de indkomne Indberet- 
ninger, fca Egnen ved Roeskilde Kroe, forfattet af Kroens davoerende 
Eier, Lieutenant Hansen.

„Saavidt jeg er bekjendt flere M iil her omkring er Haugeanloeg 
hos Bonden i aldeles Forfald. De smaae Pladse Bonderne udloegge 
til Hauge, ved nye Gaardes Opbyggelse, synes altid at vcere tagne 
paa Slump; dog synes Huushauger almindeligt at voere Skp. Land 
störe, Gaardhauger 1 Skp. Kun der! synes Alle at have Fasthed, 
at anloegge Haugerne nord for Bygnkngen. Det er vanffeligt at sige 
om bette fleer af anden Grund end Skik og Bcug. Skjondt det 
ogsaa kan formodes at det sseer for at have Solen paa Stuehusets 
Vinduer, Opflgt med Haugen i Norden, samt ligeledes Opsigt med 
Gaarden, som almindelig er ssnden for. Men skal bette vcere Gründen, 
saa er den opfort paa salffe Princkper; thi da Gaardene ere rundt- 
byggede sonden for Stueloengen, begribes lettelig at Solens Barme 
har Heist ubetydelig Birkning paa samme; medens de flette Folger 
blkve, at Moddingen altid bliver L Ssnden og om Sommeren hen- 
tcrres af Solens Straaler. Ganffe anderledes forholdt det sig om 
Stuebygningen opfortes i Sonden; thi paa denne Maade blev Haugen 
syd for Bygningen, og Solen vilde virke til Nytte baade paa Stue- 
huset og paa Haugen, hvilket vilde vcere saa velgjorende for Kjokken- 
urter o. s. v., at Bonden snart fik Lyst til at forbedre sin Hauge, 
der visselig ikke er en Biting for Huusholdningen. Jdetsted de nord- 
liggende Hauger nu om Foraaret, naar Snee af Betydenhed ec falben 
om Winteren, ligge fulde deraf hen i Foraaret, saa Jorden bliver 
compact, fugtkg, kold og aldeles uffikket til Haugevcexters Frembringelse. 
A f samme Grund lykkes det eiheller med Bier i Sjcrlland, i de for 
Solen afsondrede Hauger, saaledes som i Fyen og fl. St., hvor man 
wed Flid vcelger Plads ril Haugerne mod Solen. Iscer finder oven- 
staaende Zndretning Sted ved de nyere opferte Bonderhuse; thi da
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Byerne vare samlede, maatte det naturligviis troeffe at en Deel Hauger 
bleve lagte mod Sonden."

„Udfliftningen har ogsaa bldraget meget til Haugernes Forfald; 
thi saaloenge Byerne vare samlede gaves aarlige Maigilder (Sommer- 
gilder), og til Maikrandse og Eildestuen flulde Blomster. Dette am 
sporede Bondens Dsttre til at gjore sig bekjendt med Blomsterdyrk- 
ningen og Blomsterbedes Anloeg. Hele Byens Piger havde daglig 
hinandens Blomsterhauger for Die, og enhver vilde flaffe de smukkeste 
Blomster til Gildets Focfljsnnelse, hvilket gav Giverinden meest An
seelse ftSelflabet. Da Bondens Dottre nu havde Smag for Blomster, 
blev Kaal, Rodder o. s. v. dem hellerikke loenge fremmed. Moderen 
saae vel Datterens Haugelyst med en Slags Ligegyldighed, men künde 
dog ikke undgaae imellemstunder om Sondagen, med Faderen at gaae 
i Haugen. Den ene Orden foder den anden: nu maatte Haugen 
ogsaa voere i Fred —  der blev nu groftet, sat Steen- eller andet 
Gjoerde om samme. Faderen kom der nu öftere, meente Han künde 
ikke gaae ledig, plantede altsaa nogle Troeer. Saaledes er det for- 
meentlig gaaet fremad med de samlede Byers Hauger, kndtü de bleve 
som de befandles ved Udfliftningen. —  Da denne kom flulde endeel 
Gaarde udflyttesz der var da saamange andre, vigtigere Ting at tage 
vare, at der ei künde tcenkes paa Haugen i de forste Aar, iscrr ikke 
paa Frugttroe-Plantnkngen. Ogsaa manglede mange saadanne Ud- 
flyttere Kundflab om Trceplantning, da almindeligviis en Farfader 
eller Tipoldefader havde plantet Trceerne i Haugen i Byen, hvor Ud- 
flytteren var fod."

^Enhver Bonde vkl gjerne have Frugttrcrer i sin Hauge, og Loee 
om samme af vilde Troeer, naar de som Soeben künde voxe op til 
Modenhed i et Aar; men de mange mislykkede Forsog, Plantning 
og Omplantning, og den lange Tid, som hengaaer forend der kan 
Höstes Nytte af Samme, hertil udfordres en Taalmodighed, og er 
en Evighed, som Moengden af Bonder, isoer i Sjcelland, ikke syneS 
at kunne opleve." —

Kaste vi vort Dlik noget lcengere ud i Landet L Ramsoe og 
Thune Herreder, saa afgiver Haugevoesenet intet gloedeligere Syn. 
„Haugedyrkningen, siger Herredsfoged B lum e, er noesten ukjendt her 
L Egnen. Bonderhaugerne paa H Tde. L. Kruges til Kaal, Urter,
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Kartofler og Blegeplads; gode Frugttrceer ere en SjeldMhed, og uagtet 
Enkelte have erholdt Saadanne fra de Kongl. Plantager, lykkes de 
dog sjelden formedelst Mangel paa rigtig Plele; nedsatte i et utilberedt 
Jordsmon, blandt Groes og Ukrud overlades deres videre Fremvoext 
til stg selv. —  Haugedyrkning og Frugttrceers Opelffning vilde meget 
befordre Jndhegning, thi derved fik Bonden Smag og Lyst til at 
lcegge Vind paa Trceplantning til Hegn; men hertkl udfordres An- 
viisning i en Jndustrigreen, som er den almindelige Mand fremmed̂  
Oplcerte Bonderkarle maatte anscettes distriktsviis til at anloegge 
Hanger og Plantager —  og künde den hertLl forn/sdne Under- 
viisnLng ikke forbindes nred MLlitair-Tjenesten?" —  En anden 
Jndberetning, der flildrer Tilstanden i femten Sogne (Omegnen af 
Roeskilde), har som den eneste Fremgaqg L Haugevcesenet kun at an- 
fore, at der i to Sogne paa de sidste Aar er plantet nogle Frugt- 
trcrer. —  V i ville endnu höre et Par Zndberetninger om denne Gjen- 
stand for at faae et desklarere Begreb om den, og dertil fsrst voelge 
den fra Omegnen af Smorum. „Haugedyrkningen er i den ynk- 
voerdigste Tilstand. Bonden har ingen Frugttrceer, ingen Buffvoexter, 
og saagodt som ingen Haugevcexter —  alt hvad Han i Almindelighed 
har er Kartofler paa et Par Skpr. Land og Gronkaal paa 1 Fdkr., 
lidet Selleri og Purre, som ei udplantes. Under Navn af Amagertoi 
kjobes nogle faa Gange aarlig en Portion Hvidkaal og Gülerodder."

„Den Hange som graves er i det Hoieste 3 Skpr. Land. Mange 
have vel endnu desuden et storre Jndelukke, som formodentlig af For- 
fcedrene er bestemr til Haugedyrkning, men som nu ploies og idelig 
besaaes med Byg, undertiden med Rüg." —  Herfra noevnes som 
priselige Undtagelser Gaardmcendene M a d s  og peder Pedersen i 
Lidoie, ^an s Svendsen i Nvebolle og A a sm us Nielsen, Ud- 
flytter af Smorum-Ovre, hviS Hauge ec fuldt 1 Tde. L. stör, hvori 
findes endeel Frugttrceer, Buskvcexter samt Grontsager. —

Ganffe anderledes lyder Jndberetningen fra Egnen af Naboe- 
sognene Maalov og Ballerup. „Det er mig behagelkgt, siger Jnd
beretningen, at kunne bekrcefte Haugedyrkningens Fremgang, iscer i 
M a a ls v ,  Skovlunde og Pederstrup Byer, hvilket iscer flyldes 
Skolelcererne Gehls og Isrgensens priisvcerdige Exempel og Be- 
strcebelser." Exemplet alene vilde neppe have virket stört, der kroevedeS
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vedholdende Opfprdrknger til at Bonden gav bisse Moend Tilladelse 
at plante de Frugttroeer, de selv afhentede fca de Kongl. Plantestoler, 
i Hans Hange; naar da endelig Trceet stob der, var Han ikke uvillig 
til at betale de udlagte ?  Sk. for hvert Frugttrcr. Konen var da 
iforveien vunden for Sagen, og paatog sig Tilsynet med Troeerne. 
Det er mere gloedeligt end just hyppigt at finde Mcend, der for at 
fremme det Gode, saaledes overtale Andre at tillade dem at arbeide 
for deres Vel. Saameget agtvoerdigere bliver bisse Mcends Bestroe- 
belsec for denne Sag, naar man af denne Udstrift af et Brev fra 
Skolelcerer Gehl til Red., seer at der er mange andre Vanffeligheder 
og Fortredeligheder at kjcrmpe imod end Bondens Ulyst til at befatte 
sig med Hangen. „At Haugevcesenet, nagtet Bonden just ikke yttrer 
nogen Lyst dertil, har gjort.betydelige Fremstridt, kan ikke ncegtes. 
I  de 28 Aar jeg har vceret her i Maalov har jeg, foruden vilde 
Troeer, plantet omtrent 3000 Frugttroeer hos Donderne i de om- 
liggende Byer, og Skolelcerer Jorgensen i Skovlunde (Ballerup Sogn) 
omtrent ligesaa mange. Men naar jeg seer hen til det Antal Frugt- 
troeer, der findes i mine egne Hanger her ved Skolen og ved et Sted 
jeg har kjobt, 150 Stkr., og de jeg har plantet i samme, nemlig 
500 Stkr., saa vil der vel neppe af de 3000 findes 1000 Stkr., 
altsaa ikkun ^ deraf. —  I  181.3 begyndte jeg at plante, og plantede 
60 Stkr. i min Hange her ved Skolen, hvoraf ikkun 14 bleve freiste 
for Harernez saaledes gik det og 1614; men ved fortsat Plantning 
har jeg nu en Hange her ved Skolen, hvor jeg i gode Frugtaar kan 
avle omtrent 30 Tdr. A?bler og Poerer. Harerne, der om Vinteren, 
naar der falber Snee af nogen Betydenhed, söge til Haugerne og 
der afgnave Barken og de unge Skud, er en stör Hindring for Hauge- 
voesenets Fremme. Hertil kommer endnu den Skade, som tilfoies 
Kirsebcerrene, iscer de finere Sorter, af Skaderne, der udhugge dem 
saasnart de begynde at modnes. A f den Aarsag har jeg, paa et Par 
Stykker noer, udryddet alle mine Kirsebcertroeer af de finere Sorter." 
Jagten paa bette Strog er kongelig, og fredes derfor ganste ander- 
ledes end i de andre Egne af Amtet, hvor der enten er private Godser 
eller hvor der ikke jages af kongelige Betjente. Egnen ved Maalov 
og det hele Strog derfra mod Ost og Best har iovrigt netop et 
Jordsmon, der er scerdeles skikket for Kirsebcrrtrceet; lagde man sig
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ester at avle denne Frugt, maatte den kunne betale sig ligesaa godt 
som f. Ex. i Faxoe-Egnen, hvor den giver Bonden en god aarlig 
Jndtcegt. Dette var en Jndtcegt, som vilde voere Beboecne af Torv- 
egnen meget rilpaS, naar de hele Sommeren havde taget af Mosen, 
da L Esterhost at tage af Trceerne; thi det er Skik i denne Egn 
iscer at leve af det Naturen frembringer godvillig. For at Frugt- 
trcrer imidlertid ffulde kunne blive bisse Menneffer en Jndtcrgtskilde, 
udkrcrvedes rkgtignok: forst at der fandtes Nogen, der ligesom oven- 
ncevnte tvende hcrderlige Skolelcrrere, forst plantede og opelffede Troeerne 
for dem. og derncrst, at Skaderne ikke aad Kirseboerrene fra dem.

Noecme vi os igjen til Kjsbenhavn, saa finde vi mange Hauger, 
der prange med en Mcrngde Frugttrceer, hvoraf en stör Deel ere 
plantede i de Aar, da det var Mode at Kjobenhavnerne ffulde have 
Bondergaarde, paa hvilke de künde scette deres Priispenge til. Disse 
Frugttroeer bcere vel saaledes de eneste gode Frugter af vore Kaperier 
i stdste Krig; men det er dyre Frugter for Staken, naar vi —  alle 
andre Ulykker fraregnet —  blot regne hvad den har maattet tilbage- 
betale de Nordamerikanffe Fristater. —  Fra disse Hauger, beliggende 
isoer nord for Kjsbenhavn, soelges en ikke ubetydelig Mcrngde Frugter, 
deels til Hovedstaden, deels til de mange Restaurationer i denne Egn; 
til disse er Afsoetningen naturligviis fordeelagtigst, fordi Consumtionen 
saavelsom en lcengere Transport derved spaces. Som  Exempel paa 
hvad der kan udbringes af Sommerfrugt, fortjener at anfores, at fra 
Besselsminde, beliggende toet ved Jcrgersborg < Dyrehauge, solgtes i et 
Aar for 100 Nbd. Kirsebcrr. Kjokkenurter dyrkes ikke i denne Egn 
til Salg; og dette har vel aldrig vceret Tilfoelde. Disse dyrkedes 
derimod tilforn L Mcrngde i Fredcriksberg Sogn. Hvorledes det nu 
staaer sig dermed vil Jndberetningens egne Ord vise: „Haugedyrkningen 
har i fordums Tid voecet en vigtkg Jndtcrgtskilde for Beboeme, men 
er nuomstunder snarere til Tab end Fordeel, fordi de Haugesager, som 
da fornemmelig bleve dyrkede, saasom de bedre Sorter Grsnt, og 
navnlig Agurker, Blomkaal, Snittebsnner, Log, Selleri o. s. v., vare 
i saadan Priis, at Dyrkningen rigelig lsnnede den Flid og de Om- 
kostninger, som anvendtes derpaa, hvortil kom at Consumtionen var 
meget ringe. —  Nu  er Forholdet omvendt. Disse Artikler (de ringere 
Sorter ere ikke vcrrd at omtale) betales nemlig meget stet, endog
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under det de have kostet at frembnnge, og Consumtionen er derimod 
forhoiet saaledes, at det ofte hcrnder, at man paa Torvet kun erholder 
2 eller ^ mere end der er betalt L Afgift, ja ofte maa Scrlgeren 
kjore hjem igjen med den storste Deel, og har da betalt meer L Accise 
end Han har faaet for det Solgte. Heraf lader det sig forklare hvor- 
for Haugedyrknlngen er i kjendelig Astagende, og de Faa, der endnu 
benytte den som Erhvervsgreen maa ansees som flette Negnemestere, 
iscrr da de, ved at holde paa Torvet, forsomme deres mere vigtige 
Syssel." —  Ingen kan i en Erhvervsgreen for egen Regning loenge 
holde ud at vcrre flet Regnemester, derfor ec Dyrknlngen af Hauge- 
vcexter nu ophort i bette Sogn, og istedetfor at afscrtte bisse Säger 
i Kjobenhavn, gjores nu Jndkjob af Amagere, som soelge en Deel 
af Vraggodset her. —  En anden Jndberetning sta nogle andre ncer- 
liggende Sogne lyder saaledes: „Haugedyrknlngen udbreder sig ikke. 
Hellerikke kan bette ventes saalcenge Accisen af Haugefrugter er saa 
hoi, og Frugttyverket ikke kan hemmes. Som  et Exempel paa den 
Jndflydelse den hoie Eonsumtkon maa have, anfores at en Bonde 
kjorte 5 M iil med et Lces Frugt, men maatte betale i Accise det 
Halve af hvad Han sik for Frugten." —  Uagtet bisse Klager over 
den hoie Consumtion have dog Handelsgartnerne i Noerheden af 
Kjobenhavn paa de sidste Aar betydelig udvidet deres Drift, rkgtignok 
isoer med alle Slags Blomster-Planter, men ogsaa med egenlige 
Haugevcrxter, hvortil det tiltagende Forbrug heraf, i de senere Aar, 
maa have givet Opmuntting. Haugedyrknlngen er saaledes i denne 
Henseende virkelig gaaet frem paa de stdste Aar, om den end er gaaet 
tilbage i Almindelighed for andre Jordbrugere. Hvad den hoie Con
sumtion angaaer, da er den, ved Forordnkngen af 22 Marts 1837, 
for Haugevcrxter ophcevet i Rjsbstsederne, ligesom for Kjobenhavn 
paa adskillige Frugter, som Aprikoser, Meloner, Jordbcrr, Ribs, Stikkels- 
bcrr o. si., men kan naturligviis endnu ikke have viist nogen Jnd
flydelse paa Dyrknlngen; paa Kjokkenurter, saasom Log, Agurker, 
Blomkaal, Sellen o. s. v., er den bleven uforandret. Paa Wbler, 
Poerer og Kirsebcer er Consumtionen ophcrvet, naar de indfores i 
mindre Parlier end 1 Skp. af fsrstncevnte Slags og 1 Lpd. af 
Sidstncevnte; for er Qvantum af bette Maal og Bcegt, og derover, 
er derimod forhsiet sta 3 til 4 Sk. Skjceppen og Lispundet. Har
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Consumtion paa Haugevcrxterne, saa har den seneste Forordning, som 
man seer, i det Hele taget, ei bortryddet den.

Naar Talen er om Haugevoexter, vender Tanken sig snart til 
Amager, det eneste Sted her i Amtet, hvor bisse dyrkes i nogen 
Mcengde, og udgjoc Landmandens vigtigste Jndtcegtskildez men der 
er det ikke som Hauge-, men som Markvcrxter at de dyrkes og altid 
have vceret dyrket, og henhore altsaa her egenlig ikke til Haugedyrk- 
ningen. De Urter Amagerne dyrke ere, foruden Kartofler, alle Slags 
Kaal, Gulerodder, Roer, Salat, Spinat, Snittebonner, Agurker, 
Rsdebeder og andre af de almindeligste Kjokkenurter, derimod ikke de 
sinere Sorter som Asparges, Jordbcer m. fl., eller Blomster og Trce- 
frugter. Disse Sidste ville ikke ret trives, fljondt man paa de senere 
Aar har tagt temmelig Vind paa Plantning af Frugttrceer. „Som Folge 
af Landets side Beliggenhed og det Underlag af fast Leer, der sindes en 
halv Alen under Overfladen, gaae Frugttroeer og iscrr Kirsebcertroeerne 
ud naar de have naaet en vis Alder; tillige ville de meget sjelden i 
slig en Jordbund afgive synderlig Frugt. Dette soranlediger at Frugt
trceer vistnok ikke af Betydenhed vil blive plantet her paa Landet. 
Hvad derimod Kjokkenvoexter angaaer, saa drives disse paa selve Mark- 
jorden, og formenec man her, at de der lykkes bedre end i omhegnede 
og med Trcrer beplantede Hauger." Til Dyckning af disse Urter an- 
vendes almindelkgviis ^ eller ^ af Jndmarken, og de optage saaledeS 
deres Plads i Rotationen. Jocden vinterlcegges, ploies 2 — 3 Gange 
om Foraaret og gjodes meget stcerkt til Kaalen. Urterne luges alle, 
enten ved Haanden, Lugeffee eller Kniv, men vandes ikke. —  Med 
ovennoevnte Kjokkenurter forsynes herfca ikke blot Kjobenhavn, men 
mange Vognlcrs gaae til de ovrige Kjobstcrder i Sjoelland, foruden 
hvad der scelges til Bonderne rundtom L Amtet. „Blot af Kaal ind- 
sores til Kjobenhavn over 20,000 Lces aarlig." —

Skjondt Bonderne i Almindelighed ikke give sig af med Hauge- 
vcesenet, eller vife nogen Lyst til at anlcegge Frugthauger, saa er der 
dog et Sted paa Amtet, hvor man ved hver Gaard findcr en Saadan 
paa 1 til 3 Tdr. L.s Storrelse, istedenfor de almindelige Kaalgaarde 
paa 2 til 3 Skpr.; dette Sted er 'Ixrabbesholms Gods.. Det er 
imidlertid ikke af BonderneS storre Sands for Haugevcesenet paa
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bette Gods, at bisse Hanger ere fremstaaet, men fra Godseieren, 
der ogsaa i denne Henseende har sogt, med Pengeopoffrelser, at fremme 
sine Bonders Velfcerd. Forrente sig vil den Sum  neppe, der er an- 
vendt paa Anloegget af bisse Hanger, og derfor vit det givne Exempel 
vel hellerikke blive esterfulgt af ret mange Godseiere. Forholdet mellem 
Godseier og Fcrster er for ncervcrrende Tid ikke saadant, at det just 
opmuntrer hiin til at anlcegge Capitaler i Fcestegodset; Han har navnlkg 
ingen Anledning til at anvende Penge paa Anloeg af Hanger ved 
Bondergaardene; thi Bonden vil, paa Grund af den herligste Hange, 
hverken give storre Jndfcrstning eller Landgilde; paalagdes det Ham 
at dyrke den forsvarlig, vilde bette snarere nedscrtte Gaardens Vcrrdi. 
Selv paa Herregaardene ansees Hangen som en Byrde, og betragtes 
L Almkndelighed snarere som en Udgists- end JndtoegtSkilde. Den 
egenlkge Haugedyrkning passer vel overhovedet mkndre for Gaardmanden 
end for Huusmanden; Hiin har i den Tid Hangen skal graves, til- 
saaes o. s. v., sielden Arbeidskraft tilovers fra Gaardens Drift, Denne 
mangler derimod ofte Arbeide paa denne Tid; den Ene arbekder fordeel- 
agtigst med Plougen, den Anden med Spaden. For Gaardmanden 
vil en Abildgaard og Humlehauge vel bedst passe sig, men Han vil 
vistnok staae sig bedre ved at kjobe Urter af Huusmanden, end ved 
selv at dyrke dem. —

I  Kjobenhavn har, for faa Aar siden, bannet sig et Selffab til 
Haugedyrkningens Fremme, men det har endnu ikke bestaaet loenge 
nok til at kunne yttre nogen moerkelkg Jndflydelse paa Landets Hauge- 
voesen. Det er at haabe, at det med Tiden vil söge at erholde 
denne, og at dets Bestrcebelser og Opmcrrksomhed mere vil vcere 
henvendt paa Landets G avn , end paa den blotte Behagelighed 
for endeel af Medlemmerne.
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22.
Skove. Torvemoser. Plantninger af vilbe 

Tr«er.

<4<mtet er tilstrcekkelkg, men Lkke velforsynet med Skov; thi denne 
ligger i sammenhcengende Strcekninger i det nordostligste Hjorne og 
mod den sydlige og vestlige Groendse. Derved fremkommer en ssov- 
los Strcrkning, som optager den storste Deel af Amtet, hvor der 
sindes mange Sogne, som have flere M iil til ncermeste Skov. Medens 
Sokkelund Herced har, og det blot i nogle enkelte Sogne, over 4000 
Tdr. L. Skov, har Thune Herred m!dt L Amtet Lkkun 30 Tdr. L. 
Det er blot den sydvestlige Deel af Ramsoe og noesten hele Bold- 
borg Herred, hvor Skovene findes fordeelte paa flere Steder, og hvor 
der saaledes findes hyppig Afvexling af dyrkede Marker og Skove. 
Medens saaledes nogle Egne af Amtet har Skov til Overflod, mangle 
andre den ganfle, og hvad der gjor denne Mangel saameget foleligere 
er at den ssovlsse Egn er tillige den fattigste paa Torvejord, hvor- 
imod denne findes iscrr i den nordostlkge Skovegn i storste Mcrngde. 
Men desuagtet findes der L den Egn, som mest trcrnger til Troe og 
Brcendsel den storste Ligegyldkghed for Plantning af Trceer og Busse. 
Gründen hertil kan ikke voere at Jorden paa dette Strog er for god 
til at anvendes til Skovanlceg, thi selv L denne frugtbareste Deel af 
Amtet findes mange storre og mindre Strog, der egentlig ikke ere 
ssikkede til andet end til Skovanlceg, hvilket netop paa Grund af 
Egnens Mangel paa Ved maatte blive meget indbringende. Der- 
imod staaer der andre Steder Fredskov paa en Grund, der uden 
synderlige Omkostninger künde omdannes til den fortrinligste Eng, og 
afgive en langt storre reen Jndtcrgt end Skoven, formedelst Egnens 
Overflodighed paa Brcendsel, nu er istand til. Dette er navnlkg Til- 
foeldet med mangfoldige Ellessove, der nu kun frembringe et daarlkgt 
Ved, hvis Priis endnu nedscrttes ved Overflodigheden af bedre
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Brcendsel, men som, forvandlede til gode Enge, sikkerlig vilde give 
baade Eieren en stocre Jndtoegt ved Salg af Hoe, og betydelig bi- 
drage til at give Bondens magre Agre stocre Frugtbarhed. Denn« 
Naadighed over Skovene har Eieren, som bekjendt, ikke; Regieringen 
har antaget, og tilforrr vistnok med Nette, at den bürde ind- 
streenke den for Eieren. I  hiin Periode, hvor man formodentlig 
var meget bange for at Efkerflcrgtcn ffulde komm« til at ftyse, 
gjordes Alt for at conservere og formere Skovene; del Forste 
lykkedes, men den liden Raadighed Eieren havde over det Ivrdsmon 
der bar Tcceer, synes ikke at have opmuntret synderlig til at anvende 
Penge paa nye Plantninger. Saameget er i det Mindste vist, at 
paa bette Amt sindes, paa et Par Undtagelser ncrr, ingen nye Plant
ninger: i Skovegnen ere de, forsaavidt de ikke kunne henfores til 
egenlig Skovcullur, unyttige, i de andre Egne ukjendte. Det er 
sandsynligt at bette ikke vilde forhclde stg saaledes, eller i det Mindste 
ikke lcenge bliv« saaledes, hvis Eieren nu havde samme Frihed til at 
omdanne Skov til Ager, som Ager til Eng, og omvendt; thi hvor 
Skoven er ufordeelagtig beliggende, og staaer paa et Jordsmon, det 
vilde betal« stg at rydde og opdycke, der vilde den forsvinde og frem- 
staae igjen paa et andet Sted, hvor den bedre sorrentede stg. Saa- 
lcdcs er del f. Ex. Tilfcrlde med den Geddesdal tilhorende Skov paa 
vmtrent 100 Tdr. L>, at den ligger en halvtredie M ü l fra Gaarden» 
derimod ligger en Fjerdingvci fra denne en betydelig Strcrkning Jorder, 
der aldrig künde anvcndes fordeelagtigere «nd til Skovanlceg. Havde 
Eieren Tilladelse at rydde sin Skov, der ligger i en Egn, hvor der 
er mere deraf end behoves, saa vilde Han, »den at have nodig at 
sorffyde en Capital, som i mange Aar ikke künde forrente stg, ester- 
haanden som Han dcev Skoven af, have rigclige Midier ihcende til 
et nyt Skovanlceg paa et Sted, hvor den var saavel Ham, som hele 
Egnen langt nyttigere. Skvv-Arealet vilde ikke forminbffes, men 
Skoven blot blive styltet fra et Sted, hvor den ikke betalte stg, til 
et andet. hvor den i hoieste Grad var fordeelagtig. Som  det nu er, 
bliver Skoven staaende paa det ene, Lyngcn paa det andet Sted. —  

Den nordostlige Skovstrcekning, som med saa Undtagelser til- 
horer Köngen, tager sin Begyndelse i den nordlige Deel af Gjentofte 
Sogn; her sindes Ermelunds Skov paa 150 Tdr. L., hvoraf ku»



239

107 Tdr. er bevoxet med Skov; Charlottenlund Skov med 120 Tdr. L. 
Skovgrund, samt ved Bernstorff og Ordrup omtrent 70 Tdr. L. 
Sognet har altsaa omtrent 340 Tdr. L. Skov. Et langt stsrre 
Skovareal har det tilgrcrndsende L)?ngb^e Sogn, foruden den konge- 
lige Skov, Jcegersborg Dyrehauge paa 1757 Tdr. L., hvoraf dog 
ikkun 1100 Tdr. L. ere ffovgroede, findes k Sognet: tkl Sorgens« 
omtrent 50 Tdr. L., og til Frederiksdal: Skovene Spurveskjul og 
Hareskov paa 310 Tdr. L., samt endnu 12 Tdr. Skov ved Gaarden. 
Jalt har Sognet et Skovareal af omtrent 2130 Tdr. L. Mod Nord 
fortsoettes denne Skovstrcekning Lnd i Sö lle rsd  Sogn, i hvilket 
Jcegersborg Dyrehauge strcrkker sig, og optager et Areal af 884 Tdr. L-, 
hvoraf dog omtrent 300 Tdr. ei ere bevoxede; ved Frydenlund ligger 
14 Tdr. L. Skov, kalbet Dvrehaugen; ved Enerum og Dedbek findes 
25 Tdr. L. Til bisse Skove stsde Tryggersd-Skov paa 108 Tdr. L. 
og Holte Skov paa 35 Tdr. L. Längere mod Sydvest komme 
Dverod Skov paa 14 Tdr. L. og Ssllersd Skove, tilsammen 163 
Tdr. L., til bisse stsde Geel Skov paa 370 Tdr. L., og endelig ved 
Furessen Dronninggaards Skove, der her i Sognet indtage omtrent 
150 Tdr. L. Jalt har Sognet af Skov-Grund 1768 Tdr. L. Det 
vestligste Sogn i Sokkelund Herred, som har Deel L denne Skov- 
strcrkning, er Eladsaxe; men her findes ikkun Skoven i det nordvest- 
lige Hjsrne af Sognet, hvor den Kongl. Skov optager 211 Tdr. L., 
og Alderhviles Skov 128 Tdr. L.; ialt altsaa et Skovareal af om
trent 340 Tdr. L. Foruden denne Skovstrcekning, der optager et 
Areal af over 4500 Tdr. L., findes i Sokkelund Herred endnu 
Lystskoven Sondermarken ved F reden ksb erg Slot paa 60 Tdr. L. —  
Plantningerne og det nye Skovanlceg paa Amager ville siden blive 
omtalte.

Siirelrum Hecred er langtfca ikke saa velforsynet med Skov 
som det foranfsrte, hvad det besidder decaf tilhsrer ligeledes ncesten ude- 
lukkende Köngen, og findes ligeledes samlet i det nordlige Hjsrne af 
Herredet, nemlig i Kirke-Vcerlsse Sogn. Denne Skovmasse, som er 
en Fortscrttelse af den omtalte Skovstrcekning i Sokkelund Herred, 
er inddeelt i folgende Skove:



240

Store Hareffov af Areal 59 t Tdr. L., hvoraf bevoxet med Skov 579 Tdr. L.
Lille Hareffov — 248 —  — -  —  216
Joenstrup Vang — 395 —  — —  —  356
Eegebjergene — 103 -  — —  —  67
Aasevang — 29 —  — —  —  28
Norrcflov — 400 —  — —  —  374
Ryet — 180 —  — —  —  137

1946 Tdr. L. 1757 Tdr. L.

Denne hele Skovstroeknkng, der i en noesten samlet Masse optager 
den nordlige Deel af gamle Kjobenhavns Amt, bestaaer for det Meste 
af Bsgeffov, dog findes endeel Eeg, Elle og nogen Aff, saavelsom et 
ikke ubetydeligt Areal af opelffet Naaleffov, fornemmelkg Gran. Da 
det tilstodende Frederiksborg Amt, ogsaa i den til Kjobenhavns Amt 
stsdende Egn, ec stcerkt forsynet med Skove, saa kan Udbyttet af hele 
det Skovareal, der ligger paa dette Amt, komme disse Herreder tilgode 
og vilde voere tilstroekkelkg til deres Forsyning; men Beliggenheden af 
Skovene er ufordeelagtkg; de fleste af Sognene have fra 1H- til over 
2 M iil til noermeste Skov, ad Veie der ikke altid ere saa gode som 
det var onffeligt. Hvad der findes af Skov paa Resten af disse 
Herreder, kan rettest betragtes som oeldre og nyere Plantager, da de 
saagodt som ingen Spor indeholde af oprindelig Skov, og ville derfor 
blive omtalte som Saadanne.

Forlade vi den omtalte Skovegn, saa maae vi lede vidt omkcing 
inden vi atter stode paa Skov. Fra den sydvestlige Deel af den 
omhandlede Skovstroeknkng, nemlig Joenstrup Bang, er der over tre 
M iil i lige Linie inden man naaer nogen Skov i Somme Herred, 
og henved fem M iil inden man, mere mod Syd, troeffer paa Skovene 
i Ramsoe Herred. Thune Herred har ikkun 30 Tdr. L. Skov, 
hvoraf de 27 er opelffet ved Hovedgaarden Geddeedal, og de 3 Tdr. 
ved Denzonsdal.

Ssrim re Herred er hellerikke tilstroekkelkg forsynet med Skov, 
og hvad det har deraf ligger ogsaa samlet i storre Stroeknknger i Herslov 
og St. Jorgens Sogne. Det smukke Nces, Bsgenaes, som udgjor 
den nordlige Deel af Herslov Sogn, og strcekker sig L flere Odder 
ud i Roeskilde-Fjord, er ganffe bevoxet med Skov; det er lnddeelt
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i tre Skove, nemlig: Herslov-Riiö paa76 Tdr. L., hvorfra maa 
drages den den beliggende Fuglesse paa 7 Tdr. L. og en Mose paa 
1 Tde. L.; Vesterssoven paa 183 Tdr. L., og Storssoven paa 511. 
Tdr. L. Disse Skove tilhsre Hovcdgaarden Lm dholm , der ialt 
har et Skovareal af omtrent 600 Tdr. L., bestaae fornemmclig, som 
Navnet allerede tydec paa, af Bsg. Det andet Skovpartke i dette 
Herred, Doserup Skov kalbet, ligger i St. Jorgens Sogn, tllhorer 
Staden Kjobenhavn, og indeholder et Areal af 350 Tdr. L., mest 
bevoxet med Bsg, samt endeel Ass og Eeg, dog sindes ogsaa en betydelig 
Plantnkng af Naalctrcrer, iscrr Gran. Det hele Skovareal i Somme 
Herred er altsaa ikkun lidt over 1100 Tdr. L., beliggende i en as- 
sides Egn af Herredet, og netop henimod det ssovrige Voldborg Herred.

Langt rkgere paa Skov ec Ram sse Zerred; men ogsaa her 
er den beliggende paa et Strsg, hvor den ec saa fjern som mullg 
fra det Jndre af Amtet, dog sindes udensor den egenlige Skovegn 
enkelte Skove, fordeelte omkring L de fleste Sogne; men de ere her 
af saa ubetydeligt Omfang, at de kun ere til ringe Nytte. Af 
Herredets 11 Sogne mangle Dlsemagle, Gadstrup og Noerup aldeles 
Skov, og hvad tre andre have deraf er saagodt som for Intet at regne; 
Drsted har nemlig ikkun 7 Tdr. L. Skov, tilhorende Bentzonseie, be- 
staaende mest af Eeg, en Levning af en ikke ubetydelkg Eegessov, som 
i Mands Minde ikke har vceret til; Kirke-Syv har ved Skousboe- 
Gaard en ung Bogessov paa 19 Tdr. L , og Hoielse to smaae Fred- 
ssove, tilhorende Lellinge-Gaard, den ene paa 10, den anden paa 12 
Tdr. L.s Storrelse. Eibye Sogn derimod optager paa sit Areal 
allerede en Skov paa 129 Tdr. L-, hvoraf Eng og Mose indtage 
20 Tdr. L., og ved Stenkelstrup-Gaard sindes en anden lille Skov 
paa 4 Tdr. L., samt paa Spanagers Marker Skullerup-Skoven paa 
53 Tdr. L. —  I  Dalbye Sogn er der tre Skove, tilhorende Sven- 
strup, tilsammen 140 Tdr. L., hvorfra maa fradrages for Enge og 
Moser 28 Tdr. L. I  Daastrup Sogn har Svenstrup to Skove, 
en ved Truelstrup paa 93 Tdr. L. og en ved Soster-Svenstrup paa 
3 Tdr. L.z Skoven Birklund her L Sognet paa 62 Tdr. L. tilhorer 
Bibyegaard. —  De betydeligste Skove i dette Herred sindes i Borup 
Sogn, nemlig henved 1550 Tdr. L., bestaaende af Bog, Eeg, Ass 
og Ell, dog iscrr af de tvende forstncrvnte, og tilhore alle Svenstrup-
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haugen paa 68 Tdr. L., Enghaugen paa 125 Tdr. L., hvoraf dog 
omtrent 50 Tdr. ere optagne til Ager og Eng, Bjergevanget paa 
75 Tdr., hvoraf omtrent 30 Tdr. er moset Engound, samt endnu 
henved 70 Tdr. L. Desuden ligger paa Godset 2 Skove, Dyndet 
og Udlobet, tilsammen paa 53 Tdr. L., hvoraf dog Mose optager 
rigelig de 20 Tdr. L. Endvidcre findes to til periodisk Fredning op
tagne Skove, beliggende vest og sydvest for Hovedgaarden, paa 83 
Tdr. L., og Tremarks-Skoven paa 17 Tdr. L.; Ebbe-Skov paa 79 
Tdr. L , hvorfra maa fradrages omtrent 25 Tdr. L. Mose; Boste- 
bjerg-Skov paa 113 Tdr. L. Af Borup Byes Jorder er optaget 
60 Tdr L. til Skovdyrkning. Fremdeles ligger k Sognet Gammerod 
Skov 445 Tdr. L., Stubberup Skov 217 Tdr. L., Heknede Skov 
208 Tdr. L. og Gronholt Skov omtrent 72 Tdr. L.

Voldborg Herred er af hele Amtet bedst forsynet med Skov, 
ikke saameget fordi det i Forhold til?lrealet besidder den storste Mcrngde, 
men fordi den er bedst fordeelt. Af 13 Sogne, hvoraf Herredet be- 
staaer, ere de 9 rigelig forsynede med Skov, og de 4, der ingen Skov 
have, nemlig Lyndbye, Scrbye, Hyllknge og Gjershok, ligge ingensteds 
lcrngere end en M iil fra noermeste Skov. —  Det hele Skovareal er 
omtrent 3800 Tdr. L., fordeelt i folgende Skove. I  Saabye Sogn 
sindes Hestehaugen 64 Tdr. L., Jndelukket 106 Tdr. L., Koessoven 
og Balleskoven tilsammen 350 Tdr. L., hvorfra dog maa fradrages 
den 40 Tdr. L. störe Torvemose, Lyngen, i Koeskoven. Disse Skove 

tklhore alle Aastrup-G^.^d. Sonden for Kirkesaabye ligger et Skov
areal, 124 Tdr. L., hvoraf dog ikkun 40 Tdr. L. er stör Skov, 
Resten er Krat og Mose. Ved Abbetved og Torkildstrup sindes des- 
uden en Mcengde Krat. —  I  Kisserup Sogn sindes en god Boge- 
ffov, Bested, 112 Tdr. L. stör, tilhorende Skullerupholm, hvoraf Eng 
og Ellemoser optage de 47 Tdr. L.; paa denne Gaards Marker er der 
endnu 10 Tdr. L. Skov. Desuden sindes en stör Mcengde Krat- 
skov, hvis Areal ikke sindes angivet. —  Gjevnknge Sogn har folgende 
Skove, tilhorende Lindholm: Rodskov paa 30 Tdr. L., Overdrevet 
paa 68 Tdr. L. og Vinderod Skov paa 80 Tdr. L.; af denne Sidste 
optager Eng og Mose henved de 40 Tdr. L. I  Alleslov Sogn 
sindes et Skovareal af omtrent 240 Tdr. L., fordeelt i een stör, paa
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100 Tdr. L.s Storrelse, og fl-re mindre Skove. —  I  Osted Sogn 
ligger Joenstrup-Skov-n paa 92 Tdr. L., tilhorende Geddesdal, og 
Borup-Skoven paa 81 Tdr. L., hvoraf dog kun 62 Tdr. L. ere 
skovgroede, samt Bondelkoven paa 48 Tdr. L., tilhorende Bibyegaard. —  
I  Sonnerup Sogn sindes folgende Skove: den sondre Fredskov ved 
Ordrup paa 14 Tdr. L.; Enemoerket 43 Tdr., og den nordre Fred
skov paa 38 Tdr. L.; desuden er der paa Vonderlodder endnu henved 
120 Tdr. L. Skov, alle tilhorende Trudsholm, foruden endnu to 
smaae Skove, den ene paa Trudsbolms Marker og den anden ved 
Nyerupgaarden, hvoraf hver isoer er 6 Tdr. L. stör. —  I  Rye Sogn 
eier Nyegaard alle Skovene, nemlkg Dyrehaugen paa 100 Tdr. L-, 
Store Plantage paa 21, Jndfcednlng og Bonden paa 50, Dstrup 
Skovgaards Vang 40, Vesterskovgaards Vang 70, Galtebjerg 14 og 
Enghauge Skov paa 70 Tdr. L. Jalt et Areal af 365 Tdr. L. 
god Bsgeskov. —  Det allerstorste Skov-?lreal i bette Herred findes 
i Soerlose Sogn, her har alene Staden Kjobenhavn en samlet Skov 
paa 794 Tdr. L., Soerlose Overdrev kalbet, desuden eier Staden 
Raunsholt-Skoven paa 121 Tdr., hvoraf 87 er begroet med Skov, 
Skovene Pedersted og Lindeskov, hver paa 35 Tdr. L., 3 mindre 
Skove af Areal 140 Tdr. L. Lethraborg.eier i bette Sogn en Skov 
ved Ebberupgaarden paa 133 Tdr. L. Paa Soerlose Marker findes 
bessernden omtrent 10 Tdr. L., og paa Skovhastrup 13 Tdr. L. 
Elleffov. Sognet har ialt omtrent 1150 Tdr. L., bevoxet med Skov, 
der dog er af hoist forffjellig Godhed; men behandles noesten Alt 
sorstmoesstgt. Om end det tilstodende Hvalsoe Sogn ikke er saa 
stcerk ffovgroet, saa optager dog Skovene et betydeligt Areal; de storste 
Skove -re Storskoven paa 266 Tdr. L., og Aunstrup Overdrev, en 
samlet Fredflov, paa 217 Tdr. L., desuden en heel Deel mindre 
Skove, der optage et Areal af omtrent 250 Tdr. L. Storstedelen 
af denne samlede Skovstroekning bestaaer af Bog og Ell, og fredes, 
saa at Egnen vil med Tiden faae en endnu storre Overflod paa 
Ved. Men Transporten i bisse Skove er besvcerlig, da Egnen af- 
vexler meget hyppigt med temmelkg störe Bakker, side Enge og Moser. 
Denne Omstcendighed kan ikke vcere uden skadelkg Jndvirkning paa 
Prisen af Brcende, der er saa vanflelig at transportere.
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Ved plcrirtager kan man vel egenlig ikke tage Hensyn til dem 
der findes i Skovene, thi der höre de til en ordenlig Skovcultur, 
hvorom Talen ikke er her. Af andre afsondrede Plantninger, naar 
man ikke vil regne de Smaa-Alleer, der hist og her soettes längs ad 
Indkjor-slen til enkelte Gaarde, og de faa Trceer, der undertiden 
plantes til -Lcee for rn Hange, ere der meget faa paa Amtet, og de 
der findes ere for det Meste anlagte af det Offentlige. Blandt disse 
er Kongelunden paa Amager den betydeligste. Jfolge en Contract 
imeilem det Kongl. Landhuusholdnings-Selssab paa den ene, og Lods- 
eierne af Store Maglebye paa den anden Side, blev det i 1818 
dette Selffab tilladt at anlcrgge en Skov paa et Areal af 300 Tdr. L. 
af Byens Overdrevsjorder, saalede.s at Selssabet betalle alle Udgifter 
i Anledning af dette Anlcrg, indtil Skoven, efter 20 Aars Forlob, 
overdroges Lodseierne igjcn til forstmcrssig Behandling i Fremtiden. 
Da der i 1830 ikke var beplantct meer end omtrent 150 Tdr. L., og 
Land-huusholdnings-Selssabet indsaae, at det hele Areal umulig künde 
blive beplanket til den fastsatte Overdragnings-Termin, Iste Oktober 
1638, faa fornpedes Contracten paa andre 20 Aar, imod at Selskabet 
overtog Udredelscn af de paa Hartko.rnct hvklende Skatter. —  Dette 
Foretagende, saa gavnligt det end, naar det engang kommec istand 
efter Dnfle, Dil Deere for vedkommende Lodseiere, har havt mange 
Vansseligheder at kjoempenied, og har allerede kostet betydelige Summer; 
foruden det Selskabet af sine egne Midler har anvendt paa denne 
Plantning, har Köngen ssjcenkct 12000 8ibd dertil. Jordsmonnet 
har ogsaa lagt Hindringer i Deien for et saa heldigt Resultat, som man 
havde forventet; det er nemlig fladt og stidt, og endssjondt sjeldent, 
hcrnder det dog med meget hoit Bande, at enkelte Stykker af Plant- 
ningen faaermereSaltvand end just tjenligt; Overlaget bestaaer af Gruus 
og Sand i ringe Dpbde, men Underlaget bestaaer af fast Leer, i hvilket 
de unge Trceer ikke synderlig trives. Med alt dette er dog Anlcegget 
i ret god Fremgang, og om det end ikke nogensinde vil komme til 
at forrente den Capital, der er anvendt derpaa, og som neppe har 
vcerct calculcret til det Belob, der er medgaaet, saa er det dog vistnok 
gansse rigtigt, ar Landhuusholdnings-Selssabet ikke opgiver Sagen 
halv suldfort. Maassee havde det vceret bedre fra Begyndelsen at 
krceffe Overeenökomst med Eierne af Jorden, om at betale dem noget
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Trceer i god Vcext, plantede eller udsaaede. De 12000 Nbd., som 
Köngen stjcenkede, vilde alene have udgjort 40 Nbd. for hver Tde. 
Land. Ved uden Betaling at levere Trceerne til Plantning, eller Froet 
til Udsced künde for denne Priis ?tnloegget maaskee vcrret bekostet. 
Foruden denne Plantning findes der ingen Skov paa Amager, thi 
de smaae Lunde i Magtebye Sogn, Renrisserne kalbet, paa omtrent 
3 Tdr. L-, kan man ei bencevne som Saadan. Plantm'ng paa Grovl- 
volde er tiltagen paa den senere Tid, men kan ikke her komme i Be- 
tragtning. —  En anden Plantage, 14 Tdr. L. stör, egenlig, bestemt 
til Planteffole, anlagt af Landhuusholdnings-Selffabet, nu udleiet til 
Rentekammeret, findes paa Avedore-Mark, Glostrup Sogn; herfra 
er afsat en Mcengde Trceer, blandt Andet ogsaa til Anloegget paa 
Amager. —  En storre Kongl. Plantage paa 42 Tdr. L. finde- i 
Lidoe Sogn, hvoraf 38 Tdr. ere beplantede. Denne er nu taget 
under Forstcultur.

Af private Plantager er upaatvivlelrg den ved Krabbeshotm 
den betydeligste. Denne Plantage, paa omtrent 100 Tdr. L-, an- 
lagdes k 1816, og beplantedes med Weg, Eeg, Birk og Ell, for
uden flere Slags Naaletrceer, og er nu for Tiden ikke blot en 
fand Prydelfe for denne, ellerS aldeles skovlose Egn, men kan allerede 
afgive endeel Gavntommer og Brcendeved. —  Ved Eathrineberg 
findes en Lund paa 15 Tdr. L., som er Fredffov. I  Smorum 
Sogn findes Levning af en Skov, Hovelund kalbet, paa 8 Tdr. L., 
mest Krat, hvoraf dog Bonderne have Gavntrce til eget Brug. Ved 
Edelgave ec anlagt nogle Smaa-Plantager, der optage omtrent 10 
Tdr. L. Disse ere alle de samlede Plantager, som vides at vcrre 
anlagte paa det skovlose Strog af Amtet. Med Undtagelse af Skoven 
ved Krabbesholm, der med Tiden vil krmne afgive Brcendeved og 
Gavntrce meer end til eget Forbrug, samt de ovenfor omtalte, crldre 
Plantm'nger ved Geddesdal og Ventzonsdal, indskrcenke de ovrige pri
vate Plantager fig nogetncer til de her noevnte. I  den nordlige Skov- 
egn findes derimod to Granplantager, den ene anlagr af Kammerraad 
Drewseir paa Lundtofte-Gaardens Mark i Lyngbye Sogn, paa 20 
Tdr. L.; den anden ved Nudegaard paa 3 Tdr. L. Hr. Drewsen 
begyndte fit Anlceg i 1807, og havde fuldendt Plantningen i 1812;
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Lstedenfoc Lyng, hvormed dette Jordsmon var bevoxet, staaer der nu 
cn frodkg Skov, som allerede kan afgive endeel Gavnved. Vel maa 
denne Plantage have mindre Voerd end om den fandtes i den stov- 
lose Egn; men den maa altid voere mere vcerd, end den Lyng der 
stod, og endnu vilde staaet, hvis denne Lod ikke var kommen i en 
saa driftig Martds Eie.

Af mindre Plantninger paa nogle Skpr. Land hoö Bonder vides 
Lngen vaa hele Amtet; hvor det künde vcere til stör Nytte, har man 
ikke for Skik at plante, og andre Steder vilde de, om ikke voere 
unyttige, saa dog af mindre Voerd.

Torvemoser.

Amtet har meget betydelige Torvemoser, men disse ere, som 
ovenfor sagt, for det Meste beliggende i de Egne, der tranige mindst 
til Broendsel, nemlig i Skovegnene. Det skovlose Strog er enten 
sparsomt forsynet dermed, etter mangler dem endog ganste. Alt det 
Tervefljcer, der findes paa Amager, eller hidtil er fundet, indstrcenker 
sig til en 6 Skpr. Land stör Mose paa de saakaldte.Ladcgaards-Zorder. 
Frederiksberg og Rsdovre mangle ganste Torvestjcer. Hvidovre har 
ved Valdbye en lille Mose paa henved 10 Tdr. L. I  Brondshoi 
Sogn findes derimod den betydelige Uttersl^v Mose paa 164 Tdr., 
som tilhsrer Kjobenhavns Vandvcesen, der aarlig lader bortsoelge deraf, 
samt Kagsmosen ved Husum. Herfra begynder en Stroekning, der 
rigelkg er forsynet med Torvemoser, den omtalte Utterslov Mose 
strcekker sig mod Nord ind i Gladsaxe Sogn, hvor endnu findes den 
saakaldte Fedtmose, paa 50 Tdr. L., ved Bagsvoerd Bye, der inde- 
holder god Torvejord. Gjentofte Sogn har adstkllkge Torvemoser, 
hvoraf de betydeligste ere den i Ermelunds-Skoven paa omtrent 23 
Tdr. L-, Chrkstiansholms-Mose paa 20 Tdr. L.; ved Bernstorff liggec 
en Mose paa 25 Tdr. L., desuden eier denne Gaard to Moser ved 
Vangede, Gammelmose paa henved 40 Tdr. L. og Svinemose paa 
8 Tdr. L. Lyngbye Sogn har ikke saa betydeligt Torvestjcrr, stjondt 
alle Moser indeholde meer etter mindre Torvejord; den betydelige 
Lyngbye-Mose kan ikke benyttes synderlkg, da den ikke kan stilles ved 
det overflodkge Vand, og for det Meste udgjor en sammenhoengende 
Stroekning af Hcengedynd. Den betydelige Masse Torvejord her
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sindes vil engang komme en fjern Efterflaegt tilgode, for den nu- 
levende har den ingen Vcrrdi.

Det Modsatte kan stges om de fleste af Torvemoserne i S^ lle - 
rekd Sogn, bisse benyttes stcrrkt, is^r til de mange Fabrikkers Damp- 
maskinec, der findeS i denne Egn. Saaledcs afscrtter Sognet, alene 
til Strandmollen for 1.4000 9Ibd. Torv om Aaret. Der kan imid- 
lertid stjceres lcenge i bisse Moser inden de blive opbrugte, om bette 
overhovedet nogensinde fleerz thl der sindes et meget betydeligt Areal 
Torvemose, og nogle Byec have desuden Rettlghed til Torvefljcer i 
Mosen Femsoelyng ved Hosterkjob i Freden'ksborg Amt. Ligefaa 
rigelig, etter snarere rigeligere, er den nocdlkge Deel af S m E t t t t  
Herred forsynet med Torv, dennes Behandling udgjoc mangested 
Beboernes vigtigste Sysselz „for denne vkger Agerbruget, og vil stedse 
scrtte dette lcenger tilbage, end hvor ingen Torv er til Forhandling. 
At der blev lidt mere Control med denne Gjenstand var vistnok gavn- 
lkgt og onfleligt, da man ei mangler Exempler paa at Gaarde har 
saaloenge handlet med Torv til de ere blevne aldeles blottede til eget 
Forbrug." Stoerk Torvehandel drives fra Kirke-Vcrrlose, Ballerup, 
Smorum og Sengelose Segne, hvilke alle have betydelige Moser, 
almindeligviis af den fortrinligste Torvemasse. „Har, si'ger en Jnd- 
beretning fra denne Egn, en enkelt Bye Torveskjcer, saa er dette i 
saadan Overflodighed, som f. Ex. VridsloserMagte ved Noeskilde Kroe, 
at Torvejorden aldeles misbruges. En Bonde har her fra 20 til 30 
Tdr. L. Tsrvejord, som kan fljcrres, dersom Vandet blev bortfkaffet, 
Lndtil kanffee 10 Alen og derover; thi i den rette Torvejord stsder 
man her aldcig paa Sand, Leer ell. desl., men Gravene flaae op 
med Tang og Soegrces, saasnart man kommec 3— 4 Alen dybt, hvor 
egentlig den gode Torv begynder, der ogsaa virkelig er ncrsten som 
Steenkul s?). Anfsrselsvaerd synes det ved denne Leilighed at vcere, at 
Store-Veile-Aae deler sig fra bemeldte Mose, og udgyder sig L Kjoge 
Bugt og Jssefjorden gjennem endeel Soer og Moser, saa det synes 
troeligt en seilbar Rende fordum har adffilt den nordre Deel af Sjcel- 
land fra den ovrige, hvilken Formodning bekrcrftes ved den Mcengde 
Tang der opgraves naar man kommer til en vis Dybde."

Torvemassen L det hele Strog mod Nordost er for det Meste 
af fortrinlig Beffaffenhed; men lcrngere borte fra Skovegnen tager
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den af i Godhed. Hoie-Taastrup Sogn har vel kngen Mangel paa 
Torv, saasom i Bsffelmosen og Sjoellands-Mosen, men den er svovlet. 
Derimod har den nordlige Deel af Stu rm e  Herred Mangel derpaa; 
„af de 15 Byer, hvoraf de 6 nordligste Sogne bestaae, have ikkun 
2 Byer Torv til Salg, 5 tilstrcekkeligt til eget Brug, andre 5 Byer 
ikkun lidet, og 2 mangle den ganske." Det sydllgere beliggende Hkmme- 
lov Sogn har tilstrcekkeligt Tocvessjoer, iscer Veddelov Bye, til hvilket 
Hörer Maglemosen paa omtrent 50 Tdr. L. —  Thune Herred er 
i det Hele flet forsynet med Torv, den betydeligste Mose ligger i Eastrup 
Sogn, tilhorer Gamle-Kjoge-Gaard, og er paa omtrent 100 Tdr. L.z 
fra denne Mose udvises aarlig Torvejord til Salg ved Auction. For- 
uden denne Mose har Sognet endnu en anden, Engstrup Mose paa 
44 Tdr. L., samt nogle andre Smaamoser. —  Den sydostlige Deel 
af Ranrstse Herred er ligeledes kun sparsomt forsynet med Torve- 
ffjoer; „af nogen Betydenhed ere folgende Moser: 1) Jersie-Mosen, 
Gamle-Kjoge-Gaard tilhorende, hvor viäse Qvadratfavne Torvejord 
ved aarlig Auction bortscelges til Opssjoering. 2) Reignemarks.Mosen, 
som tilforn har vceret betydelig, men er nu af Bonderne betydelig op- 
fkaaren til Salg. En stör Deel Torvejord er vel tilbage, men maa 
behandles med Sparsomhed om noget skal blive tilbage til Eftertiden. 
3) Stenkelstrup-Mosen ved Stenkelstrup Gaard. Eieren (Kammer- 
herre Neergaard) har tilladt Omboerne for Intet at opssjcere en bred 
Grav midt igjennem Mosen, for derved at afdrage det overflodige 
Band, men scelger kovrigt ingen Torvejord, da Mosen udligger som 
Eng til Gaarden. 4) Eybye-Mosen. Denne har ogsaa tilforn af- 
givet en stör Deel Torv, men er nu betydelig medtaget; hvorfoc det 
ogsaa af Valloe Stifts hoie Foresatte er Vonderne forbudet at op- 
skjcere mere end til eget Huusbehov, men Intet til Salg. Til en 
Deel Jordlodder i disse Sogne er ogsaa Torvessjoer, men ikke meget 
og kun til eget sparsomme Huusbrug, om ellers noget skal levnes Efter- 
kommerne." —  Den hele nordlige Deel af Namsoe Herred, saavel 
som den sydlige og vestlige af Somme, er ogsaa kun sparsomt for
synet med Torvejord til eget Forbrug, enkelte Byer mangle den endog; 
hersra maa dog undtages Svogerslov og Kornerup Sogne, som have 
Overflodighed af Torv, men scelge Intet. —  Den ostlige Deel af 
Voldborg Herred, Sognene Ousted, Alleslov og Gjevninge have
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eihellcr uden til eget Beug ; det Sam  me gjcrlder om de nordlige 
Sogne, Gjershoi, Scrbye, HiMnge, Lyndbye, Nye og Sonnerup. 
De sydvcstlige Sogne have langt storre Torvemoser, hvilke dog til- 
deels ere bevvxede med Skov og Kcat, og derfor for det Meste sindes 
indbegrebne under det Areal, som ec anfort under Skovene. Den 
Mcrngde Vccendcved, som bette Herred besidder, gjor Torven mindre 
vigiig for Bcboerne, og vel ogsaa dyrere end Brcrndct, der ikke kroever 
saameget Arbeide at lilveiebringe.

25.
Huusfliden.

I^ogcn  almindelig Besvarelse paa Sporgsmaalet om HuusflidenS 
Tilstand kan ikke givesz der er stör Forstjel paa den, ikke blot i de 
forffjellige Egne, men Lscec efter den sorskjellige Sysse l, der for- 
nemmelig drkves. Huusfliden kan i et Sogn, der udelukkende erncrrer 
sig af Agerbruget, vcece upaaklagelkg, ja endog roesvoerdkg, medens den 
i et Nabosogn, der har samme Opfordring til den, men som f. Ex. 
iscec erncerer sig ved Lorvehandel, neppe kan siges at voerc kjendt. 
Endnu i en anden Henseende er der Forskjel naar Talen er om 
Huusflid, nemlkg med Hensyn til R jsnnetz man kan som fast 
Regel antage, at naar Huusfliden roses, falber Rosen blot Kvinderne 
til Deel; Mandfolkene, fra Huusbonden til Hyrdedrengen, kjende ikke 
til de Arbeider, der forstaaes under Huusflid.

Den noermeste Omegn af Kjobenhavn staaer, med Hensyn til 
Huusfliden, paa et lavt Trkn; Hovedstadens Ncerhed, Tillokkelser og 
Adspredelser vende Sindet fra den hjemlige Rolighed, der er en 
Betkngelse for det fredelige Hjem, hvor de huuslige Dyder, og blandt 
disse Huusfliden, trives. De indsendte Beretninger skildre Forholdene
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i denne Henseende saa godt, at det vilde vcrre urigtigt ikke at lade 
dem selv sore Ordet.

„Huusfliden her paa Amager er saa at sige af ingen Betydenhed 
fordk Amagerne ncesten hole Aaret har en Deel at bcstille i Markerne, 
og med deres gronne Säger. Tillige malkes Morgen og Asten ved 
Lys, samt om Middagen hele Aacet igjennem; ligeledes haves, som 
en Folge af Melkehandelen, en Deel Acbeide ved at koge og reengjore 
de Dotter og Kar, som dertil bruges, saa at Tiden, der künde und- 
vceres til Spinding, Vcevnkng o. s. v. ikke er af nogen Betydenhed. 
Dog maa Dragor Bye herfra undtages, hvks flcste Beboere ere 
Soefolk, da disses Koner og Piger voeve en ikke ubetydelig Deel 
Loerreder, samt vaster og bleger en betydelkg Mcrngde for Kjoben- 
havnerne. I  denne Bye ec Vcrverlonnen saa ringe, at der endog 
sendes Garn til Vcevning fra Egne, flere Mile borte." —  Fra de 
fem ncrrmest Kjobenhavn belkggende Sogne berettes: „Huusfliden er, 
naar undtages Frederiksberg S o g n , iblandt Kvindekjonnet l denne 
Egn i god Fremgang; thi de forfcrrdige hvad Familien bruger af 
Uldent og Linncd; men Intet til Salg, da Folket l̂let endnu er for 
lidet, og de samlede Jordbrng, som give Familierne nok at bestille, 
ere for störe til at undvcere de fornodne Hcender, hvorfor der ikke 
vides noget Middel til at opmuntre til Huusflidens Frembrkngelser, 
for at Varerne künde gaae i Handelen. Derimod künde k de lange 
Wnteraftener ved de paa denne Tid ledigva'rende Mandfolkehcender, 
virkes meget til Nytte for Landbruget, ved Forfcrrdigelse af Ager- 
dyrknings-Redskaber, Reeb med meget mere." —  Dette er den aller- 
fordeelagtigste Skildring, der kan gives af Huusfliden i den omhandlede 
Egn, der er snarere brugt for lyse end for morke Farver til dem, thi 
man vilde tage meget seil ved at antage, at Bonden i denne Egn 
forsynede sig med alle de Klceder, som bruges; tvertimod der kjobes 
en Deel, baade Silke og Klcede, og det ikke af det simpleste, men 
Kloede til 5 — 6 Rbd. Alen. Det samme gjcelder omtrent om efter
folgende Jndberetning fra Egnen ved Lyngbye og Sollerod, der lyder 

l saaledes: „Huusfliden staaer nok paa samme Trin, hvorpaa den i 
mange Aar har staaet. Fruentkmmerne arbeide om Aftenen, medens 
Karlene roekke sig paa Bcenkene. Men det hine frembringe er dog 
kun til eget Brug og til Hverdagsklcoderne. Ved Hoitider bruge de
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velhavende Bondcrdottre —  Silkeklcrder." —  Et sorgeligt Begreb 
om Huusflidens Tilstand i den Egn der lever af Torvehandel faaer 
man af denne körte Skildn'ng fra Gladsaxe Sogn: „ I  denne Torve- 
egn s^es ikke engang Klcrderne hjemme, )llt. endog Skjorten, kjobes 
fcerdigsyet i Kjobenhavns Voder." Samme sorgelige Skildn'ng gkver 
Deretningen fra den hele nordlkge Egn af Smorum Herred. Be- 
gynde vi med Kirke-Voerlose og Ballerup Sogne, saa hedder det: 
„Med Huusfliden staae vi desvcrrre langt tilbage, og Raad herfoc 
er en vanffelig Opgave. Mandfolk og Fruentimmer have ligelidt
Sands for den. Det er sjeldent at trcrffe en Mand eller Karl, der 
kan hugge en god Toirepcel, mindre ethvert Andet. —  Alt skal Hjul- 
mandcn besorge, derfoc har gjerne enhver Bye to eller flere, der med 
Familie staae sig ret godt. —  Fruentimmerne ere i deres Haand
arbeide lige saa langt tilbage iscrr med Strikning. der scerdeles synes 
at kjede dem. Dragten gkver i Almkndelighed et Begreb om Huus
fliden; thi enten er den laset indtkl Vcemmelse eller glimrende som en 
udstafferet Krambod, den gyldne Middelvei er sjelden at opdage. Ved 
dksse idelige Udgifter fra det Mindste til det Storste er Borg og 
Gjceld almindelig. Hovedstaden og Markederne soger Almuen, Ingen 
for at scrlge Frembringelser af deres Huusflid, men ?llle for at kjobe. 
Raad imod dette Onde for Efterfloegten var maaffee, at indrette 
Arbeids-Skoler, der stode i Forbindelse med Loese-Skolerne, eller 
scerskilte. Udforelsen lader stg tcenke uden just störe Opoffrelser af 
Menigheden, isoer for Pigeborn. Saaledes som det nu gaaer er be- 
droveligt. Moderen, der selv intet forstaaer, bryder sig ikke om 
Datteren kan ligesaalidet, ja vel endog er bedst tilfreds dermed, og 
Armod L Legemsfoerdighed er Brüdens Medgift." —  I  denne Egn 
falder Maalov Byes Huusflid derfor maaskee mere i Die end den 
vilde i en anden, hvoc Forffjellen ikke var saa stör. Her frembringeS 
hvad der Hörer til Klcedningen af Linned og Uldent, Dynevaar og 
Scrkke; men Intet til Salg, uagtet der dog forarbeides en ikke 
ubetydelig Moengde; der gkvcs saaledes Gaarde, der kunne have hen- 
ved 50 Par Lagener liggende, og Byen beskjestiger stadig 7 Voevere. 
Der künde altsaa scelges af Huusflidens Frembringelser, og at dette 
ikke skeer, dertil er vel Gründen at Sognet er velhavende, og at man 
altsaa har Raad til selv at beholde det. Om de ovrkge Sogne af
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Smorum Herred siger Jndberetningen: at „Huusfliden indstcoenker 
flg alene til Kvindekjonnet, og selv deres Vindstibelighed i de fleste 
Sogne paa gamle Kjobenhavns Amt fortjener, i Sammenligning 
med de andre danske Provindsers, navnlig Jylland og Fyen; ja selv 
det ovrkge Sjcclland, den storste Bebreidelse. De Sogne, som ligge 
oft for Store Veile Aae, stal ei engang forfcerdige Uldent og Linned 
til eget Behov. Ja man har endog forsikkret mkg, at der gives ikke 
saa Gaarde, der ei engang forfcerdige de Stromper som bruges, men 
kjobe dem hos Kroemmerne i Kjobenhavn. Og naar man bemcerker alt 
det Flitterstads af Kattun, Bombasin, Flokel og Manchester, hvormed 
begge Kjon af Bondealmuen i de Hovedstaden ncermest beliggende 
Byer udstaffere sig, saa har man Grund til ei at drage hiint Oven- 
anforte, noesten Utroelige, i Tvkvl, og kan ei andet end raabe Ak og 
Dee over vore Dages Luxus, saa meget mere som enhver Opmuntring 
til fornuftig Huusflid maa kvceles under denne Sot." —  I  et Par 
M iils Omkreds af Kjobenhavn maa, efter det her anforte, Huusfliden 
antages at staae paa et meget lavt T rin; nogle Byer forarbekde noget, 
andre noesten flet intet til eget Behov, og Ingen kan undvcere Boderne 
i Hovedstaden til Klcedningen. Noget loengere ud i Landet bliver 
Huusfliden stsrre, og Egnen der lkgger over to Mikl fra Kjobenhavn 
forsyner flg i Neglen med det Nodvendkge af Uldent og Linned; men 
har endnu L en Afstand af omtrent fire M iil Intet til Salg, hvad 
enten nu bette hidrorer fra at der ikke frembringes mere end til eget 
Behov, eller som snarere er Tilfcrldet, at denne Egns i det hele vel- 
havende Beboere henlcegge Alt til eget Brug, fordi Trangen ikke 
frister til Salg. Dette gjoelder imidlertid kun Gaardfolkene; thi 
Huusfolkene kunne i Neglen ikke undgaae at stille sig ved endeel af 
deres Huusflids Frembringelser. Det storre Antal Huuskoner spinder 
for den mere Velhavende, og fortjener paa denne Maade, mere ved 
stadigt end just hurtigt Arbeide, et lidet Bidrag til Livets Nodtorst 
og Behageligheder. —  Ved endnu at Here et Par Jndberetnknger 
fra denne huusflittigere Egn, ville vi erholde et bedre Begreb om 
Huusflidens Tilstand her. Om Thune Herred moelder Herredsfoged 
Blum e: „Huusfliden er ikke stör og indflroenker sig ncesten til eget 
Forbrug. Den hjemmeavlede Hör og Utd forarbeides til Loerred og 
Toier, som forarbeides til Kloedning og Lknnedtoi. —  Denne almeen-
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nyttige, solide Zndustrigreen fortjener vistnok Opmuntring, hvortit 
Prcrmier dog neppe er det rigtige Middel. Det mangler ikke saa 
meget paa Flid som paa Jndsigt og en ordentlig Gang. Det som 
forfcerdiges er af alt for ulige Beflaffenhcd tit at vorde Handelsvare. 
Der maatte arbeides efter Maalestok i Form, Farve, Fiinhed, og 
den Ene den Anden i Haanden; thi naac en Enkelt udsorer alle de 
Arbeider, som et Stykke Tois Forfoerdigelse udkroever, bliver der 
altfor megen Forfljellighed, Mangel paa Appretur, og flere Fuld- 
kommendeder, som en fordeelagtig Afsoetning udfordrer. —  En 
ordentlig Varehalle maatte etableres, forsynet med Prover og Stem
pel, hvor Varerne med Sikkerhed künde afscrttes, naar de havde den 
foreskrevne Egenskab, efter den Anviisning som dertil forud maatte 
vcrre given og almindelig bekjendtgjort, saaledes som det er brugeligt 
i de nedcrlandfle Provindser, hvorfca man künde hente Underretning 
om den bedste Fremgangsmaade. Sagen er imidlertid af Betydenhed 
for det offenrlige Vel; thi L^ational-JndnstrL og VindsLibelighed 
b sr udentvwl betrcrgtes som det solideste FabrLkvcrsen her- 
tillcrnds." Om det end ikke er det, der afgiver de fortrinligste Varer, 
etter drives paa den fordeelagtigste Maade med Hensyn til Tidsbesparelse, 
saa er det upaatvivlelig nodvendigt, at Vindskibeligheden maa vcere 
temmelig udbredt i Almuen, hvor et Fadrikanloeg med Held flal bestaae, 
og hvor det, .paa en ukonstlet Maade, flal afgive Focdeel. Mange af 
vore Fabrikanlcegs Skjcebne bevise tilfulde, at de- ere for tidlig anlagte, 
og at de ikke have vceret tilstrcekkelig og rigtkg funderede; de have 
for det Meste vceret funderede paa offentlige Midler, og understottede 
af Prohibitiv-System eller hoi Told, istedetfor paa private Capitalec 
og almindelig Vindflibelighed.

Endnu ville vi til noiere Oplysning om Huusflidens Tilstand, 
foie hvad derom siges i endnu et Par Jndberetninger, og derfor käste 
et Blik paa de sydlige Sogne af Ramsoe Herred. „Vore Huus- 
modre, siger den hoicervcrrdige Provst Rruse, ere i Almindelighed 
flittige, og af Loerreder og ellers andre linnede og uldne Tsier frem- 
virke de vistnok ikke lidet. Men da det er scrrdeles meget i Brug 
her paa Egnen, at foruden Penge gives Tjenestefolk i Lonning visse 
Al. Lcrrred, visse Pd. Uld og visse Al. Vadmel til Klceder, saa kan 
der, naar Bonden med Huustrue og Vorn tillige behocig flal for-
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syms, og Huset med Fornodenheder vedligeholdcs, ikke blive noget 
tilovers, da Han gjemmer det for i sin Tid at vord« Bsrnenes Arv. 
Mandspersonerne lroe, al naar de gjore deres Arbeide i Marken og 
i Gaarden ved Kreaturecnes Nogt, S-rdens Tccrffning o. s. v., saa 
er der for dem intet videre at udrette. At anvende de lange Binter- 
astener til en eller anden nyttig Syssel, dertil kjende de endnu i 
Almindelighed ikke synderlig; men naar der ikke vaages, for i For- 
sam'.inger at dandse eller lege, begiver man sig, strax cfter at have 
nydt Astens-Nadveren, til Sengs. Delte er nu Folger tildeels af 
gammel Vane, tildeels af den Pppighed, de Adspredelser, der ved 
Troppesamlingen under Krigen indfsrtes, og den indbildte og misbrugte 
Overflodighed, Almuen da sik Smag paa. Ere vi saa lykkelige at
—  for at laane et Dillede af Havet —  de Donninger hiint Uveir 
har esterladt sig, igjen ophore, og fand christelig, virksom Oplysning
—  thi en vis Art Oplysning, eller retlere kalt Kultur have vi alt 
for en Deel opnaaet —  Orden og Soedelighed, fremvirket ved Neligi- 
onens mcrgtige Kraft, meer og meer fremstaaer iblandt os, da vil 
wed Guds Hjelp de Ulcmper, hvorover jeg, der iovrigt ikke som ufor- 
standig Zelot misunder Menneskene Gloeden, her har klaget, blive 
afhjulpne; de unge Mennesker vorde mere huusflittige; voce unge 
Fruentimmer mindre forforte, og söge 2Eren i fand Kvindelighed og 
nyttig Daad, istcdet for med Graadighed at hige efter Tidens Daar- 
fkaber og saa styrte sig i den dermed tidlig eller sildig forbundne 
Elendighed. —  Bore Fatligvcrsener vide vel bedst at tale herom. —
At mit Onsse snarlig maa gaae i Opfyldelse —  det give Gud! __
Jeg beder mig denne Afvigelse tilgivet; dens Gjenstand fremstiller 
sig saa let for dens Tanke, hvis Hovedsag er Almue-Oplysning og 
Dannelse." Den hoioervcerdige Forfatter gjor sikkerlig Uret i at gjore 
Undskyldning for en formeentlig Afvigelse fra Gjenstanden, da vel 
netop det Han bencevner som en Saadan, maa ansees som en s-rrdeles 
medvirkende Aarsag til Huusflidens lavc Standpunkt; det sikkreste 
Middel til her! at bevirke en Forbedring vil veere christelig Oplysning, 
der stedse vil have Orden og Scedelighed til Folge. Skal Forbedringer 
med Foie ventes i de menneskettge Forelagender, saa vil det stedse 
vcrre det Netteste at begynde med Forbedringcn af Menneskct selv;
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christelig Oplysning bliver derfor aldrig nogen menneskelig Dont uved- 
kommende.

Tilstanden af Huusfliden k de Egne, hvor den staaer paa det 
hoieste Punkt, er vistnek rigtkgst stildret ved estersolgende Jndberetnings 
Ord, der handle om adffillkge Sogne i Somme, Ramsoe og Vold- 
borg Herreder (Omegnen af Skoeskilde): „Huusfliden kan ikke si'ges 
at vcrre i Fremgang, ei Heller i Aftagen. Til Salg fcembrknges 
noesten Intet ved Huusflid hos Bonden, og det tildeels fordi de . 
betale Tjenestefolkene en Deel af Lonnen med Klcrdnings - Stykker 
eller Toi til Samme; men saavel dette som hvad Bonden behovec 
til sin og Families Bekloedning fremvirker Enhver selv. Derimod 
er der adffillige Huusmcend, som scelge enkelte Stykker Vadmel, Loerred, 
Sorkketoi og Gulvtoeppetoi. Dette sarlges for det Meste paa Markederne 
i Noeskilde, og endeel deraf kjobes af Hosekrcrmmerne i Kjobenhavn. 
Det er unegteligt at disse Barer ikke altid ere af den Beffaffenhed 
at de kan ansecs for gode Handelsvarer, og det vilde vistnok vcrre 
vanskeligt at bringe det dertil; dog troe vi at det i Fremtiden vilde 
virke meget fremad til det tilsigtede Diemeds Opnaaelse om der var 
draget Omsorg for:
<i) at der i ethvert Sogn var Leilighed til at Bondernes Pigeborn 

leerte til nogenledes Fuldkommenhed at spinde Hör, Dlaar og 
Uld, ved Spindeffolers Jndretning; 

l>) at det der spandtes blev haspet paa de almindelige Knoekhasper 
og Garnet derpaa sorteret til V.rvning; 

e) at der ved Skolerne gaves Leilighed til at Drengene künde blive 
underviste i saadanne Haandarbeider, som vare passende for dem . 
i de lange Binteraftener. — "

At den mandlige Ungdom blev i Skolerne, istedenfor den 
wegen, for storste Delen unyttige Boglcesning, undervkist i nogen
lunde at bruge en Kniv og Dxe, saa at den fik Greb herpaa, vilde 
snart frembringe Lysten til at beskjcestige sig. Der vilde da ikke 
loengere fsres Klage over: „at der nu neppe scrttes en Tand i en 
Rive uden at den sendes til Haandvcerkere, og at der neppe hugges 
en Toirepcel hjcmme. Hvad der i andre Egne er saa almindeligt, at 
Avlskarlen har sit Huggehuus, Vcerktok, holder Plouge, Harver o. s. v. 
vedlige; at Karlene om Aftenen snitte Skeer, Trcrskoe, River o. desl.
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vilde da ikke vcrre ncosten ukjendt i bette Amt." —  Med Hensyn til 
Huusfliden st^er Amtet endnu tilbage for Sjalllands ovrige Ämter, og 
taaler altsaa endmindre Sammenligning med Fyen og Jylland. For 
sin sjeldne Vindskibelighed fortjener derfor her, blandt Andre, at 
noevnes forhenvcerende Gaardmand Christen Jensen i Bringe Bye 
Kirke-Voerlose Sogn, „selv har Han bygget sin Gaard, saavel Tommer-, 
Snedker- som Muurarbeidet; har i 30— 40 Aar selv garvet det 
Loeder, der er brugt til Fodtoi til stg og Familie, saavelsom til 
Seletoi; dyrket den Hamp, der behovedes til Toier og andet Brug 
vcd Gaarden, og selv flaaet Redet; selv forfoerdiget alle Gaardens 
Redflaber, Vognhjul undtagne." En saadan Bindflibelighed, skjondt 
dens Netning vel ikke ubeting^t kan anbefales for en Bonde, er saa 
sjel'oen i Sjoelland, og iscrr i den Egn hvor Han boede, at den ei 
burde vcere uomtalt paa bette Sted.

2 4 .

Udmaerkede Agerdyrkere.

äv^er findes i enhver Egn, og til enhver Tkd enkelte Mcend, som 
udmoerke sig fremfoc de ovrige ved deres bedre Drift, og fordeelagtigere 
Anvendelse af Iord og Driftscapital; og der er vel neppe et Sogn, 
i hvilket ikke en eller anden Landmand ansees som en sortrinlig dygtig 
Agerdyrker, om Han end maaffe i et andet Sogn eller Egn ikke 
vilde blive bemoerket; thi Begrebet om en udmcerket Agerdyrker er 
relativt. Det vilde derfor, om det end var muligt, hvilket dog de 
indkomne Jndberetninger ikke scette Red. istand til, vcrre et aldeles 
unyttigt Arbeide, at ncevne enhver Bonde eller anden Landmand, som 
i ethvert Sogn udmcerkede sig fremfor sine ovrige Sognemcend i hvert 
enkelt nyttigt Landvcesens-Foretagende; men bette vilde voere nodvendigt 
for paa denne Maade at erholde et Begreb om Landvcrsenets Frem-
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ffridt; thi det kommer ikke blot an paa Soedffiftet og Bearbeidningen 
af Jorderne, bisse ere vel vcrsentlkge Berlngelser for at kalbe -t Ager- 
brug godt, men ere ikke tilstrcekkelkg Grund til, offentlig at hoedre 
en Mand med Prcrdikat af en udmoerket Landmand, hellerikke kan 
bet antages, at have vcrret det Kongl. Landhuusholdnkngs-Selffabs 
Mening, ved det fremsatte Sporgsmaal, at indffrcenke bette blot til 
Soedffiftet z imidleclid er det for det Meste af DHrr., der have 
indgivet Besvarelser blevet opfattet i denne Mening, og bisse ere 
derfoc meget ufuldstoendkge i denne Henseende. Adffillige Be- 
retninger omtale ikke navnlig nogen udmoerket Agerdyrker, men ind- 
ffrcenke sig til blot at sige, at der gives dygtige Landmoend der i 
Egnen, som drive deres Iorder forsvarlig, og i denne Henseende fore- 
gaae med et godt Exempel. Dette er vistnok den rigtigste Maade 
at besvare det fremsatte Sporgsmaal paa, hvor der vel gives scerdeles 
dygtige, men ikke just udmoerkede Landmoend, som ved ualmindelige Fore- 
tagendcr kunne have scerdeles Krav paa en storre Kreds's Opmcrrksomhed z 
men hvor bisse Moend sindes ville de i Reglen ogsaa vcere omtalte 
under de foregaaende Afsnit, ved de forffjellige Gjenstande der afhandles, 
og hvor det ogsaa egenlig Hörer hen at omtale deres Foretagender, 
for at give et rigtigt Begreb om det Trkn, paa hvilket Agerbruget 
staaer i bisse forffjeUige Henseender. Red. antager det derfor hensigts- 
mcessigere at henvise til de forffjellige Afsnit, -nd her at gjentage det 
allerede Fremsatte. Forscetlkg er imidlertid enkelte Landmcrnds Fore
tagender forbigaaet, under de Afsnit hvorhen de horte, fordi de L 
det Hele egnede sig til ncrrmere Omtale i dette. Navnlig er dette 
Tilfcrlde med Hr. Proprietair ValentLner til Geddesdal. Under 
denne Gaard er et Areal af 560 Tdr. L. Ager og 25 til 30 Tdr. L. 
maadelig Eng. Agerlandet er deelt i 12 Marker, hvilke bleve be- 
handlede fra forste Fcerd, af den nuvcrrende Eiers afdode Fader, paa 
folgende Maade:

Iste Aar. Saamegen Gronjord, som künde ventes meget stcerkt 
gjodet, blev reolploiet og besaaet med Havre.

2det Aar. Merglet, gjodet, rcen etter benyttet Brak, nemlig 
Vikker hostet til Hoe.

3die Aar. Bintersced udlagt med rod og hvid Klover, samt 
noget Thimethci-Grcrs.
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De ovrkge Marker have ligget med Klover og Graes, som er 
aftoiret med nedenanforte Kvoeg:

Aar 1822 —  100 Stude og 3 — 4 Huusholdnings-Koer.
1823 —  110 dito og 20 dito.
1824 —  197 dito og 20 dito.
1825 —  325 dito og 23 dito.
1826 —  354 dito og 20 dito.
1827 —  394 dito og 16 dito.
1828 —  301 dito og 24 Koer, hvoraf 2 toaarige Kvier tillagte

paa Gaarden.
42 Tonderske Kvier med Kalv.
2 treaarige og 2 toaarige Tyre.

16 Kalve.
Hermed stete da i 1829 Overgangen fra Studeholdet, som indfortes 

for at soette Gaardens Jorder i den kräftigste Stand, til Meierikoer, 
hvoraf der i bette Aar holdtes henved 100 Stkc. soruden et betydeligt 
Tillcrg, der for det Meste nedstammede fra den bekjendte gule Engelske 
Tyr paa Krabbesholm, og Tonderste Koer. Om Winteren blev i 
Almindelighed, soruden det avlede Foder opfodret 2000 til 2600 Tdr. 
Soed, meest TErter, hvoraf Storstedelen kjobtes i Omegnen. Wed bette 
Kreaturhold og denne Drift sik Hr. Valentiner gjodet og merglet 
Z af Agerlandet, og da det var den svageste Deel af denne, ved 
Modtagelsen, forsomte og udpinte Gaards oprindelig fortrinlige Jorder, 
have bisse opnaaet en ualmindelig Kraft.

Det er let at indsee at den her indforte Drift ikkun var midler- 
tkdig, indtil Henstgten af den var fuldkommen opnaaet; efterat bette 
var steet forandredes Driften; Studeholdet ophorte, og gav Plads for 
Mcierikoer, hvis Antal formeredes til 200 Stkr., hvilke toiredes.

Geddesdals nuvoerende Eier, Hr. Valentiner, har nu antaget 
folgende Drift: Reenbrak; Raps; Hvede udlagt med Klover i tre 
Aar (Kloveren afgroesses Iste Aar); Gronjordshavre; Wikker til Hoe; 
Rüg, udlagt med Klover og Graes. —  Det er ualmindeligt isoer i 
denne Egn, hverken at finde Byg eller 2Erter optagne i Scrdstiftet; 
og det er moerkeligt, at Eieren har fundet sin Negning ved ogsaa 
ganste at afloegge Kartoffelavlen. Til Salg haves ikkun Afgroderne
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af Rapsmarken og de to Vintermarkerz thi at Havren —  den har 
i 1836 givet 24 Feld —  opfodres til Hestene og Malkekoerne.

Kvcrg-Bescetnkngen er for Tiden 160 Koer, deels af eget Tillceg, 
deels af Tonderfle, samt enkelte Jydske Koer; med Tilloeg af Kalve 
har Eieren ophort, og funden det fordeelagtigere at kjobe Tondersse 
Koer. Disse toires ikke lcenger, men gaae lose i de velindhegnede 
Marker, der alle ere forsynede med Vandinger, Storstedelen hidrsrende 
fra Merglingen. Smorproduktkonen er betydelig, og den afsoettes to 
Gange om Ugen i smaae Partier, i Krukker paa enkelte Pund, til 
Kjobenhavn, hvor den stedse betales med samme Priis som Spek- 
hokerne erholde, og aldrig manglec Afscetning. —  Til Gaarden havcs 
intet Hoveri, men Arbeide af omtrent 100 Huusmoend, og desuagtet 
forrettes alt Markarbeidet forsvarligt med ikkun 22 Hefte!

Af omtrent samme Areal, nemlig 500 Tdr. L. leermuldede Ager- 
jorder og 80 Tdr. L. Eng, ec VLbye-Gaard, tilhorende Hr. Capi- 
tain og Stcenderdeputeret Sandholdt, som med megen Kraft og 
Udholdenhed har sogt at bringe denne Eiendom, der ved Modtagelsen 
var temmelig forhudlet, i en udmoerket Stand. Gaardens Agerland 
er inddeelt i 16 Marker, hver paa 31 Tdr. L., der drives saaledes: 
1) Reen Brak gjodet; 2) Raps; 3) Hvede, udlcrgges med Klover 
i 2 Aar, brcekkes om Efteraaret til 6) Hoc; 7) Vikkchavre, aftskes 
(skal for Fremtiden gjsdes); 8) Nug udlagt med Älsver, undertiden 
med Groes L 3 Aar; 12) Havre; 13) Kartofler; 14) Byg udlagt 
i 2 Aar med Klover ellec Grcrs. To Marker flaaes til Hoe. En 
stör Deel af Agerjorden er merglet, og Mergling fortsoettes. Zorderne 
ere nogle Steder temmelig side, men godt afgravede. —  Kvoegbesoet- 
ningen bestaaec af 150 Koer og 30 Stkr. Ungkvoeg, mest af Zydff 
Race. Bescetningen toires og vandes i Toiret; Eieren mener derved 
at forene Fordelcn af den lose Drift med den af Toirkngen. En 
Sveitser drivec Meieriet for Eierens Regning. —  Gaarden drives 
vFV Hoveri med Undtagelse af 7 Tdr. L. i hver Mark; til disses 
Eearbeidning, og til det meget Hestearbeide denne Drift, og de fore- 
tagne Forbedringer kroeve, holdes 28 Hefte. Behandlingen af Mod- 
dingen paa denne Gaard fortjener scrrlig Omtale. Moddingeftedet 
er, som scedvanligt, i Ladegaarden, men omgivet af en Nendesteen, 
der afleder Regnvandet fra Tagene. Gjodningen udspredes jevnt, og
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afstikkes med lige Vcegge; i Midten af Moddingen er anbragt en 
Pumpe, for at oppumpe Msddingevandet, der saaledes fordeles over 
hele Massen, naar denne trcenger til mere Fugtighed. Ved denne 
Behandlung broender hele Moddingen sammen til en sammenhoengende 
fê d Masse, der ladcr sig afstikke med Spaden som Torvejord.

Det vilde vcrre meget interessant, at see en Sammenlkgning 
mellem Netto-Jndtcegten af disse to Hovedgaarde, der i Areal og 
Iordsmon have megen Lkghed med Hinanden; men hvoraf den ene 
drives uden Hoveri med 22 Hesse, den anden med Hoveri og 28 
Hesse; dm ene loegger M nd  paa Smorproduction, den anden paa 
Sveitseroste; den ene har ophort at lcrgge Kalve til, og holder 160 
Koer som groesse lost; den anden har 150 Koer og 30 Unghoveder, 
som toires og vandes i Toiret o. s. fr. —

Skjondt det neppe kan ncrgtes at de fleste Hovedgaarde blive 
drevne med Kundssab og Drden, efter en fornuftig Driftsplan, og 
fijondt Eierne af flere af disse Gaarde, navnlig Krabbesholm, have 
anvendt betydelige Omkostninger paa nt soette dem i en fortrinlig 
Stand, saa ere de to ncevnte Avlsbrug dog upaatvkvlelkg dem, der for 
Tiden mest hendrage den almkndelige Opmoerksomhed ved de nal- 
mindelLgste Foretagender.

Af de mindre Landeiendommes Besiddere have vi havt Leklighed 
til, öftere at henvende Opmcerksomheden paa Hr. LhrLstensen til 
L-sitgaard paa Amager, som en tcenkende og driftig Mand, der i 
mange Henseender har Fortjenesse af Landvcrsenet. Det Samme gjcelder 
blandt Flere oglaa om Forpagteren af Bidstrup-Eaards Hovedparcel, 
Lieut. Bodenhoff. Han har, hvad just ikke er almindelkgt, viist samme 
levmde Interesse for de forskjellige Landvoesens-Gjenstande, og an- 
vender samme Tcenksomhed paa Jordens Bearbeidning, Scedfolge og 
Saaescrd, som paa de forssjellige Huusdyrs Forcrdling og Forbedring. 
Hans Kvcrg- og Faareracer ere forhen omtalte. Da  Zorderne ere af 
sorskjellig Beffaffenhed, har Han deelt dem i to Hovedafdelinger; den 
storre og bcdre Deel er inddeelt i 9 Marker paa 18— 20 Tdr. L., 
som drives saaledes: 1) Gronjords^ Havre; 2) gjodede Vikker til
Staldfodring; 3) Vintersced; 4) TErter; 5) Rüg; 6) Kartofler; 
7) Byg udlagt med Klover i 2 Aar. Den anden Deel af Ager- 
jorden er inddeelt i 6 Marker paa 10 — 11 Tdr. L., der drives:
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1) Havre; 2) gjodet Vikkehavre til Staldfodring; 3) Rüg; 4) Havre 
udlagt med Klover og Groes. —  Kvcrgbescetningen er for Sterstedelen 
af eget Tklloeg, soroedlet ved Sveitser-Nacen. Keerne grcrsse lest, og 
Vogtes, saavelsom Faarene, ved Hjelp af Hunde. —  Halv Sommer- 
staldfodring har lcenge vceret brugt, og bruges endnu med Kvcegbesoet- 
ningen. —  I  Frederiksberg Sogn har Gärtner den Fortjeneste, 
ferst at have indfert Dyckningen af Kaalrabk i Marken, hvo'rved man 
har seet stg istand til, uagtet den betydelkge Heeleverance. at holde et 
langt storre Antal Keer end tilforn. —  Gaardmand Jens Hansen 
paa Husum Mark modtog sin Gaard t 1810, og holdtes der da kun 
12 Keer. I  1819 kjebte Han en Naboegaard paa 60 Tdr. L., L 
det Hele side og maadelige Jorder; paa begge disse' Gaarde, der tkl- 
sammen have et Areal af 100 Tdr. L. Ager og 66 Tdr. L. Eng, 
holder Han nu 36 Malkekeer om Sommeren, og 42 Stkr. om Win
teren. De side, maadelige Jorder ere tilberlig inddeelte og afgravede; 
folgende Drift er indfert: Gjodet og merglet Brak; 2) Nug; 
3) Kartofler og Vikker; 4) Havre udlagt med Ktöver r 2 Aar. Han 
har opbygget sin Gaard af Grundmuur med go1)e, luftige Stalde for 
Heste og Kber; disse staldfedrede Han t et Par Aar, men fandt ei 
sin Regnmg derved, og teirer derfor nu. Ogsaa har Han anlagt en, 
dog kun liden Hange, der holdes i god Stand, og hvori findes Frugt- 
trceer og Blomsterbuffe. —  En anden Bonde, Hans Lausen i Vrid- 
losemagte, ncrvnes med Udmcrrkelse: „Han udflyttede sin Gaard i 
1813, og anl^de ved den en Hauge med Frugt- og vilde Trceer; 
har sat 900 Favne Hegn; planerer 7 — 8 Tdr. L. gamle Tervegrave; 
og i sin Drift stedse udmcerket sig som en kyndkg og driftig Land- 
mand." —  Hcederlig ber ogsaa S su e n  Lhuistenfen i Skovlunde 
Bye, Dallerup Sogn, ncevnes. „Hans betydelige Hovedlod af over 
80 Tdr. L. har Han indfredet med Volddige, der tildeels er beplanket 
med levende Hegn; Englodden er indfredet med Flcekgrefter. Gaarden, 
Han har opbygget, ec usoedvanlig god, og bekvemt indrettet. Desuden 
har Han opbygget en separat Bygning, der kan rumme 250 til 300 
Tdr. Kartofler. Han er i Besiddelse af de bedre Agerdyrknings- 
Nedffaber, saasom Engelfl-Ploug, Hyppeploug, Kornrensemaffine og 
Kartoffel-Skjcrremastine. Hans Drift er felgende: 1) gjodede Kar
tofler; 2) Byg; 3) Rüg; 4) Wrterz 5) Havre udlagt med Klover
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i 3 Aar. Den hele Lod har Han forsvarlig udgravet, anlagt og 
beplanket en Hange paa over ^ Tde. Land, kort man opdager strax 
den duftige Bonde og vindffibelkge Landmand i Ham." —  Skjondt 
Agerdyrkningen, som det af hele dette Ckrift vil fees, ikke just har 
hcrvet sig til nogen synderlig Grad af Fuldkommenhed i Almindelighed, 
mangler det dog ingen Egn paa enkelte vindssibelige Bonder, hviö 
Bestrcrbelser gaae ud paa et bedre Agubrug, og hviö Foretagender 
for en Snees Aar siden vilde have hcrvet dem til de udmcrrkede 
BsnderS Klasse; glcrdeligt er det, at de nu kun betragtes som Land- 
mcrnd, der udvise megen Flid og god Orden i Behandlingen af dereö 
Lodder; „som saadanne kunne, i Kildebronde Sogn anfores, blandtAndre, 
Gaardmoendene ^an s Hansen, Io h a n  (Olsen, S^reri Svensen, 
der meget ordentlig udgrave og inddele Jorderne, ploie og saae smukt, 
og til forskjellkge Tiber besaae deres Brakjord, efter foregaaende 2 
Ploininger og Gjsdning, med Vikkehavre til Aftoirlng med Koerne, 
og folger med Plougen strax efter, hvorpaa saaes Nug. De samme 
Mcrnd holde gode Koer, og fodre dem godt." —

Blandt Parcellister og Huusmcrnd trcrffer man ikke sjelden paa 
driftkge og arbeidsomme Mcend, og her bliver ogsaa snarere saavel 
Flkden som Dovenskaben kjendelig, thi Huusmandens storste Drifts- 
capital ligger i Hans Armes Kraft, og Intet af denne kan beroves 
Dyrkningen af Hans Lod. Penge har Han ikke, dcrfor er det den 
almindelkge Skik, at denne Klasse Jordbrugere tilkjober sig af Bonden 
Hestearbeidet med eget Arbeide; men almindelkgviis betales hiint 
for dyrt. Det er dersor vistnok et Exempel, der fortjener at omtales, 
naar en Huusmand frigjor sig fra det Afhcrngigheds-Forhold, hvori 
Han staaer til Bonden, ved at dyrke sin Lod ved sine egne Midler, 
dette vcrre nu entcn ved Ploining med Koer (en Sag  der neppe saa 
let vil komme istand, paa Grund af Konernes Opposition) eller med 
Spaden. Paa Sidste har man et folgevcrrdkgt Exempel, der fortjener 
ncermere Omtale, i Huusmanden Jens Madfen, Udflytter fra 
Dridlosemagle. Denne driftige Mand og flittige Arbeider har selv 
opbygget sit meget nette Huus, der udmcerker sig ved Reenlkghed og 
god Jndretnkng; paa sin Lod anlagt en Hauge paa 2 — 3 Skpr. L., 
der er beplanket med Frugttrceer og Kjskkenurter, og hvad der nu er 
en Sjeldenhed, med nogle Blomster. Hans Lod er 2H Tde. L. stör,
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hvoraf omtrent 2 Tdr. L. Ager; denne Lod har Han i flere Aar til- 
deels b-arbeidet med Spaden, men i 1837 alene med denn-, og 
finder sin Lordeel derved, deels fordi Han derved sparer Hoveriet 
til Bonden for Hestearbeidet, deels fordi Han avler bedre Soed, ved 
en god Gravning, end ved den flette Ploining, Huuslodderne maae 
noies med. I  dette vanflelkge Foraar havde Han, ved at benytts 
Spaden, tilsaaet 14 Lage for nogen Anden havde begyndt at ploke, 
og Hans Soed stod soerdeles godt. Ded at have sin Jord bestilt saa 
tidlkg, vandt Han tillige den Dagleie, der ellers vilde voere medgaaet 
til at faae Jorden ploiet af Bonden. I  Brakmarken dyrker Han 
Kartofler og Vikker, hvilke sidste Han anvender til at staldfodre sin 
Koe og Kalv med, Lndtil Han har Hoet stakket, Resten afslaaer Han 
gront til Vinterfoder. For at faae sin Lod harvet, havde Han selv 
forfoerdiget en lidcn Harve med Jerntoender, denne blev trukken af 
hele Familien, det vil sige, af Mand, Kone og en tolvaars Dreng, 
der af Foroeldrene holdes til at forrette alt det Arbeide, Han kan efter 
sin Alder. Harvningen, sagde Han, havde voeret det strengeste af alt 
Arbeidet, og Han ftygtede for at maatte opgive det for Fremtiden. 
„Samme Huusmand, sigec Hr. Thalbitzer, har desvcerre forgjoeves 
ansbgt Landhuusholdnings-Selskabet om en lille Understettelse for 
nogle Aar siden, for at soette denne Dciftsmaade i Gang; künde Han 
erholde nogen Hjelp, havde vist Flere fulgt Hans Exempelz dog haaber 
jeg, at hvad Han har udrettct i dette vansselige Foraar (1837) flat 
have vakt Opmoerksomhed hos Flere." Dette er langt vigtigere for 
det Almindelige, end om den, der gav Exemplet paa sjelden Flid og 
Arbeidsomhed, blev belonnet af det Offenrlkge; men Paaskjonnelsen 
vilde maaffe bidrage til at Exemplet snarere blev fulgt, og i alt Fald 
voere denne Huusmand en Erstatning for den Spot og Latter, Han 
har voeret udsat for af sine Jcrvninge, ved sine «almindelige Fore- 
tagender, ligesom den ogsaa vilde tjene til at gjore disse opmoerksomme 
paa, at ikke Alt er latterligt, som ikke tilforn var Vedtoegt. Drugen 
af Spaden istedenfoc af Plougen fortjenec vistnok scerdeles Opmoerk- 
somhed; det er det forste Skridt til Haugedyrkm'ng, og til denne 
maa den lille Huusmandslods Dyrkning noerme sig, naar den ssat 
kunne yde en Familie Livsopholdet. —  Endnu bor ncevnes Parcellisten 
Peder Nielsen paa Utvemosen i Haudrup Sogn, som ligeledeS scer-
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deleS udmoerkrr sig i Hensrende til Arbeidsflid. Han besidder en Lod 
af tilforn uopdyrket Jord paa 20 Tdr. L., hvilken Han og Kone, 
ncrsten uden Hjelp, har bemerglet. Paa den saaledes merglede og 
(hidtil kun sparsomt) gjodstede Jord staaer ypperlig S«d. Paa 
denne Lod holder Han 2 Heste og 6 - 8  Koer. Et saadanl Jordbcug 
giver det bedste Monster for Bonden, fordi Han ikke her, som med 
Hensyn til Geddesdal og andre störe Gaarde, kan, ved Exemplets An- 
priisning, söge sin Udflugt for ei at folge det, i al paaberaabe de 
overordentlige Midier, som Forbedringerne udfordre, og Andre savne; 
„thi denne driftige Parcellist har kjobt sin Jordlod under de hoie 
Priser, og er desaarsag gjeldbunden, men kan dog klarere, formedelst 
Hans utroettelige Flid og Vindffidelighed.« Den Understoltelse, som 
det Kongl. Landhuusholdnings-Selskab lader lilstyde denne Mand, er 
sikkert meget velanvendt —  maatte kun Enhver, der nyder en lignende, 
destroebe sig fok at fortjene den saa redelig!

25.
Landoeconomisk Selskab.

Aaret 1818 stiftedes Kjobenhavns Amts Agerdyrknings-Selffab, 
der, efter en halv Snees Aars Forlob, ophorte af Mangel paa Til- 
skud. Hvad der bidrog til dette Selskabs körte Varkghed og ringe 
Virksomhed var stkkerlig, at det stiftedes mod Begyndelsen af den 
uheldkge Periode for Landmanden, og altsaa ikke künde bidrage til at 
modarbeide de ulykkelige Aar, som indtraf L dette Aarhundredes tredke 
Decennium. Dette Selflabs Virksomhed L dets meget körte Til- 
voerelse, skylder dog Amtet for Storstedelen Udbredelsen af Provsti- 
Rug, hvilket ffeete, ved i Aarene 1818 og 1819, at forffrive 30 Tdr. 
deraf aarlkg, som laantes til de Bonder, der havde Reenbrak, til Saae- 
rug; den af disse avlede Rüg uddeeltes derpaa til andre Bonder. Ogsaa 
uddeelte dette Selflab nogle Baylaiske Plouge til enkelte driftige Bonder.
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Allerede i 1923 var Selskabets Birsomhed saare ringe, som vlt 
skjonnes af esterfolgende Hr. Kammerraad Drewsens Jndberetning: 
„For nogle Aar siden oprettede et Samfund af Mcend Kjobenhavns 
Amts Landoeconomiske Selskab. der vel endnu (1823) bestaaer og 
kan vedblive, da det strax fca Begyndelsen henlagde Noget af Med- 
lemmernes Didrag, og saaledes kom til at eie en liden Capital; men 
forresten ikke har udrettet noget af Betydenhed. Dets forste Birken 
var at uddele bedre Plouge og bedre Saaesced. Dette Sidste har ei 
vcrret ganfle uden Vickning; thi Provsti-Rugen, som til dette Oiemed 
forssceves og uddeeltes til Bonder, vandt dksses Bifald, og mangen 
smuk Rugafgrode, som man L de sidste Aar har seet, har derfra sin 
Oprindelse."

„Men ogsaa her vifer sig hvad man ei uden Grund ofte har 
bebreidet de Danffe, at nemlig Almeen-Aand sattes. Mange, der ved 
Selstabets Oprettelse indtraadte som Medlemmer, Lndffrcenkede sig til 
at give deres Didrag, undlode ogsaa snart dette, og kom aldrkg i For- 
samlingerne, hvor tklsidst kun 3— 4 Personer saaes." —  Det er at 
haabe at Almeen-Aanden, som Stcender-Jndretningen har bragt til 
at fremspire igjen i Danmark, ikke ret loenge vil blive uden Jnd- 
flydelse paa Jndbyggernes vigtkgste Noeringsvei; men at vi snart ville 
see Amtets duftige Landmcend atter troede sammen, for at virke med 
foelles Krcefter til Forbedringer i Landvcesenets forffjellige Grene.

26.
Eiendommenes P riis. Arbeidslo»ttten 

Bincvringsveie «denfor Agerbruget

i^andeiendommenes Prüs har vcrret underkastet cn meget stör For- 
anderlighed i dette Aarhundrede. De mange velgjsrende Landboe- 
anordninger, som udkom i Slutningen af det sidste Aarhundredr, yttred«
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deres Jndstydelse paa hele Landvoesenet; Interessen var vakt for det, 
de gode Kornpriser gjorde det fordeelagtigt at scette Eapitaler i Land- 
eiendomme, og de vare derfor i j«vn, stadkg stkgende Vcerdk, indtil den 
ulykkelige Krigs Udbrud 1807. Den besynderlige Spekulationshandel, 
der udmcerkec denne Krigsperiode, traf ogsaa Landeiendommene, og de 
dreves op til en urimelig hoi Priis,' endog i Forhold til hoie Priser 
paa alle Produkter og til de sig stedse forvcerrende Neprcrsentativer. 
Ester Fredflutningen 1814 holdt Produkterne, og med dem Land
eiendommene, sig i nogle Aar i god Priis; men fra Begyndelsen af 
dette Aarhundredes tredie Decennium soregik en mcrrkelig Forandring 
med Begge. En stör Mcrngde Landmcrnd bleve odelagte; Produkter- 
nes lave Priis, der endog undertiden var under Produktions-Prisen, 
gjorde det vanskeligt at udrede Skatter, Folkelon og andre paahvilende 
Byrder, endstge Renter af den uforholdsmcessige Sum, der almindelig- 
viis kndestod i Eiendommen; Capital-Afdrag var nu ganfle umulig at 
udrede. Dette maatte have til Folge at Eiendommene faldt betydelig 
i Prisen, og under deres Dalen, öftere gik fra den ene odelagte Eier 
til den anden, saa at det tilsidst ncesten blev en Umulighed, at erholde 
Capitaler tillaans med Prioritet i Landeiendomme, uagtet disse nu 
solgtes til en Priis, der var saa ringe, at Kjobesummen lettelig sor- 
rentedes med over 5 pEt. Tilliden til Landeiendomme var reent for- 
svunden, og Spekulationen havde kästet sig paa Statspapirer; disse 
optoge nu noesten alle disponible Eapitaler, hvoraf fulgte at Land
eiendommene, som forhen solgtes langt over deres Vcerdi, nu künde 
kjobes langt derunder. —  Denne Periode er nu tillykke for Landet 
forbi, og medens det i Kjobenhavns Amt ikke lcengere er synderlig 
vanffeligt, at erholde Eapitaler paa sikkre Prioriteter i Landeiendomme, 
er Omscrtningen af disse meget sjeldnere, og Prisen paa dem i be- 
tydelig Stigende. Dette gjceldec saavel storre som mindre Eiendomme. 
A f egenlige Herregaarde er der saa faa i Amtet, og blandt disse til- 
hore de fleste Fideicommisser, saa at der ikkun kan anfores et Par 
Exempler paa deres stigende Vcerdie. Geddesdcrl kjobtes i 1822 
for omtrent 90,000 Rbd., og overtoges i 1830, ved Eierens Dod, 
for 160,000 Rbd. af dennes Son. LentzonseLe kjobtes i 1812 
for omtc. 30,000 Spec., solgtes i 1832 for 37,500 Rbd., i 1834 
for 48,000 Rbd., alt rede Solv. —  Paa de mindre Landeiendomme
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er Prisen meget forskjellkg, cfter deres Deliggenhed ncermere eller 
fjernere fra Kjobenhavn, cfter Arealets og Jordsmonnets Forhold til 
Harkornet, samt af andre Omstcendkgheder. Paa Amager, syd for Dragor, 
omtrent ^ M iil fra Staden, ligger en Gaard paa 16 Tdr. Hartkorn, 
130 Tdr. L. gode, dog altfor side Jorder, for hvilken nogne Gaard, 
men med gode Bygninger, der forlanges 3000 Rbd.; Jorderne ere 
ikke tilsaaede. I  Frederiksberg Bye betales Eiendommene dyrt, nagtet 
de meget hoie Afgifter; en Gaard med Leieboliger og 16 Tdr. L. er 
L 1836 betalt med 8000 Nbd., en anden med 20 Tdr. L. uden Leie- 
bolkg med 7000 Rbd. I  Gjentofte Sogn ere Gaarde paa 9 Tdr. 
Harlkorn, i de stdste Par Aar, betalte med 11 til 12,000 Nbd.; men 
der har da vcerrt scerdeles gode Bygninger til Folk udenfor Bonde
standen, godt Jnventan'um og Besoetning. For Nyegaard i detre 
Sogn, hvis Areal er 80 Tdr. L., beliggende  ̂ M iil fra Staden, blev 
for et Par Aar siden, forgjceves budet 20,000 Rbd.; men den har en 
meget elegant Bygnkng, der i de senere Aar har vceret bortleiet for 
300 Rbd. om Sommeren. Längere mod Nord kan Prisen omtrent 
vcere 1000 Nbd., ja endog derover for Tde. Hartkorn, med jcevngode 
Bygninger. I  Sollerod Sogn kostec en Bondegaard paa 5— 6 Tdr. 
Hartkorn nu 4 til 5,000 Nbd. Lyststederne i denne Egn, hvoraf 
der opfortes en stör Deel under Krigen, ere derimod faldne meget i 
Prisen. —  I  de mindre fljonne, men mere frugtbare Egne, ere Land- 
eiendommene stegne maafle endnu hoiere. En dobbclt Gaard, med 
gode Bygninger c. 12 Tdr. Hartkorn, 120 Tdr. L-, 1^ M iil fra 
Hovedstaden, betaltes L 1837 med 16,000 Nbd., den ene Gaards 
Jorder solgtes derpaa, uden Bygninger, for 5,000 Nbd., den anden er 
bortforpagtet for 600 Nbd. aarlig. samt alle Skatter og Byrder, og For- 
pagteren kan staae sig ved den. I  Herstedvester forlanges for en 
Udflyttergaard paa 10 Tdr. Harlkorn, 90 Tdr. L. scerdeles gode Jor
der, men meget maadelkge Bygninger, 7,000 Nbd.; for en anden 
paa 12 Tdr. Hartkorn, omtr. 160 Tdr. L., beliggende i Sengelose 
Sogn, 6,000 Rbd.; begge Gaarde med nogen Bescetning og Jnven- 
tarium. I  denne Egn kan man omtrent regne 500— 600 Rbd. for 
Tde. Hartkorn. Hvad der iovrkgt ved Kjobet af Eiendomme paa 
gamle Kjobenhavns Amt kommer i scerdeles Betragtning er Tien'oen, 
som ec hoist forffjellig; nogle Sogne betale nemlig kun 40 Sk. pc.
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Tde. Hartkorn enkelt Kirke- og Kongetiende, i samme Sogne hvor 
Prcrstetienden kan belobe sig til 6— 8 Skpr. Byg; medens andre 
Sogne, med samme Jordsbrffaffenhed, maae udrede alle tre Tiender 
omtrent lige hoit 5— 8 Skpr. af enkelt Tiende pr. Tde. Hartkorn. 
Lcrngere borte fra Kjobenhavn er Prisen paa Bondergaarde noget 
ringere; i Egnen mellcm Roeskilde Kroe og Kjoge er den nuvcrrende 
Priis paa en Gaard paa 50— 60 Tdr. L. 3 — 4000 Rbd.; en Gaard 
paa 80 Tdr. L. solgtes i 1837 aldeles nogen for alt mulkgt, hvis 
Bescrtnmg. Jnventarium m. v. ei künde anskaffes under 2000 Rbd., 
for 6000 Rbd. Mindre Eiendomme paa 1 til 2 Tdr. Hartkorn 
soelgeß for 500 til 700 Rbd. pr. Tde. Hartkorn uden Bygninger, 
med disse noget hsiere.

Jndfcestningen bor ogsaa komme i Detragtning, naar Talen er 
om Landeiendommes Voerd; den retter sig naturligviis meget eftec 
Gaardens Areal, Landgilden m. v. Ester Opgkvelserne er den meget 
forskjellig, og maa vcere det, ogsaa med Hensyn til de forstjellige Grund- 
scetninger, der feiges ved Bortfcestningen, da nogle Godseiere söge 
hoi Jndfcestning og ringe aarlig Afgkst, andre ringe Jndfcestning med
hsiere aarlkge Jndtcrgter. Hr. Valentiner til Geddesdal angivec
Jndfcestningen for en Gaard at variere fra 500 til 2000 Rbd.; denne 
Sidste maa vistnok betragtes som ualmindelig hoi; af RoeSkilde Dom
kirkes Gods regnes kun paa en Jndfcestning af 200 til 400 Rbd.
af en Gaard. Da dette Gods ligger adspredt i flere Herreder, og
den aarlige Landgilde kan ansees for at vcere den almindeligste, saa 
Dil denne Angivelse bedst passe, for at give et Begreb om den Jnd- 
fcrstnkng, som i Amret er den almindelige. Som  Undtagelser maa 
derfor snarest regnes en saa hoi Jndfoestning som 2000 Rbd., saavel- 
som 1!60 Rbd., der gaves i Jndfoestning af en nogen Gaard paa 
omtrent 6 Tdr. Hartkorn, i Marts 1837. Fcesteren flulde ved denne 
Gaard desuden selv anskaffe Bescetning m. v., og give 18 Tdr. Dvg 
i Landgklde. —  Af Huse er saavel Jndfoestningen som den aarlige 
Afgift sorholdsviis langt hsiere end af Gaarde; den varierer fra 30 
til 200 Rbd. Det Meste af den aarlige Afgift svares almindeligviis 
med Arbeide; hvor dette ei er Tilfoelde, eller hvor der kun paaliggec 
Huusmanden faa Ugedage, er den, for Huse med 3 — 12 Tdr., om
trent 1 Tde. Byg af Tde. Land, foruden alle Kongl. Skatter og
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andre Afgifter. —  Som  et Exempel paa en moerkelig hoi Jndfoest- 
ning, den hokeste der vides at v«re given i Sjcrlland, kan anfsres 
en Gaard i Solrod Sogn, Thune Herred, af Hartkorn 7 Tdr. 6 Skpr. 
1 Fdkr. 1 Alb., med Areal 63 Tdr. L., under det saakaldte Magi- 
strats-Gods; af denne Gaard gavcs i Jndfoestning 1819, 4000 Rbd. 
og i aarlig Afgkft: 5 Tdr. 2 Skpr. 3 Fdkr. Byg, 3 Tdr. 4^ 
Skp. Havre, Hoveripenge 8 Rbd. 10 Sk., Skovpenge 20 Sk., 
Smaaredsel omtrent 1 Rbd. Bonden fidder ved Gaarden endnu, 
staaer sig jeevnt godt, og har beständig svaret sin Afgift; det er jo alt 
hvad man kan vcnte af en Mand, der har robet saa liden Tcenk- 
somhed som Han ved denne Handel.

FolkelFrinen er almkndeligviis i Kjobenhavns Omegn 20 til 
25 Rbd. til en Karl, 12 til 15 Rbd. for en Pige; lcrngere ude i 
Landet ec Lonnen noget ringere, ncmlig 15— 20 Rbd. for en Karl, 
1 2 -1 4  Rbd. for en Pige; Alt halvaarsviis; hos Bonderne gives 
noget Linned m. v., der drages fra denne Lon. —  DagleLen er 
temmelig hoi, ved Kjobenhavn, de ovrige Kjobstcrder, og i de Egne 
hvoc der ligge mange Fabrikker, 2 Mk. til 2 Mk. 8 Sk. uden Kost; 
Fabcikkerne give omtr. 3 Mk. daglig. I  de andre Egne, om Vinteren 
24 Sk., For- og Efteraar 28 Sk., Sommer 2 Mk. uden Kost;
med denne, fra 12 til 16 Sk. daglig for en Karl, og 8 til 12 Sk.
for et Fcuentimmer. Ved Accordarbeide kan tjenes endnu bedre; mest 
ved Torveffjcrring, herved kan en Arbeider fortjene 1 Rbd. om Dagen, 
ja endog dcrover; men det er ogsaa noesten ene til dette Arbeide Dag- 
leier-Klassen i Torvegnen synes oplagt; tilbydes der Ham om Som- 
meren andet, selv paa en Tid Han ei er beffjceftiget i Mosen, er det 
ikke ualmindeligt at faae det Svar: „jeg ffal fee om jeg kan tjene 
dem heci." Om Vinteren findes i denne Egn ofte arbeidslsse
Menne>^ker. De Samme, som om Sommeren have tjent 1 Rbd.
daglig, falbe da Fattigvcrsenet tilbyrde, fordi Fortjenesten strax ödes 
paa den letsindkgste Maade til Kaffe, Brcendeviin og alle Slags 
Lcekkerier; simpel Ost er paa den Tid ikke god nok, der kjobes Hol- 
landfk og Sveitser-Ost, lybff Polse o. dl. Til Kloeder og andre For- 
nodenheder anvendes derimod ncrsten Intet af Fortjenesten, Alt «des 
og drikkes op om Sommeren. Med en saa god Fortjeneste i Torve- 
mosen falber det vanskeligt at erholde Dagleiere, derfor er Accord-
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arbcide meest i Brug i kenne Egn. I  de egenlige Agerdyrknings- 
Egne er Arbeidet jcevnere fordeelt hele Aaret igjennem, og der findes 
hverken Mangel paa Arbeidere til den ovenanforte Dagleke, etter i 
Neglen arbcidslose Menncffec. Loenge vedholdende Vintere og knappe 
Aar falder denne som enhver Egns Arbeidsklasse besvoerlkg, eg da 
kan der gives Folk, som mcd den bedste Villke Intet kunne fortjene. 
Hvor Veiene macadamiseres, have mange Arbeidere god Fortjeneste 
hele Vinteren, det er derfor, ogsaa i denne Henseende, onffeligt, at 
kette Slags Veianlceg maatte blive almlndeligere udbredt. Ved den 
tragende Folkemcengde maa det imidlertid befrygtes, at Antallet af 
arbeidslose Mennesser vil tiltage; thi Kobbeldriften, der er den al- 
mindelige, beskjoeftkger intet stört Antal Arbeidere, og Vexeldriften 
synes ikke at betale stg ved en saa hoi ArbeLdslsn, som den nu- 
vcrrende; thi der maa vel skjelnes mellem Dagleie og Arbeidslon, 
hiin kan vcrre ringe nok for en Arbeiders Fornodenheder, medens 
denne desuagtet kan voere for hoi i Forhold til det Arbeide, der bliver 
forrettet. —  Den stadigste Bestjoeftigelse for den arbeidende Klasse 
giver Skovegnene, hvor der hele Vinteren igjennem beffjceftiges en 
Deel Mcnncffer ved Arbeide i Skovene. —

Forinden vi forlade Gjenstanden om Acbeidslonnen ville vi käste 
et Dlik paa den Maade, paa hvilken Arbeidet mange Steder i Amtet 
bliver betalt, det giver tittige Oplysning om Forholdet mellem Gaard- 
manden og Huusmanden. „Foruden de faste Tjenestefolk har Bonden 
som ostest 1 etter 2 Huusmcend i sin Tjeneste (dette er isoer Tilfcrlde 
i de Egne, hvor der er jordlose Huse), der lonnes med visse Skpr. 
Udsced paa Bondens Iord, scedvanligviis 3 Skpr. Byg, hvortil Huus
manden gjsder; 3 Skpr. Rüg; 1 til 2 Skpr. TErter; Grcesning til 
en Koe etter 3 Faar, 2 — 3 Lces Hoe, 1 0 - 1 2  Lces Torv. Derfor 
arbeider Huusmanden almindelig hos Bonden sra Paaske til Mikkels- 
dag. Om Vinteren faaer Han for Toerffning hos samme Mand, 
enten 8 Sk. daglig, etter 1 Skp. Scrd for 4— 5 Tdr.s Toerskning." 
Z  Gründen staaer vel, som Forholdene endnu ere, begge Patter sig 
meget vel ved denne gammeldags Handel, der har noget scerdeles Til- 
lokkende ved sig for dem Begge; Bonden slipper for at give rede 
penge ud, hvoraf Han er en stör Hader, og Arbeidet skaffer Huus
manden de fleste Fornodenheder, uden at Han behover Penge. Hvor
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denne Skkk er indfort er det meget vanskelkgt at faae Daglekere paa 
andre Vilkaar.

Af BLncrringsvere udenfor Agerbruget har Amtet nogle 
eiendommelige, fornemmelig fremkaldte ved den folkerige Hovedstad; 
til disse Hörer: ^aldb^ernes ^nsekrcrmmerr, der beffjoeftiger 
fleer cnd 100 Huusmands-Familier. De mere formuende blandt disse 
have Hefte og Bogn, hvormed de kjore omkring i Landet for at opkiobe, 
isoer Fjerkceature, Sm or, 2Eg og Fjec; disse Barer, med Undtagelse 
af Sidstnoevnte, assoettes paa Kjobenhavns Torv. Ere de indkjobte 
Barer ikke tjenlige til at afhcendes i den Stand de kjobes, saa for- 
bedres de; Smorret, der kjobes af Bonden, blkvec renset og omoeltet, 
det magre Fjerkroee fedet. De mindre Formuende handle almindelkg- 
viis blot med 2Cg og Sm or, der kjobes af Donderne, som komme 
til Staden, og assoettes kgjen med en lkden Fordeel. Saavel Hoved- 
staden som Landmanden drager Fordeel af denne Handel, Forste ved 
ftedse at blive fersynct med disse Barer, og Sidste ved hjemme i sin 
Gaard at kunne sivlge Smaapartier, det ikke vilde könne Umagen at 
fsre til Torvs.

RildereLser, isoer i Dyrchaugstiden, er en anden Bifortjeneste, 
endeel Bonder have. De der loegge Bind paa dette, for Kudskene 
og Hestene lige fordoervelkge Erhverv, anffaffe sig almindeligviis en 
Holsteenff-Vogn, helft med si're Soeder, paa hvilken de befordre Kjoben- 
havnerne til og fra Dyrehaugen og Charlottenlund. Deres Holde- 
plads er udenfor Norre- og Dsterport. Det er ikke ubetydeligt et 
saadant Kjoretoi kan indbringe, i godt Vcir undertiden 8— 10 Nbd. 
om Dagen; og i det Hele kan Fortjenesten, i de bedste Sommer- 
maaneder, belobe sig til 100— 150 Nbd.

Havregryns-M alLrrg er en Industri, der isoer har hjemme i 
Duddinge Bye i Gladsaxe Sogn, og er Gaardmcendene i denne Bye 
en Velftandskilde. Ikke blot al den Havre, de selv avle anvendes 
paa denne Maade; det Meste kjobe de paa Torvet i Kjobenhavn 
eller paa Skibene. Til Gryn benyttes blot den bedste Havre, der 
da, malet paa en Haandkvoern, giver 3 — 4 Skpr. af hver Tonde, og 
assoettes til Kjobenhavn. Affaldet, der benoevnes Droft, benyttes til 
at fede Sviin og Smaakreature med, og SkaUerne af Havren til at 
klare Ovnen. Det er intet ubetydeligt Qvantum Gryn, der paa denne
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Maade frembringesz thi flere af Bonderne formale indtil 20 Tdr. 
Havre om Ugen. Det vac en Huusmands Kone, Dorthe Peder 
Eorfires, der L 1740 „har inventeret denne Negoce, hun begyndte der- 
med i et HuuS, og trillede en halv Tonde Gryn paa en Bor tvende 
Gange om Ugen til Kjobenhavn. Eiden tog hun Gaard og drev
det alt videre, samlede god Beistand, og satte stne Born ligeledes i 
god Beistand."

Amagerne beffjoeftige sig ligeledes med adskillige BknoeringSveie, 
„blandt disse haves Kalksteensbrud paa Saithoim, hvorved endeel 
Menneffer om Sommeren har Arbeide, og ligeledes ved Kalkbroende- 
riet paa Kastrup. Nogle tilhugge Steen til Brolcrgningsvoesenet i 
Kjobenhavn; Andre ernoere sig ved Fiflerie og Soefart, isoer fca Dyerne 
Drager og Kastrup. En Moengde Koner og unge Piger fortjene 
ikke ubetydeligt ved at gaae med Kurven paa Armen, og soelge Frug- 
ter, Gront og andre Säger, ikke blot af bette Lands Frembringelser, 
wen endog af langt fraliggende Landes Produkten En betydelig 
Deel Skibstommermoend og Arbeidsfolk, som daglig have deres Ar
beide i Kjobenhavn og ved Fabrikkerne, har, formedelst den lavere 
Huusleie, bosat sig her, isoer i Sundbyerne. — "

I  de tre nord for Kjobenhavn beliggende Sogne sindes de fleste 
Fabrikker i Amtet samlet, og disse beffjoeftige mange Menneffer. 
I  Gjentoste Bye sindes Hr. Mitchels Bomulds-Strompe-Fabrik, der 
sysselscetter omtrent 30 Menneffer, giver ogsaa nogle Fruentimmere 
udenfor Almuestanden nogen Fortjeneste, ved at sammensye Stromperne. 
Betydeligere ere imidlertt'd Fabrikkerne i Lyngbye og Sollerod Sogne; 
Kattuntrykkerne i forstnoevnte beffjoeftige omtrent 60 Menneffer; des- 
nden sindes et Lysestoberie og Soebesyderie, to Broendeviinsbroende- 
rier, hvoraf det ene ikke drives, det andet derimod stoerkt; mange 
Handlende og Haandvoerkere, Vagere, Hattemagere, Blikkenslagere —  
kort Dyen ligner ganfle, men er betydeligere, end mangen Kjobstad. 
Molleaaen, som udspringer fra Furesoen, soetter mange forffjellige 
Meller i Bevcrgelse paa sit körte Lob gjennem disse to Sogne til 
Sundet. Strax ved Furesoen soetter denne Aae Frederiksdals Stampe- 
og Kornmoller i Bevcrgelse, lsber derpaa gjennem Lyngbye See, ved 
hvis Aflob den atter driver to Meller, dreier derpaa noget mod Nord, 
eg driver Fuglevads-Molle, ved hvilken tillige sindes en Beir- og en
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Hestemollez folger man ned med Aaelobet, stodec man strax derefter 
paa Brede Klcedefabrik og Kobbervcerk, der begge scrtte wegen Arbeits
kraft og mange Menneffehcender i Bevcrgelsez derpaa folge Drholm 
og Nymolle Papkrsfabrik, som deels drives ved denne Aaes Bande, 
deels ved Damp, og beffjoeftiger omtrent 100 Menneffer. Aaen 
tagcr herfra en mere ostlig Retning, og scrtter, ved sin Jndgang i Dyre
haugen, en Stampe- og Kornmolle i Vevoegelse, med^hvilken er for
met et Brod-Bagerie. Derpaa folger RaadvaddamsFabrik, tilhorende 
Isenkccemmerlauget i Kjobenhavn, der leverec iscer de grovere Jsen- 
krcemmervarer, og giver over 100 Menneffer, meest Haandvcerkere, 
stadigt Arbeide. Det samme Antal Arbeidere bcffjcestiger Strand
mollens betydelige Papirsfabrik, ved Udlobet af Molleaaen, som her 
udgyder sine Bande, efterat have sat flere hundrede Menneffer i Virksom- 
hed; men til at drive flere af disse Fabrikker, i det Omfang de nu 
have, dcrtil mangler den Kraft, og trcrder tilbage som en under- 
ordnet Magt foc Dampen. De Dampmaffiner, som sindes i denne 
Egn benycte fornemmelig Torv til Drcrndsel, og give saaledes An- 
ledning til en vigtig Dkfortjeneste for Eierne af Torvemoserne. Paa 
Strandmollen kjobes ikke Torven, men Eieren betaler noget Bist foc 
hver Times Barme til Maffinerne; saavidt vides 18 Nbd. for 24 
Timer. Foruden Steenkul, forbruges alene ved denne Fabrik for omtr. 
14000 Nbd. Torv'om Aaret. —  I  Sollerod Sogn sindes, foruden 
disse Fabrikker, et Teglvcerk ved Noerum og et Bcoendeviinsbrcenderie 
ved Royens Kroe, hvilket sidste drives stcerkt.

I  det mod Vesten tilstodende Gladsaxe og de vestligere Sogne be- 
ffjceftiger man sig isoec med Torvemoserne; adffillige sättige Menneffer 
söge ogsaa Fortjeneste ved at flette Gulvmatter, Sivffoe o. dsl. samt 
Kurve, „saa nyttig denne Industrie künde vcere, er det beklageligt at 
Pilen til Kurvene stjceles af Kurvemageren, som desuagtet opnaaer 
en saa stör Foerdighed, at Han, der om Natten gaaer paa Nov, kan 
om Dagen forarbeide til 5— 6 M k .; og disse Perfoners Tal er ei 
ringe. Herved udryddes al Underffov paa Bondernes Marker og 
Enge, da selv unge Elleflud bruges. Bonden —  alle uden Und- 
tagelse —  have stör Frygt for Hcevn af flige Menneffer, ved at for- 
aarsage Ham Dndt paa Huus og Hjem eller Kreature, paagriber dem 
derfor ikke til Afstraffelse, men vil endog dcekke dem med sin Til-
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ladelse, naar de af de Kongl. Jagtbetjente troeffes med Sligt, hvortil 
de ellers ikke kan glve Hjemmel." Under saadanne Omstoendigheder 
synes det noeffen, at det var bedre om disse Mennesker vare lidt 
mindre industriose. —  I  Kirke-Vcerlose Sogn har endeel Mennesker 
stadigt Arbeide ved det i Noerheden lpaa Frederiksborg Amt) beliggende 
Kalkvcerk i Terkelskov.

Paa den hele störe Hedestccekning vides der Intet, som giver 
Beboerne Dincerkng udenfor Agerbruget. „Steenbroending künde ivoerk- 
scrttes paa de Steder hvor overstodkgt Torvejord findes, og det er 
moerkeligt at herpaa ikke gjores Forsog, da Bygningstommer er i 
temmelig hoi Priis. Anvkisning og Opmuntring udkrcrves saavel 
hertil som til at indrette Torreanstalter og Bagerovne ved Byerne; 
thk den almindelkge Mand krcever haandgribelkge Vidnesbycd for at 
ivcerkscette det Nye og Uscedvanlige." —  Ved Roeskilde Kroe ligger 
et Kalkbrcenderie, der dog ei drives af den nuvcerende Forpagter af 
Iordeme. Voldborg Herreds störe Skove beffjceftige mange Dagleiere; 
desuden er her Tegl- eg Kalkbrcenderiet ved Skullerup Gaard; Tegl- 
vcerket er indrettet til 30,000 Steen, producerer omtr. 100,000 Steen 
om Aaret, samt 150 Tdr. Kalk. Et ander Teglvoerk og Kalkbrcenderie findes 
ved Rye-Gaard, bette sidste, som erholder Kalkstenen i en Bakke.ved 
Ordrup, brcender kun til Godsets Brug. Den Bcek, som fremkor^mer 
af de rkge Kklder, der udvcelde ved Ordrup Bye, driver paa fit körte 
Lob nedad Bakkeffrcrnten flere ikke uvigtige Fabrikanlcrg, der tilsammtzn 
kaldes Vintre-Möller, nemlkg: 1) en Papir- og Kornmolle, 2) en 
Kornmolle, 3) et Feldberederi, 4) en Kloedefabrik, flyttet hertil fra 
Kjobenhavn i 1636 af Kloedefabrikoc Madsen, og endelig 5) en Korn
molle. Disse mange Vcerker gkve naturligviks endeel Fortjeneste, der 
ellers vilde savnes. Foruden disse Vcerker har her endnu vceret et 
Earverk, der for Tiden ikke drives.

FLskerLe, der saa mange Steder k Danmark udgjor en vkgtkg 
Binoerkngsvei, og flere Steder burde udgjore Stcandsiddernes Hoved- 
bessjceftigelse, er i bette Amt ikke af nogen Betydenhed; den loengste 
Udstroekning ved Stranden, fra Kjoge til Kalleboestrand, har meget 
grundt Band, der gjor det vansteligt for Baade at loegge til, og her 
ligger deZuden et meget frugtbart Landstrog; hvor dette er Til- 
fceldet maa Havet besidde endnu storre Nigdomme for at lokke Folk



ud fra Landet. Det ec focst ved Dragor og Kastrup at Fifleriet 
bliver af nogen Vigtighed, som og for Byerne Skovshoved i Gjen- 
tofte Sogn, hvoc omtcent 40 Familier erncrre sig derved; Taarbek i 
Lyngby Sogn, der har 50 Fiflerfamilier, og Vedbek i Sollersd Sogn, 
der har 3 Familier, som leve af Fifleriet. Foruden en Deel Torfl 
og Sild, fanges iseer Flyndre, Hornsifl og Ncker, der afscettes ferfle 
til Kjobenhavn, Landsbyerne og Lyststederne i denne Egn. Ogsaa 
Issefjorden yder nogle af de tilstodende Sogne nogen Fortjeneste af 
Fifleriet, hvormed dog blot nogle enkelte Huusmoend, af og til, be- 
fljoeftige sig som en Vincrcingsvei. I  Fjorden fanges iscrr Aal og 
Sild, dog ogsaa endeel Flyndre, Aborrer og Gjedder. —  Foranlediget 
af den Mcrngde Sild, der jevnlig salder i Lammefjocd, begyndte en 
Mand i Sonnerup Sogn paa at nedsalte dem; men maatte des- 
vcerre höre op dermed af Mangel paa Driftscapital. At Fifleriet 
künde befljceftige et langt storre Antal Mennefler er vist, og det er 
en Beistands-Kilde, man mindst flulde vente var saa lidet benyttet 
i Danmark. „Tilvisse ec det at beklage, at det oprettede Fifleselflab 
i Hovedstaden saa hastig oploste sig, da dets sortsatte Bestrcebelser 
vilde maafle have ophjulpet denne Ncrringsgreen."*)

Ferflvands-Fifleriet i de störe Jndsoer, saa indbringende det end 
kan vcere for Forpagteren af de fleste af disse, som boer i Kjoben- 
havn, befljceftigec saa ringe et Antal Mennefler, at det ikke her 
kan komme i Betragtning som en soeregen Ncrringsvei for Amtell 
Beboere.

')  B e g trup : Agcrdyrkningcns Tilstand i Sjcelland 2 D. S . 465. —  
Der aabner sig nu Udstgt til at Fifleriet i Sundet igjen vil blive af nogen 
storre Betydning. Silben har nemlig i Aarene 1837 og 38 begyndt 
at vise sig i disse Bande i langt storre Mcengde end de foregaaende 
Aar, og adflillige af Kjobenhavnß Handelsmcend have, iscrr i Ncerheden 
af Helsingoer, anlagt Salterier, for at kunne benytte den günstige Lei- 
lighed til Indtcrgt deraf.



276

27.
De Dele af Landbrirget, fom efter Loeal- og 
Tids-Ornstaendigheder, ifaer fortjene Anbefaling.

^ n  almindelig Regel for bei, der iscer fortjener Landmandens 
Opmcerksomhed, kan for hele Amtet ikke gives, og bette ikke alene 
paa Grund af dets holst forstjellige Jordsmon, men ogsaa formedelst 
den Jndflydelse, en saa stör Stad fom Kjobenhavn maa have paa at 
bestemme de Frembringelser, det bedst betaler sig at loegge Vind paa. 
Det er indlysende at de af Hovedstadenes daglkge Fornodenheder, der ei 
taale en lang Transport, maae hendrage Omegnens Opmcerksomhed 
Paa sig; Tilveiebringelsen af disse ansees dersor, vistnok med Nette, 
fom det, der anbefaler sig fortrinlig. Hertil henregnes fornemmelig 
Melk, de stnere Haugevoexter og Sommerfrugter, der vilde cnten for- 
dcerves, eller lide formegen Skade ved en lang Landssrsel. Det er 
dog en temmellg indstroenket Kreds, der kan drage sand Fordeel af 
disse Slags Frembringelser; bette have de mere toenkende Landmcrnd 
begyndt at indsee, og denne Kreds bliver derfor efterhaanden mlndre; hele 
Amager Hörer imidlettid ttt den, og vi vllle derfor ferst höre hvad 
Indberetnkngen derfra siger: „Hvad den animalste Produktion an- 
gaaer, saa troer jeg ikke at den her der anbefales. Kjokkenvcexters 
Frembringelse har hkdtil vceret til meget betydelig Fordeel for Ama- 
gerne, men nu er det kun meget ubetydeligt hvad derved fortjenes, 
deels fordi de har faaet saamange Concurrenter i den Mcengde Gärtnere, 
som har nedsat sig himside Kjobenhavn, og iscer formedelst den over- 
ordenlig hole Konsumtion, der er paalagt disse Barer, da somoftest 
Halvdelen af det, der erholdeS for Varerne, gives i Consumtion, og 
desuden ere disse Barer, i de senere Aar, faldne saameget i Prisen at 
det seer meget sorgeligt ud for Mange; thi kan Amagerne ikke er- 
hverve deres Udkomme ved Kjokkenvcexters Frembringelse, saa kan de 
vistnok ikke erholde den vcd at producere Kornsorter, da deres Gaarde 
kun ere smaae i Jordareal i Forhold til andre Egnes, saa at deres
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Noeringsvei, formedelst Conjuncturernes Forandring, nu leder til Fattig- 
dom istedetfor tilforn til Rkgdom."

„Ved loselig at käste Dict paa Amagers locale Beliggenhed, 
maatte man vel ansee bette Land som meest bekvemt til at frembringe 
de saakaldte Handelsplanter, saasom RapS, Krap, Tobak, Hör og 
Hamp; thi ncrsten Enhvers Formening. er, at Amagers Jorder ere 
kraftfulde, og at Gjodning af den kräftigste Slags kan haves r Ovev- 
flodighed; men det maa bemcerkes at disse Jorder ere opfyldte med 
en stör Mcengde Ukrud, som ganffe vilde kvoele Hör og Hamp. 
Man künde vel stge at det kan astuges, hvortil maa svares, ja naar 
det blot künde ffee saa let som det siges; men saalcrnge vi dertil skal 
vcrre nodte til at bruge kraftfulde Arbeidere, og ikke kan faae Born 
og gamle Folk, som naturligvkis maatte noies med rkngere Dagleie, 
saa vil bette Arbeide sandelig ikke betale flg- i det i Store; og hvor 
flulde man vel faae dksse Arbeidere fca, da Skolevcesenets Jndcetnkng 
forbyder de Forstes Hjelp, og Fattigvcesenet de Sidstes, samt at For- 
ordningen om Tjenestetyende, og dem, som ffal tage fast Tjeneste, 
ikke lettelkg kan overholdes. Tillige troer jeg, at man forst maa 
have sine Jorder i god Kraft forinden man begynder paa Handels- 
planters Dyrkning, da disse Intet give Jorden igjen til Gjodnings 
Formerelse, hvorfor jeg er af den Formening., at Amagerne forst 
maae sorge foc at faae deres uopdyrkede Overdreve opdyrkede. —  
Til Hör og Hamps Dehandling udfordres ogsaa Maffiner til at 
bryde og skcette den paa, men vi Landmoend mangle desvcerre Evne 
til at anfkaffe dem. Jeg har selv i det Mindre dyrket bemeldte 
Vcexter, og onsker intet ivrigere end at kunne dyrke dem i det Storre, 
men ovenomtalte Hindringer gjor at jeg maa lade det beroe indtil 
disse blive bortryddede, og forend det skeer, troer jeg det rigtkgst at 
blive ved de almindelige Scrdarter, og iscrr at loegge Vind paa Foder- 
urters Dyrkning, saasom Kartofler, Kaalrabi, Nocr o. s. v., for derved 
at formere sin Kvcegbesaetning, og med den sin Gjodnmg, samt til
lige, ved disse Vcexters rkgtige Dyrkning faae Jorden renset for det 
derivcerende Ukrud, som Erfaclng ^  loert mrg, derved esterhaanden 
kan udryddes."

See vi over paa den anden Side af Kalleboestrand til Frederiks- 
berg og Hvidovre Sogne, saa lyder Jndberetningen: „Den vegeta-
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bilffe Deel cif Landbruget fortjener nok iscer at anbefales. Kvceg eg 
Faareavl etter Hesteopdroet vilde vist ikke vcere fordeelagtig formedelst 
C'gnens ncere Beliggenhed ved Hovedstaden, hvor man let kan afscette 
det overflodige Foder. For Tiden vilde Hoeavlen nok vcere den, der 
fortjente meA Opmcerksomhed." I  det 18de Afsnit er det allerede 
omtalt, at adstillige Deboere af Kjobenhavns ncermeste Omegn i de 
sidste fodertrange og foderdyre Aar, have fundet Negning ved at for- 
mindske deres Kvceghold, for at kunne scelge desto mere Foder. Saa 
fordcerveligt det end L Reglen er, at stille en Gaard ved det avlede 
Foder, saa maa dette, under de Forhold, der finde Sted L Ncrrheden 
af Hovedstaden, ansees fuldkommen rigtigt; thi her kan Federet, 
som Middel til at underholde Kvoegbescetningen, for ved den at frem- 
bringe Gjodning, rigelig erstattes ved Jndkjob af andre Fodringsmidler, 
Mast, Drank, Klid, Oliekager o. s. v. samt Gjodning; kan man 
altsaa, for sin Halm etter Hoe, staffe sig en storre Mcrngde Ncerings- 
stof til Kreaturerne, saa gjor man rettest i at soelge Foderet for at kjobe 
andre Fodringsmidler. Det er fsrst hvor disfe Midler til at erstatte 
Afgangen af Hoe og Halm ikke benyttes etter kunne benyttes, at det 
med Rette ansees for odeloeggende, aarlig at stille Gaardene ved 
Storstedelen af det Foder, der avles, og desuagtet at tage ligesaa 
mange Afgroder, som om Jordene bleve tilbsrlig gjodede. Hvor man 
ikke, paa ovenanforte Maade, vkl etter kan staffe sig Erstattung for 
Savnet af Foderet, der ophorer den fordeelagtige Handel med Hoe 
og Halm, og Iordsm onnet gjor meer og meer sin Eiendommelig- 
hed gjceldende; dette endog ncermere Kjobenhavn, end man stulde for
mode, hvilket vil sees af nedenstaaende, Kammeraad Drewsens Ind- 
beretning om Lyngbye og Sollerod Sogne.

„Noesten hele Europa rundt finde vi Scedavl og Kvcegavl for- 
enede, og i Landoeconomien ansees det som et af de vkgtigste som 
vansteligste Problemer at lose, i hvad Forhold bisse flulle staae til 
Hinanden, for af Degge at uddrage störst mulig Fordeel. Kvcegavl 
uden Scedavl kan finde Sted, hvorpaa mange engelste Farms give 
Exempel; men Scrdavl uden Kvcegavl er kun mulig ncer störe Byer, 
hvorhen det avlede Straa kan scelges og Gjodningen til Scedavlens 
Fortsceltelse derfra henteS. Som  almindelig gjceldende Regel kan der- 
sor antages, at Sced- og Kvcegavl gjensidig bor bestaae, men Locali-
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teten saavelsom ?lgerdyrkerens overveiende Kundskaber i den -ne eller 
anden Deel, ogsaa hvad Capital Han kan raade over, maae give Ud- 
flaget, hvorvidt den ene eller anden af disfe Jndustrigrene bor gives 
störst mulige Udstrcrkning."

„Foc tilfredsstillende at lose Opgaven bor desuden Agerdyrkeren 
gjore sig selv tydelig Rede for, hvad Hans Hovedoiemed er, om bette 
er den störst mulige oieblikkelige Fordeel, eller en, i Begyndelsen 
mindre, men i Forhold til Iordens forogede Kraft aarlig stigende 
Jndtcrgt. I  det forste Tilfoelde vil i Almindelighed Scrdavlen gives 
Fortrin foc Kvcrgavlen, i det sidste dcnne for hiin. Sjeldnere er det 
Tklfceldet, at begge Diemed kan opnaaes ved at give Kvcrgavlen af- 
gjort Fortrin; men hvor bette indtrcrffer maa, under ellers lige Om- 
stcrndigheder, Agerdyrkerens Stilling vcrre den günstigste, da Han, idet 
Han tilvinder sig den störst mulige Fordeel, tillige, k sine aarligen for- 
bedrede Jorder, sikkrer sig dens Varighed. I  dette Tklfcrlde troec jeg 
Agerdyrkeren ncer störe Stedec at vcrre, og altsaa ogsaa Agerdyrkeren 
i den Egn, jeg her omhandler."

„Naar jeg her ncevner Kvcrgavlen som fordeelagtigst ncer störe 
Steder, mener jeg naturligviis ikke Lillcrgget af Huusdyr, navnlig 
Koer og Faar, men egentlkg Benyttelsen af deres Frembrkngelser. 
Bel ncrrer jeg ingen Tvivl om, hvilke, Koerne eller Faarene give störst 
Fordeel; men min Mening er i denne Henseende saa afvigende fra 
den almindelkge, at den sikkerlig af de fleste Agerdyrkere vil ansees 
for urigtig. Jeg anseer ncmlig Faaret, det spanske eller engelffe, for 
fordeelagtigere end Koen, selv naar dennes Melk kan scelgeß til Kjoben- 
havn, og naar man er sikker paa Assoetning deraf. Ikke kan jeg 
give tydelkgere Deviis paa at denne min Mening er grundfcrstet, end 
det jeg har givet, ved at afskaffe mine Koer og blot holde Faar. 
Beregningec künde let opstilles til Forsvar hersor, men vilde fore mig 
over den Groendse jeg her tor tillade mig."

„Hesten og hele Stutterivcesenet er mig for ubekjendt til at 
torde-yttre mig om hvorvidt Hesteavl t denne Egn künde betegnes 
som fordeelagtig eller ufordeelagtkg."

„Til Foder kan ingen Vcrxt avles med den Fordeel som Klover 
og Kartoflerz den Forste til Gronfoder, den Sidste til Vinterfoder. 
Som  Handelsplante synes Rapsen nu sremfor nogen anden at for-
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ljene Fortrinnet, L kraftfulde Avlsbrug. Ncest Rapsen ncrvner jeg 
Herren, som en vkgtig Handelsplante; dog kan den aldrig blkve saa 
vigtig som hiin, da den ei kan vorde saa almindelig dyrket. Horren 
groer ei overalt, og med Gjodning, der i Landoeconomien er hvad 
Loftesiangen er i Mechaniken, afgjores ikke Sagen. Saameget er 
dog vist, at Horren i mange Egne künde meget godt lykkes; men 
Horavlen kommer aldrig frem hos os, saalcenge der ei aabnes Land
wanden en Bei ad hvilken Han kan stille sig ved sin Hör, naar Han 
har rüstet og roddet den; stal Han som nu tillige gjore den fulo fcrrdig, 
saa bliver den Ham for dyr og dog stedse et stet Product. Humlen 
burde kunne dyrkes med Held; men det synes at Lyst til denne moi- 
sommelige Avl kun findes i visse Egne. Ogsaa fordrer den sit eget 
Jordsmon, en vis Belkggenhed og megen Gjodning, uden i mindste 
Maade at gjengive Gjodningsstof." —  Nctop disse Vilkaar for Humle- 
avlen finde Sted i den her omhandlede Egn; et yppigt Jordsmon 
findes i mange Sidter, hvor der tillige findes tilborligt Loee af de 
omliggende Skove, Gjodning kan erholdes i tilstroekkelig Mcrngde fra 
Hovedstaden, og de störe Naaleplantninger afgive Humlestager k over- 
flodig Mcrngde. Hvad der mest er iveien for denne Plantes Dyrk- 
ning er, foruden Ukjendstab til dens rette Behandling, den hoie Ar- 
beidslon, der gives i denne Egn, hvor Fabrikkerne kunne tilbyde et 
fordeelagtigere Erhverv for Dagleieren end Humleavlen.

Man feer af denne Jndberetning, at en kundstabsrikg Landmand 
fandt sin Regnkng ved at holde Faar paa Jorder, der ere soerdeles 
stikkede til Faareavl, endog i en Afstand af omtrent 2 M iil fra 
Hovedstaden. Hermed stemmer en anden Jndberetning fra en practist 
dygtig Landmand, Proprketair M ü lle r , der som davcrrende Forpagtec 
af Hovedgaarden Edelgave, har tilstillet det Kongl. Landhuusholdnings- 
Selffab Besvarelser for denne Egns Bekommende; denne lyder saa- 
ledes paa de fremsatle Sporgsmaal: „Jfolge denne Egns Beliggenhed, 
3 M iil fra Kjobenhavn, burde Opdrcet af Kreature til Salg ei for- 
tjene Fortrinet; hvilket det, betrceffende Heste (efter de Pn'nciper, der 
dengang vare de gjceldende) og Kvceg eiheller gjor; derkmod betaler 
det sig i den senere Tid fortrinlig at holde flere Faar end hidtil, af 
en Art der giver, om ei Spanst, saa dog fiin Uld, og störe, gode



Danske F aar forcedlet ved Leicester Vceddere.

(Til Eide 281.)

Oversigt over et SkEfene-Regnflab for 9 Aar.



(Til Gibt 281.)

Oversigt over et spanst Skckferie for 10 Aar.

Aar.
Faarenes

S  o l g l
Priser L Brutto-

Antal. Faar. Beder. Lam. Uld. Hamb. Bco. Jndta-gt.

Stkr. Stkr. Stkr. Stkr. Pd. Sk. Rbd.

1827-23 ........................................ ..... 214 20 9 66 645 16 567

1828-29 ............................................. ..... 218 46 3 47 749 16 628

1829-30 218 24 13 - 607 14 461

1830-31 226 19 6 29 633 14 459

1831-32 215 12 3 16 516 15 352

1832-33 218 10 1 29 780 16 559

1833-34 216 13 2 r 664 18 491

1834-35 247 6 30 r 713 20 711

1835-36 244 28 30 1 9 . 817 18 734

1836-37 ............................. 239 9 , - - 660 24 625

2,255 6,789 171 5,587

Gjennemsnit-Resultatet af 10 Aar . . ' 

Omkostninger, Skcrferens Lonning Nbd. 90. 

desuden fri Bolig, 12 Loes Fodec til en Ko.

225 679 558

Faarenes Vaskning, Lammepenge etc. . ^8.

Rbd. 108.
108

450

Netto-Jndtocgt

Et spansk Faar gwer 1 3 2

Det bemoerkes, at til Skoeferie-Gaarderr avles saa meget Eng-Ho og saa ^^et Klover, at intet cmdet Fodec behoves Lil Faarene.



Folgende Bemcerkninger ere notwendige at gjere:

Den störe Forfkjel, der findes i hvad der aarlig opfodres af Kjcerne og Kartofler til Kserne, hidrarer tildeels fra, at et Aar har Udscrttec- 

Koernes Antal, hvilke blive fedede med Kartofler, vceret starre end et andet. Deels har Ha-Hastc» vceret forssjellig. Kartoflcrne ere almindelig dcbiterede 

Meleri'et fra 2 Mk. ü 2 Mk. 8 Sk. pr. Tande, Soeben 1 Mk. n 2 Mk. under Kjabenhavns Torvepriis. Voecdi'en af det opfodrede Hoe og Halm 

og forbrugte Jldebcand er «i anfort i Regnfkabet. Fremdeles er Meieriet aarligen debiteret for Lonning og Kost til 2 Nagtere, 1 Meicrste, 3 Malke-

piger og for Bodker-Arbeide. Fodringen er soedvanlig:

2 Foder Havre- eller Dyg-Halm,

2 —  Hakkelse med Avner, derpaa 2 2 3 Pd. Kjcerne i de 3 sidste Maaneder Koerne flaae paa Stald,

1 —  Hoe eller Kartofler,

1 —  Rug-Halm til Nattefoder.

Ved SkceferietS Regnskab er det samme at bemcrrke som hvad der er ansort ved Meieriet. En SkcrferS og Drengs Lonning og Heft er 

debiteret Skceferiet. Ulden er folgt almindelig fra 3 Mk. a 3 Mk. 8 Sk. Salzet af tidlige Lam, hvorpaa Destrcebelserne gaae ud, bliver ofle meget

formindskct ved Stiv-Krampe, hvorefter Lammene dae. De Faar, der «re anfscte som folgte, ere Uds«tter-F<,ar og godtskriveS Skceferiet med 9 Mk. 

Stykket.



(Lil Side 281.)

Oversigt ovcr et M e ie r t e -Regnflab for 10 Aar

Aar.

O p f o d r e t
Koernes

Antal.

Meieriets

Omkostninger.

Belobet 
af Znd- 
kjobet af 
Iydff 
Kvcrg.

K j o b t T  i l l -r g P-- o duc e r e t

Taben.
Kar-

tofler.
Byg. Havre. Diverse.

Jydffe
Kvier.

Lyce og 
Stube.

Smsv. Ost.
Afflum.

Melk.

Binden.

Tyre. Koer.

Fra l ste Mai Tdr. Tdr. Skp. Tdr. Tdr. Stkr. Rbd. Nbd. Stkr. Stkr. Stkr. Stkr. Ottinger. Pund. Potter. Rbd. Nbd.

1827-28 - 2. 6. s - 60 696 292 r 12 1 r 72 940 1730 145 -

1828-29 - 1.7. - - 60 656 482 1 10 1 - 146 1400 8500 488 -

1829-30 - 68.4. - - 61 848 290 1 8 5 r 173 1381 9560 760 -
1830-31 402 63. - 10 - 63 1159 753 - 22 5 1 179 1676 7656 399 -
1831-32 430 18. - 19 63 975 244 8 6 1 160 591 7363 591 -

( Boghvede

1832-33 360 21. - 56/ 22
Nug 60 1189 145 - 4 7 4 148 1028 7027 471 s! 10

1833-34 1225 54. - 58 5 62 1311 80 2 ; 7 4 133 1228 7170 172 -
.1834-35 206 125. - 15 6 61 1235 - - 12 3 144 1082 6223 300 -
1835-36 171 27. - 70 5 50 1090 648 1 20 7 1 118 1009 5946 - 350

Klid
1836-37 600 4.4. 47 90 65 1335 - - - 9 2 177 1354 6845 680 -

For 10 Aar 605 10,494 2934 1450 11689 66020 4006 350
2934 350

13,428 3656

Gjen nemsnit af 10 Aar 60 1342 145 1168 6802 365

Rbd. Mk. Sk. Nbd. Mk.

Aarlig for en Ko 1 22. 2. 3. 68 Pd- 19 Pd. 113 Pt. 6. 3.
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Slagte-Lam. Faareavl er nu i det Hele saameget meer at anprlse, 
eftersom man har den Erfaring, at Faar vinterfodres saerdeles vel 
med noesten blot Kartofler, hvilke som bekjendt, tagte i Klatgjodffning, 
hvortil ei udfordres meget, afgive i Almindelighed lettest og sikkrest 
det storste Foderprodukt. Komnnr Faareavlen i den Flor den for- 
tjener, saa vil maaskee Ulden falde i Pciis, men lkgesaa rimellg vilde 
da Uldmanufakturene k samme Grad hcrve sig, og saaledes forekommer 
en gavnlig Vexelvirkning."

At Faareavl under nuvcrrende Tidsomstcrndigheder, og k en saa 
ncer Afstand fra Hovedstaden er langt fordeelagtigere end Kvceghold 
paa Jocder, der egne sig bedre tkl hiin end tkl denne, bette er Red. 
sat istand til at godtgjore ved en beregnende og uhildet Landmands 
velvillige Meddelelser, netop fra denne Egn. Hvad der gjor bisse 
meddeelte Beregninger dobbelt interessante og lcrrerkge er, deelS at de 
omfatte en Roekke af Aar, der har udmcerket sig baade ved meget 
vaade og meget torre Aaringer, deels at de gkve Anlednkng til at an
stille en Sammenlignkng, ikke blot imellem et Meieri, paa hvilket 
man vil see der ei er sparet fornustige Omkostninger, og et Skcrferi; 
men ogsaa mellem Jndtcrgten af Kjodfaar og Uldfaar. Hvad man 
ikke skulde formode i denne Afstand fra Kjobenhav^er, at Bereg
ningen falber overveiende ud til Fordeel for de Sidste.*)

Hvad de Scedarter angaae, der antages focdeelagtkgst at kunne 
dyrkes L denne Egn, har samme Jndberetning derom Folgende: 
„ I  Lidoe og Smorum-Ovre künde med Fordeel dyrkes Hvede; i de 
ovrige Byer Rüg; men Bonden er nodsaget til at saae meget Byg 
og Havre for at faae Halm til sine Kreature, saalcenge Han folger 
den stemme Skik at scrlge det Meste af sit Hoe, og ei tcenker paa 
Udvkdelsen af Kartoffelavl og andre gavnlige Forbedringer. —  Paa 
Edelgave dyrkes Rüg med mest Fordeel; i de sidste 5 Aar har jeg 
ei avlet under 16, men nogle Aar over 20 Tdr. Nug paa Tde. L. 
geometciss, brakket og gjodffet Jord, hvorpaa Rügen blev saaet tidlig 
og hostet tidlig, af Byg og Havre 10, Hvede 7 Fold."

I  samme Afstand fra Kjobenhavn, men ad den sydvestlige Kant, 
hvor Zocderne ere leermuldede og jevnsi'de, antages Kvcrghold at voere

*) Disse Beregninger findes bag i Bogen.
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det fordeelagtigste. Jndberetningen fra denn- Egn sigec: „Jo flere 
Kreatur- der kan holdes paa en Eaard, naar disse fodres godt, jo 
mere stiger Jorden i Vcerdi. I  d-nne Egn hvor Kjobenhavns Noerhed 
giver Koerne wegen Vcrrd, da herfra kan brlnges Flode og Melk 
dertil, eller Sm or og Kalve scrlges med storre Fordeel end lcengere 
ude i Landet, antager jeg at den hensigtsmcessigste Driftsplan er den, 
som tillader os, efter Arealets Storrelse, at holde et stört Antal Kvcrg, 
uden dog betydelkgt at formindffe Scedavlen tkl Fordeel for Kvceget; 
da man herved savner den Nytte af hoie Soedpriser, man bor havf, 
naar disse indtrceffe, og til lave Scedpriser vil finde sin Negning 
ved selv at fodre sin Scrd op. Kvcegavlen vil altsaa her have For
trinnet for Heste- og Faaretillcrg. De sikkre, almindelige Scrdarter, 
som afgive Foder til Kvceget, forenet med Brakfrugtavl og gode Foder- 
urter, er vist mest passende her."

Fra den midterste. Deel af Amtet, Syd og Best for Roeskilde, 
antages Tillceg af Kvcrg, tildeels ogsaa af Heste, fordeelagtig. „Da 
Kvcegholdet hos Bonderne er scrrdeles ringe, er der ingen Tvkvl om, 
at der, ved en forbedret Drift hos de Fleste, vilde kunne holdes det 
dobbelte Antal Kvcrg, uden at nedsoette Scrdproduktionen, som endog 
derved künde Gentes foroget, fordi der frembragtes mere Gjodnlng, 
og Jorderne Tid efter anden vilde forbedres. —  Saaledes som Bon
dernes Gaarde ere byggede og indrettede, og med Hensyn paa at 
Jorderne tildeels ingen ordentlig Jndhegning har, vil det vistnok vcrre 
bedst at tilraade Bondecne i disse Sogne, at holde Kvcrg; men selv 
at tkllcegge det de behove, og iscer ved Hjelp af Staldfodring om 
Sommeren at foroge Kvcegbescetningen. Jkkun for de storre Gaarde 
ansee vi Faar som Hovedbescetning for passende. Skulde Bonden 
have Fordeel af Heste-Opdrcet til Salg, maatte der sorst drages Om- 
sorg for flere gode Hingster til Bedcrkning, og det var tillige godt 
om der var Jndseende med hvilke Hopper der brugtes til Opdrcrt."

„Det er vanffeligt at flge, hvilke Voexter til Scrd, Foder eller 
Handel, der künde drives med mest sikker Fordeel, og saalcrnge dette 
endnu er uafgjort, formene vi at det vilde vcrre rigtigst at tilraade 
Bonden, at avle de almindelig beugende Scrdarter, nemlig: Hvede, 
Rüg, Byg, Havre og Bcrlgscrd, og i en passende Vexel med Klover, 
Wikkehavre og Kartofler til Fodring og til Kreatures Fedning."
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Det vil af bisse Jndberetninger sees, at et foreget Kvceghold 
og Kreaturtillceg ansees som fordeelagtig i Forbkndelse med Scedavl, 
og at et forsget Kvoeghold fornemmelig betagtes som et Miodel tkl 
en starre Scrdproduktion. Ubetinget erklcrrer de mest fjernede Egne 
i Boldborg Herred sig for denne, og navnlig foc Rügen, som den 
fordeelagtigste Scedart, samt i nogle Sogne ?lvlen af de tidligmodne 
TErter. Jorderne her ere imidlertid mange Steder scerdeles ffikket 
til Faareavl, der vel aldrlg kan anbefales for Gaarde med et ringe 
Areal, og altsaa overhovedet ikke for Bonden, men som vistnok vilde 
lonne sig bedre paa de fleste af Hovedgaardene i den vestlige Deel 
af Amtet, end Meierkerne.

Amtets Beliggenhed og Clima gjor Kjobenhavns Omegn scerdeles 
flikket ril Frembringelse af Haugevcrxter og Frugter, og tilsyne- 
ladende ogsaa til en fordeelagtig Afscrtnkng af dem, ikke blot (il Hoved- 
staden, men ogsaa til Naboerigerne. Det er i et af de foregaaende Afsnkt 
omtalt, at der sendes endeel Haugesager fra Kiel og Lybek med Damp- 
ffibene til Kjobenhavn, og at denne Handel virker ffadelkgt paa Af- 
scetningen af f. Ex. de tidligmodne AZrter fra Horns Herred, fordi 
man i Holsteen kan have alle Slags Baxter noget tidligere end her. 
Men i samme heldige Forhold staaer Kjobenhavn til de nordlkgere 
beliggende Lande, og det synes bedre, at vi benytte'oe disse Fordele, end at 
klage over Andres. Med Gothenborg og Ehcistiania have vi en stadig 
og sikker Forbindelse ved Dampflibe, künde det da ikke lkgesaavel 
betale sig for os at forsyne disse Steder med tidlige Haugesager, som 
for Kiel at sende dem til os? Denne Handel vilde vcere en naturlkg 
Begyndelse til at fremme vort Haugevoesen, der efter al Nimelkghed 
künde blive en ikke ubetydelig Zndtcegtskilde for Landet. Blandt de 
tre Skandinaviffe Niger er Danmark det eneste, der egner sig for 
Haugedyrkningen, paa Grund af sit langt mildere Clima; da vi nu 
staae i en stadig Handelsforbindelse med disse Lande, der tcoenge tkl 
Frcmbringelser af Haugevcesenet, saa si-nes det at vcere ganffe i sin 
Orden, at vi benyttede disse Fordele, og sogte at tilegne os Handelen 
med disse Säger paa Sverrig og Norge, samt at vi bestrcebte os for at tage 
Deel i den fordeelagtige Afscrtning afHaugevoexter, som Lybek har til Aus
land. Haugedyrkningen i enhver Retning synes derfor at fortjene langt 
storre Opmcerksomhed end hidtil er ffjcenket den. Danmark har lcenge vceret
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Nordens Hvede- og Rugmarkz nu da Agerdyrkningen gjor saa störe 
Fremffridt i Naboerigerne, burde vi i Tide toenke paa at gjore de 
Danffe Der til Nordens Hange. —

Esterfolgende litte Afhandling af Herredsfoged Blum e, indsendt 
foc en halv Snees Aar siden, vil sikkert lceses med Interesse, om 
end nuomstunder neppe Mange ville vcere enige med den oerede For- 
fatter om den Maade, paa hvilken de anbefalede Foretagender bor ivcerk- 
soettes.

^Medens Agerbrug og Kornavl udbreder sig til fjerne Verdens- 
dele, medens vilde Stepper og Overdrev opdyrkes under alle tempe- 
reerte Himmelstrog, og Korn-Produktionen attevegne soroges og for- 
crdles, er det Tid at toenke paa andre Erhvervsgrene for den danffe 
Landmand, som, naar Kornudforsel spoerres, ikke kan bestaae ved sine 
Jordprodukter, der dog udgjore Landets almindeligste og vigtigste 
Jndtoegtskilde.

Alene Savnet as Americas störe Torv vil omsider blive folelig 
for Europas Nationer, og srembringe en voesentlig Forandrkng L Sta- 
ternes soedvanlige Export-Handel.

Den Etat altsaa, som ikke vil vorde udsat for en farlig Erisis 
i Landvoesenet, maa alvorligen bestroebe sig for at henlede Landmandens 
Wirksomhed til flere sorffjettige Productkons-Grene, og til saadanne 
Gjenstande, som kunne sikkre varig Afsoetning og forebygge Trang, 
der i et Kornland snarere kan folge af Overflod end af Misvoext, 
der sjelden er almindelig.

Hvocledes nu et Lands sceregne Fortrin og Mangler, Belkggenhed 
og Beffaffenhed, Eultur-Tilstand og offentlige Caractcristik bor tages 
i Betragtning ved ovenfra at indvirke paa Borgernes og m speeio 
Landboernes Erhvervsflid, det tor jeg ikke kndlade mig paa ncermere 
at udvikte, idet min Hensigt indffroenker sig til at omtale enkelte land- 
oeconomiffe Foretagender.

Dette ffeer imidlertid under den Forudscetning, at uagtet Korn
produktionen i lang Tid, og maaffee for beständig, vil vcere herffende 
i Danmark, den dog ingenlunde bor bemoegtkge sig hele Agerbruget, 
som derimod maae tjene til at understotte flere scerffilte Frembringelsec 
i Forening med Kornavl, saaledes at total Mangel kan fvrebygges, 
selv hos den Enkelte, derved, at Savn i een Art asbodes ved Over-



flod i en anden. —  Produkt-Forcrdlingen, som hos os staaer tilbage, 
maatte derhos fremhjoelpes ved Anviisnkng og Opmuntrkng.

Men det jeg her ncermest har for Die er Huusdyrerres For- 
cedling, eri S a g  af rnegen Betydenhed. —  Heften er et cedelt, 
men kostbart Dyr, hvis Vcerdi bor staae i rigtig Forhold til dets 
Underholdning, thi en ringe Heft betaler kun flet sit Foder.

Stört Hestehold er en Fordcervelse for Landmanden, thi derved 
formkndstes Hans Kvcegbescetning, hvoraf Han skal drage Jndtcegt.

Den beromte Poung har i sin Tid funden Forholdet mellem 
Hefte- og Kvcrgbescetning i England saadan, at der ved den Forstes 
Jndstrcenkning til Fornodenhed, og den Sidstes derpaa grundede hensigts- 
mcessige Forogelse, ville vindes aarligcn 4 Milloner Pund Sterling. 
See Poungs Reiser II. 40 Brev.

For Danmark kan det med Sikkerhed antages, at det halve nu- 
vcerende Antal Hefte knnde bespares uden Afsavn, naar Nacerne vare
1 behorig Orden, og den rette Behandlingsmaade fandt Sted. Da 
3 Kvoeghoveder rigelig kan underholdes med Vcerdien af Foderet til
2 Hefte, saa er Tabet ved det overdrevne Hestehold, iscer paa Derne 
eg forncmmclig i Sjcelland, viftnok ioinefaldende for hver den som 
paastjonner Kvoegbescetningens Fortrinlighed, der bliver saameget storre, 
efterhaanden som Kvcegracen foroedles.

Netop paa Derne, hvor Jordbunden almindeligviis er god og 
afgiver ypperlige Groesgange fremfor mange andre Egne, sindes de 
ringeste Kceature: svage, fletdannede, feilfulde Hefte og smaae, spidse 
daarlige Malkekoer, af ubetydelig Borgt som Slagtekvoeg.

Adstillige Landmcrnd i Sjcelland, selv af Bondeklassen, söge vel 
at forbedre deres Kvcegtillceg, ved at anstaffe sig Kalve fra de Koer 
af fyenfl, jydst eller holsteenst Nace, som indfores til Kjobenhavn, 
men deels ere disse Koer neppe af det bedfte Slags i deres Stam- 
egn, da Enhver soger at beholde de gode Malkekoer og at stille sig 
ved dem, som, uden at vcere stcerk melkgivende, have wegen Anseelse 
til Salg, deels ffeer Tilloegget uden Plan og Orden, deels savnes en 
rigtig Behandling, deels endelkg blandes Nacen strax med den sjcel- 
landfle, hvklket ikke kan forhindres saalcenge Mvretsbrug existerer, thi 
deraf folger, at Qviekalven, bedcrkket af en ussel, neppe aargammel
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Tyrekalv, lcenge for Tiden bliver drcegtig, og derved saa vantreven eg 
forsat i Vcrxten, at den aldrkg kan opnaae nogen Fuldkommenhed.

For Kvcrgracens Forbedring vil det altsaa vcere en nodvendig og 
forste Betingelse, at losgaaende Tyre aldeles afskaffes, hvortil et lov- 
bestemt Forbud udfordres, i Lighed med hvad der er anordnet ved 
Forordningerne 8 September 1812 og 24 September 1813, dog 
under en hoiere, gradatim stigende, Mulct og umiddelbart Poliliopsyn, 
forounden med offentlig Politirets Tiltale, da privat Angivelse sjelden 
vil finde Sted, og derhos fremvirker Hcrvnlyst.

Allerede ved saadan Foranstaltning, tilbsrligen overholdt, vilde 
vcere meget vunden for Kvcegavlen, og i det Mindste Degenerationen 
nogenlunde forebygges.

Derncest maatte der sorges for en god Tillcrgsstamme af Koer 
og Tyre. Denne stulde udsoges blandt de bedste indenrigffe Racer, 
og fordeles byevkis blandt de Beboere paa ethvert Sted, som havde 
Takt for Sagen og Lyst til at fremme den, hvilke enkcltviis sindes 
overalt.

Saasnart det fornodne Antal udvalgte Tyre vare tilvekebragte 
paa et Sted, maatte al anden Tyrehold aldeles ophoeves, hvorved den 
ncervcerende Race esterhaanden vilde focbedre st'g, indtil den ganffe 
künde afloses ved en Tillcrgsstamme, hvis Afkom maatte distribueres 
efter fastsatte Regler.

Tyrenes Behandling og Brug maatte scettes under Landpolitiets 
Opsyn, for at Henstgten künde opnaaes uden Misbrug, og Virkningen 
af denne Foranstaltning med Sikkerhed erfares af paalidelkge Jnd- 
beretninger.

Jmidlertid maatte M an arbeide paa de omhandlede Tillcegs- 
stammers Etablerkng ved Jndkjob af Landets bedste Malkekoer og 
gode velskikkede Tyre, hvilket Foretagende maatte udfores af sagkyndige 
og retsindige Moend, under Bestyrelse af den Kongelige Stutterie- 
Direccion og ved Landhuusholdningsselssabets Medvirkning.

Disse Kvcrgstammer maatte ligeledes staae under Politiets spe- 
cielle Opstgt, for at afholde ffadelig Blanding og at bevirke Sagens 
ordentlige Fremgang til Diemedets Opnaaelse, hvorom maatte ffee 
aarlig Forklaring og offentlig Kundgjorelse. Forsoget künde r'vcerk- 
soettts districtsviis og successive, for desvissere at erfare dets Gavnlig-
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hed. Bekostningen herpaa, som maatte forffydes as det Offentlige, 
blev igjen at erstatte af Districtecne, ester Ligning ved den locale 
Dvrighe'o i Forening med et Udvalg blandt Gommunernes Med- 
lemmer, og Udgiften maatte uftilbarligen snart gjenvindes, ved Af- 
gang af den ncerveerende Bescetnkng til Slagtekvcrg, efterhaanden som 
Tilloegsstammen udvidedes.

Saaledes ter jeg troe, at Sagen künde fremmes, under Forud- 
scrtning af det oven berorte Forbud mod losgaaende Tyre, og den 
fortjener udentvivl Negjeringens Opmoerksomhed; thi saa vist som det 
er, og hvorom desvoerre haves oiensynlige Vidnesbyrd, at Kvcrgavlen 
er i en elendig, beständig degenererende Tilstand, saa vigtigt maa 
det udentvivl voere, at forebygge Folgerne af denne Degeneration, og 
at ophjcelpe en Green af Landoeconomien, der ikke blot frembringer 
umiddelbar Jndtoegt og Afscetning, men har voesentlig Indflydelse paa 
Agerbruget ved forbedrct eg formeret Gjodskning, og, efter min Fore- 
stillkng, tillige paa Gierens Characteer, som ved daglig Omgang med 
en smuk og trivelig Besoetning, nodvendigen maa hoeve sig over For- 
domme og gammel Slendrian, der endnu er saa moegtig blandt vor 
flaviske Almue, hvorfra dog den storste Deel af min Embedskreds 
gjor en hcederllg Undtagelse, formedelst langvarig Hoveriefciyed. Der- 
imod beherffes Mcengden af en misforstaaet Forfcrngelighed, som 
netop, hensigtsmcesstgen benpttet, kan tsine til at fremme det om- 
handlede Anliggende.

Med Kvoegavlens Forbedring maatte Hesteholdets Indskroenkning 
gaae jevnstdes.

Til dette Diemeds Befordcing har Hingste fra det Kongelige 
Stutterie i flere Aar vceret udsatte her paa Dkstrictet. Men deres 
Afvigelse i Form og Natur fra den almindelige danske Stutte er saa 
stör, at en virkelkg foroedlet Race ikke derefter kan ventes nden maaske 
gjennem mange Generationer, og uden dog at opnaae de Egenskaber 
som i sin Tid udmcrrkede den danske Hest: Styrke, Udholdenhed og 
Frugalitet.

Den gavnligste Forcedling maa da udentvivl soges i Landets 
egne oprindelige Hesterace, hvoraf Levninger endnu ere tilbage.

Blandt disse maatte altsaa de fornodne Hingster og Hopper ud- 
soges til at danne Landstutterier, hvorimod al anden Hingsthold
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stulde aldeles ophceves, uden hvilken Foranstaltning ingen fand For- 
oedling kan opnaaes.*)

Men Hesteavlen udfordrec en anden Fremgangsmaade end Kvoeg- 
opdrcettet; thi Stutterierne bor vcere isolerede for at holdes rene og 
ublandede, og for at den rette Omgangsmaade kan iagttages.

Alt tldlig har Hesteavlens Vigtighed. tildraget sig Lovgiverens 
Opmcrrksomhed, hvorom Forordningerne af 26 August 1622, 16 Juni 
1686 og 23 December 1778 vidne, cfr. Lovens 5 — 12— 3.

Aarsagen til, at Hesteavlen desuagtet er gaaet tilbage, maa 
vistnok, soges deels i Tidsomstcendighederne, Foelledsstabet, Hoveriet 
og den dermed forbundne Slaveaand, deels i Mangel paa behorig 
Tilsyn og Opmuntring.

Disse Hindringer ere nu tildeels bortfjernede, og Omstoendig- 
hedeme synes ingenlunde ugunstige for Hesteavlens Forbedring, hvortil 
Tidsbegivenhederne derimod kräftigen synes at opfordre, saafremt en 
af Landets vigtigste Jndtcrgtskitdec ikke skal tilstoppes. Landstutterier 
paa Herregaarde og andre storre Steder maatte altsaa paany indsores 
og dannes af Landets egne oprindelige og fortrinlige Nacer, der ikke 
er udsat for den Udartning som fremmede med Klima, Jordbund og 
Behandling uvante Dyc nodvendigen lide under, ei at tale om de 
Forsigtighedsregler og den Sagkundstab, der udkroeves til en hensigts- 
mcessig Krydsning, som dog ikke behover aldeles at udelukkes, og 
hvilken en bedre og mere udbredt Takt for Sagen vil vide rette
ligen at benytte. Naar disse Landstutterier hensigtsmoessigen reta- 
bleredes, vilde de udentvivl gjore den ncervcerende kostbare Jndretning 
overstsdig, og vcere til sand Besparelse for den Kongelige Kasse, for- 
uden den Nationalvinding, der ufeilbarlig maa flyde af en almindelig- 
viis forbedret Hesteavl. Faa men dygtige Heste og meget velstikket 
Kvceg er, hvor det antrceffes, et sikkert Tegn paa Smag, Belstand 
og god Oeconomie, og hvad der i faa Henseende gjelder for enkelt 
Mand, kan ustridigen ogsaa anvendes paa Samfundet; thi Kvcrg- 
productionen er mangesidig frugtbriilgende. Endelig bor Faareavlen

*) Det behover neppe at anfores, at Fuldblodshestcn og dens Afkom ikke 
var bekjendt her i Landet, da denne Ashandling flrevcs.

Red.
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her ikke tabes af Sigte, da Faarets Nytte er umiskjendelig. Men 
ZEvretsbrug og losgaaende Vordre hindre Forbedrlngen.

Forordningen af 14 September 1813 overholdes ikke og kan ei 
Heller overholdes uden ved umiddelbar Politie-Forcmstaltning eller saa- 
lornge Hegn og Fred ikke er mere almindelig.

" De t  ec derhos endnu uafgjort, hvilke Racer, der ere bedst ffikkede 
for den danffe Faareavl. Ulden af de spanffe Faar kan Landmanden 
i Almindelighed ikke behandle, hvorfor Han ei Heller ynder denne Art; 
den srisifle Race synes at have Fortrin, og cn Blanding af disse 
tvende Racer künde maaffee voere passende hertittands, naar derved 
forbandtes eenaarig Klipning i Forsommeren, hvilken ikke kan finde 
Sted ved det simple danffe Faar, som taber sin Uld om Vinteren, 
en Feil, der meget nedsoetter denne i sig selv maadelige Faareart, der 
desuden sjelden foder mere end et Lam aarlig.

» At fee en saadan Afart fortrcengt ved bedre Racer maa voere 
et almindeligt Dnffe, men Udforelsen maatte ivoerksorttes med megen 
Forsigrighed for ikke at stode an mod Fordomme. Til den Ende 
maatte Uddeling af Vordre ffee efter Overloeg med hvert Steds 
Ovrighed og ledsages af en Anviisning til Faarets og UldenS rigtige 
Behandling, som maatte paasees fulgt; thi Exemplet giver den bedste 
Anviisning uden hvilket den danffe, og iscer den sjoellandffe Landalmue 
ikke vover nogen Fremffrkdt.

Derfor kan tvungen Opsyn endnu ikke undvoeres som en nsd- 
vendig Kraft til at kue Fordom, Slendrian og Trcrghed, men isoer 
for at lose den duftige Mand fra det Aag, hvori Hans Medbrodres 
Dom over Hans Foretagender holder Ham.

Disse landoeconomiffe Foretagender, nyttige til alle Lider, synes 
ncermest at paatroenge sig under de nuvoerende Tkdsbegivenheder, hvilke 
sandsynligen ville medfore en Eoncurrence i Landbruget, hvori den 
danffe Kornproducent, som saadan, ikke vil kunne bestaae.

Jndvirkningen af Huusdyrenes Forcedling paa Landoeconomien 
i det Hele er derhos utvkvlsom, og det tor maaffee uden Overdrivelse 
antages, at der ikke hos os gives noget vigtigere ftatsoeconomisk 
Loretngende nu for Tiden.

Frugtvexel og Staldforing, bedre Jorddyrkning og lettere Red- 
ffaber, Produkrforcedling og sunde Kornvare, raae Jorders Opdyrkning
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og Trceplantning, Hegn og Fred, huuslig Industrie og fand Wind- 
skibelighed, ja selv Religiositet og Soedelighed beroer udentvivl for en 
stör Deel paa Huusdprones Beskaffenhed; Ihk det daglige Syn  af 
den modige Hest, den trivelige Koe og det uldrige Faar hcrver Aanden 
og opliver Moder til Virksomhed, ansporer til Dristighed og opfordrer 
Ul Erkjendtlighed og Foedrelandskjoerlighed, hvorfra Tanken opstiger 
til hoiere Betragtninger.

Saaledes mener jeg, at der ved de anforte simple Midler kan 
virkes kräftigen til Landmandens Tarv og til Almeenvel, og greben 
af denne, paa en omhyggelig Erfaring stottede Formening, vover jeg 
at yttre mine maafle noget eensidige, men vist ikke aldeles urigtige 
Anstuelser, som, hvis de maatte voerdiges Opmcerksomhed, mueligen 
künde fremkalde modnere Overveielse af den omhandlede Gjenstand."

28.
Hvad der künde tjene andre Egire til Efter

folgelse eller Advarfel.

^ f  de foregaaende Afsnit vil den opmcerksomme Loeser selv have 
fundet endeel, der künde tjene andre Egne til Efterligning, endeel 
vel ogsaa til Advarfel; der bliver derfor kun lidet tilbage at anfore 
under bette; ogsaa er Jndberetningerne i bette Capitel temmelig ube- 
tydelige, hvilket ikke giver noget hoit Begreb om den Jndvirkning 
Hoved-, Nesidents- og Universitets-Staden har havt paa Jntelligentsen 
selv i dens ncermeste Omegn. De der hylde den Theorie, at Selv- 
eiendom af Bondergaai.de nodvendigviis maa medfore en hoiere Grad 
af Cultur, et Opsving i Agerdyrkningen, vil finde sig ffuffet ved at 
betragte bette Amt, hvis fleste Bonder ere Selveiere etter Arvefcestere, 
og den Uhildede vil let komme til Erkjendelse, at det ikke saameget 
er Selveiendom som Toenksomhed og Dristighed, der bereder Beistand.
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Enkelte Ting er der imidlertid, paa hvilke vor Opmcerksomhed vil hen- 
vendes; og ville vi igjen forst see hen tll Amager. ^Her i Distriktet, 
siger Jndberetningen, foreffndes just ikke noget Soeregent, som künde 
gavne andre Egne til Efterfolgelse eller Advarsel, dog vil jeg ikke 
undlade at omtale en Jndretning, der er indfort her paa Landet, og som 
mulig künde voere gavnlkg om den blev indfort andre Steder, nemlkg: 
at Amager Lands Beboere i Aaret 1813 bleve enkge om, Lndbyrdes 
at udvcrlge fem Moend, som Formoend for Landet. Disse Formcends 
Forretninger ere: at fore Regnflab over Landets private Jndtoegter 
og Udgifter, samt i alle Henseender at vaage over Landets Tarv, 
saavel med Hensyn til dets private Nettigheder som Pligter; og troer 
jeg at dette for det Offentlige er meget gavnligt, da det undertiden 
kan indtroeffe, at Ovcigbeden snfler en eller anden Oplysnkng, Land- 
vcesenet eller andre Ting angaaende, eller og, naar en eller anden 
Beslutnlng flulde tages, hvorovec Distriktet flulde afgive Betoenkning, 
saa vilde Sligt bedre kunne faaes äs nogle enkelte Moend, end naar 
Alle flulde svare derpaa. Bemeldte Jndretning har ogsaa viist vel- 
gjorende Folger, bl. a. med Hensyn til Orden ved Kreaturers Over- 
scettelse paa Saltholm." En anden efterlignelsesvoecdig Jndretning ec 
den, at Bonderne der ikke selv bage deres Brod, men stedse tage det 
hos Vagere, af hvilke der findes et tilstroekkelkgt Antal paa Landet. 
At denne Jndretning er til langt betydeligere Desparelse for Land- 
manden end Han maafle ved forste Diekast antager, vil folgende Med- 
delelse af Hr. walsi-e til Vesselsminde i Sollerod Sogn godtgjore. 
Den nye Eier af Stampemollen i Dyrehaugen har bygget en Meel- 
molle og anlagt et Vagerie i Forenkng dermed, hvor Omegnen kan 
ombytte deres Rüg imod Brod. For en Tde. Nug og l. Nbd. i Penge 
leverer Han 16 Lpd. velbagt Nugbrod. „Forinden jeg benyttede denne 
Jndretning, forklarede Hr. Walsoe, brugte jeg L min Huusholdning 
3 Tdr. Nug om Maaneden; nu derimod ikkun 2 Tdr.; og dertil 
har jeg den Fordcel at Brodet stedse er velbagt, af lige Storrelse, 
hvorimod det ved Hjemmebagning undertiden hoender at det er for- 
brcendt udvendig og raat indvendig." Var der end ingen anden For- 
deel ved at lade bage stt Brod hos en Bager, end den anforte, at 
Brodet blev bedre, saa vilde denne allerede voere betydelkg; men som 
man seer er der ogsaa en ligesrem perigefordeel derved. Brodet,
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der i denne Huusholdnkng tilforn kostede 36 Tdr. Nug, som, beregnet 
eil 4 Nbd. Tondcn, udgjor 144 Rbd., koster paa denne Maade Lkkun 
24 Tdr. Nug eller 96 Nbd., samt 24 Nbd., kalt 120 Nbd.; der 
er altsaa paa denne Maade sparet, foruden Arbekde, Broendsel tkl at 
Hede Ovnen m. v., 24 Nbd. om Aaret, eller, om man vil beregne 
bisse tkl Nug öfter samme Priks, 6 Tdr. Nug, som ved denne Huus- 
holdning er ^ af det der forhen anvendtes.

Denne Egn anpriser Kammerraad Drewsen „som et Msnster 
for mange andre, hvad Markfced og Kartoffelavl angaaer."

I  det Kongl. Landhuusholdnkngs Selstabs Aarsberetnkng for 1837 
sindes et Foretagende, der fortjener her at anfores, som et Vidnes- 
byrd om det Gavn den opvaagnende Forenkngsaand begynder at 
stifte. „Fra Skovlunde i Ballerup Sogn kndberetteS, at Bonderne, 
som havde sammenstudt den nedsatte Betalkng for en Winstcupsk 
Rense-Mastkne, der for -en halv Snees Aar siden overlodes dem fra 
Selskabet, vare blevne enige om, deels at opfere et lidet, med passende 
Lufttrckk k Voeggen forsynet Huus, hvor Mastknen henstaaer, deels at 
der ffulde gwes 4 Sk. af hver Tde. Sced, som derpaa renses, tit 
Maskinens Vedligeholdelse. I  Huset, der kostede 60 Nbd. er et Af- 
lukke til Byens Sprokte. Da Mastknen er flkttkg afbenpttet, isoer 
tkl Scrderugs Nensnkng, under en af Byemcendenes Tklsyn, er Deel- 
tagernes Udgkst for Mastknen og Huset allerede for Storstedeel dcekket 
ved den Indtcrgt, som er indkommen for Nensningen, og deres 
Soederug soges nu af Naboebyerne. Saadanne Overeenskomster tkl 
et foelles gavnlkgt Dekmed fortjene Efterlkgnkng i andre Landsbye- 
Eommuner." —

Et andet Foretagende af en lkgnende Art sindes paa Vibye- 
Gaards Gods, hvor Bonderne i Foraaret 1838, ved Sammenstud 
have tilveiebragt Kjobesummen for en ung Stodhingst fra det Kongl. 
Stutterk paa Frederkksborg.

Endnu fortjener at anfores Jndberetnkngen fra Egnen om Krabbes- 
holm. „Den beständige Opmuntring, Krabbesholms Gods's Bonder 
modtager af dets Herstab, der vkstnok tkl enhver Tkd paastjonnes af 
disse, künde maaste vcrre et lcererkgt Exempel tkl Efterfolgelse af 
andre Egnes Beboerc."
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Wende vi os nu tkl Skyggesiden, saa finde vi i Jndberetningerne 
endnu mindre anfort til Advarsel end til Efterfolgelse; men ogsaa her vit 
Besvarel ferne paa de ovrkge Spsrgsmaal give en Deel Oplysninger. 
Det er egenlig kun fra Smorum-Egnen, at der anfores en soeregen 
Sag, det hedder her: „Andre Egne künde tjene til Advarsel, hvorledes 
Salget af Hoet, uden at tcrnke paa Forbedringer i Agerbruget, men 
endnu meer ovecdreven Salg af Torv, gjor ingen rüg, men snarere 
sättig Mand, og ufeklbarlig hoist beklagelkge Esterkommere."

Til Slutning bor dog anfores en Sag, der vel ikke lkgefrem 
vedkommer Landvcesenet, men som dog ikke bor blive uden Omtale 
paa dette Sted, fljondt den ikke kan siges at vcere ciendommelig for 
dette Amt. Detre er Landsbyekroerne, af hvklke der desvcerre 
findes altfoc mange, iscer i Kjobenhavns Omegn. I  et Brev til 
Red., indeholdende NLrmere Oplysninger om Egnens Tilstand, ud- 
M)kker den vcrrdkge Skolelcerer Gehl i Maalov sig med saa wegen 
Slyrke om Skadeligheden af disse „Drukkenffabens og andre Lasters 
Plciestistelser", at Hans egne Ord fortjerre at anfores. -,Et Onde 
findes her paa Landet, som hvor det har fit Soede, meget skadcr 
Bondens Moralitet og Delstand, ja som har fort mangen Mand til 
Bettelstaven, nemlig: Kroer i Landsbyerne. —  For 20 Aar siden var 
her L Maalov en saadan Nsverkule —  thi det Navn fortjener de 
fleste, og de ere i vksse Henseender endog fladeligere end en virkelig 
Roverkule. —  Da  var Bondernes Velstand langtfra ikke som nu. 
Der forsamledes Unge og Gamle, forsomtc deres Dont, og der. op- 
stod oste Klammerie og Trcette. Kroen blev nedlagt; Kiv og Trcette 
ophorte, og Velstand kom til Bonden. Udpantning her er ligesaa ube- 
kjendt som Rettergang. —  Sporg Politiemester og Amtsforvalter. —  
Hvor der er Kroe i en Bye, der er Fattigdom, iscer hos den arbeidende 
Klasse, jeg mener nemlig Huusmcend og Jnderster> der hersser ogsaa 
Umoralitet."

„ I  flere Aar har jeg havt Leilighed til at lcrgge Moecke til den 
hele Fcemgangsmaade i en Landsbyekroe. —  Tcrnk engang: naac 
en Kjeldersvend kan give nraanedliF 100 Rbd. for Tilladelse at ud- 
fljcenke D l og Brcendevikn i den gemene Skjcenkestue, st̂ a behover 
jeg ikke at give nogen noiere Forklaring. —  Det ffader Moraliteten 
endog hos Barnet, som i sin Uffyldighed kommec der, seer den berusede
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Mand, Hörer Hans gjsckkende Snak o. s. v .; at bette har ^adelig Jnd- 
flydelse paa den Unges ellers ufordoervede Hjerte, derom er ingen 
Tvivl. Det var derfor meget at onske, at alle Landsbyekroer bleve 
udflyttede, og lagte ved Landevelen saa langt fra Byerne som muli'gt, 
ligesom og at deres Antal indskramkedes. Hellerikke haves tilborllg 
Opsigt med ulovlig Kroehold; thi der glves flere saadanne ulovlkge 
Kipper i nogle Dyer. Her har et Par Gange vcrret gjort Forsog 
paa at faae oprettct Samme i Byen, men som jeg strax har faaet 
forpurcet." —

29.
Hvad der i Almindelighed anfees for at krrirne 

gavne Egnen, med fortrinligt Hensyn til 
Lokaliteten.

c^)er er en Sag  alle Jndberetningerne, der angaae de Sogne, som 
groendse tkl Kjege Bugt, ere enige om vilde soerdeles gavne disse Egne, 
nemlig Plantning af Troeer paa denne ffovlsse Strcrkning. Nytten 
af dette Foretagende er saa mangfoldlg, og Jndtoegten af en Skov 
paa dette Strog vilde vcrre saa bet»)delkg, at det synes meget besynder- 
ligt for Enhver, der ikke er ret bekjendt med Forholdene, at Troe- 
plantning ikke for lang Lid siden har funden Sted. Seer man 
imidlertid hen til de Opoffrelser det Kongs. Landhuusholdnings-Selskab 
maatte bringe for at faae Titladelse til at forffaffe Eierne af et ringe 
Overdrev en saa betydelig Jndtoegt, som en Skov paa 300 Tdr. L. 
paa Amager vilde yde, saa forundrer man sig ikke loenger over at see 
de mange tusinde Tdr. L. längs Kjoge-Bugt henligge saagodt som 
ubenyttede, medens Eierne kjore mange Mile, for at hente det dyr-
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kjobte Broende *). Det vllde voere interessant at komme tkl en Af- 
gjorelse af Gründen til bette, og til saamange andre Soersyn her- 
tillands; den almindeligste der anfores for alle de Urimeligheder, vi see 
trindt om i Landet er, „Bondens Trceldom, HerremandsÄyranke" o. s. v. 
At Bondens fortrykte Bilkaar i Vesvoerre en altfor lang Tid, maa 
have havt en skadelig Jndffydelse, baade paa Hans Beistand og Charac- 
teer, kan ingen Tvivl vcrre underkastet; men hvorfor har Godseierne 
ladet saamange ioinefaldende nyttige Foretagender uoendsede? Herpaa 
künde vel svares en heel Deel, men her er det ikke Stedet; thi det 
vllde formeget overflride Groendscn for „Localiteten", og det er kun 
dcnne vi have med at gjore paa bette Sted; det Hörer ogsaa langt 
snarere til en Undersogelse af, hvad et Ledebaands-System forer til, 
end til hvad der soerdeles künde gavne de forffjellige Egne af Kjoben- 
havns Amt i landoeconomisk Henseende. Denne Anffuelse bevceger 
Red. til ei fuldstoendig at optage ?ldskil!igt af de indkomne Jndberet- 
ninger, fordi det snarere egner sig tkl Andragende ellec Petition gjennem 
Stoender-Forsamlingen, end til det vi her have at anvende Opmceckfom- 
heden paa.

Det ferste Sted vi Here Tcoeptantning omtalt er fra Amager, 
„da Amager er et meget jevnt og fladt Land, og ligger a^ent for 
alle Binde, saa folger deraf, at Jorderne ere soerdeles fide og fugtige, 
hvorvcd Soeben lidec meget, samt at her er meget koldt. M in  Me- 
ning er derfoc, at det künde voece meget gavnligt for Landet om der 
blev sorget for at der, paa behorige Steder, blev gravet Hovedastednings- 
Grofter, der künde lebe det ffadelige Band fra de almindelige Hegns- 
grofter ud i Stranden, og at et Skovboelte blev plantet rundt 
om hele Landet, hvortil lsoer den Jord, der er udlagt til Tangkjorsel 
künde tages, da jeg troer den endda künde blive stör nok tkl at hen- 
loegge Tangen paa, saavelsom til Kjorsten efrer samme. For saasnart 
som mulkgt at erholde det attraaede Loee for Landet, samt erholde 
Brcendsel, foreflaaes at plante Canadiff Poppel, der er bekjendt som 
et meget billigt Trcee, der i kort Tid voxer tkl betydelig Holde." —

')  Jstedenfor at plante nogle Trcrer, der snart vllde give fornodent Brcrndsel, 
flnder Bonden det Mange Steder nemmere, at afskrcrlle Grcestsrven 
paa denne Strcekning, for at brcrnde den.
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Fra Egnen om Kkldebronde og Greve, lyder Jndberetningen saaledes: 
„Egnens Zorder künde vel tildeels bedre benyttes, de slettere ved Merg- 
ling, enkelte Steder ved kräftigere Dearbeidning; men iscrr i det Hele 
ved et storre Kvcrghold. Ligesaa var Dyreracens Forcedling onffelig, 
ligesom en bedre Bygningsmaade var nyttkg, hvor der ec temmelig 
Belstand. Det hoieste og foleligste Savn er Jldebroendsel; fremfor 
Alt burde derfor foretages Plantning af vilde Trcrer. Men da hverken 
Opmuntringer, Prcrmi'er etter Exempel (da saadant loenge har vcrret 
tilsyne ved Bentzonsdal og Geddesdal, hvis forrige Eier sal. Justits- 
raad Barfrcd plantede betydeligt) hidtil har frugtet, vilde upaatvivlelig 
et Lovbud om Plantning, naar, vel at mcerke, det alvorlig overholdtes, 
voere en Velgjerning, Efterflcrgten vilde prise. Hvilke Aar for Aar 
voxende Fordele en ved Plantning virksom Eier kan berede sine Efter- 
mcend, det seer man paa Bentzonsdal, som af sine vidtloftige be- 
plantede Diger og ovrige Plantninger tager sin Brcendsel vel den halve 
Deel af Aaret, og künde maafle tage mere uden Skade, om den nu- 
vcerende Eier med mindre om Skaansel vilde nytte hvad Faders, 
Farfaders og egen Virksomhed har frembragt. Ncesten hver Bonde 
har enten ved sin Gaard etter i et etter andet Hjorne i sin Lod et 
Sted, som uden stört Savn künde nyttes til Plantning. Det var 
derfor onskeligt, at ^ Skp. Land pr. Tde. Hartkorn blev saaledes 
indtaget og benyttet under Sagkyndiges Tilsyn. Forend 20 Aars 
Forlob künde i det Mindste det Halve, som nu Jldebrcendsel koster, 
bespares." —

Om kenne Gjenstand, der er af megen Vigtighed for Egnen 
längs Kjogebugt, etter snarere for den storste Deel af Heden, saavel- 
som om hvad der i Almindelighed, i landoeconomisk Henseende, ansees 
for at künde gavne Egnen, ville vi med Fornoielse loesc Herredsfoged 
B lum es efterfolgende litte Afhandling.

„Jdet jeg nyder den Lykke at virke som Embedsmand for en 
Kceds, der indflutter en srugtbar Jorbund, hvor Frihed og Eiendom 
er herffende, og Belstand desaarsag temmelig almindelig, foler jeg en 
beständig Trang til at fee bisse locale Fortrin bedre benyttede og ud- 
videde. Mine Bestrcebelser til at fremme bette Diemed, have eiheller 
vceret aldeles frugteslose, stjondt de efter deres Natur og Midlerne 
til deres Fremme, kun langsomt fore til Maalet. Det er blot For-
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beredelser, hvis enkelte Resultater, storstedeels negative, ikkun viser sig 
for den stadigen opmcerksomme og indviede Jagttagelse: at bortrydde 
de Hindringer, som dyb Vankundkghed, Fordomme, Trcrghed, indgroet 
Slendrian, Egennytte, Mksundelse og flere fordcervelige Tklboieligheder 
stille iveien for fand og gavnriig Oplysning blandt Almueklassen, maa 
upaatvivlelig vcere de forste Skridt af et sagkyndigt og aarvaagent 
Landpolitie, til at bane sig Abgang for en mere positiv Jndvickning 
paa Almuens Culturtilstand; en Fremgangsmaade, der uden glimrende 
Spor bringer Velsignelse og som, almindelkgen udbredt og tilborligen 
understottet, vilde bcere herlkge Frugter i Tiden.

Saaledes har jeg lige fra mit Embeds Tiltrcedelse uasiadelig 
sogt at hcrmme Almuens hyppige Svireforsamlinger, Fastelavnsgilder, 
Kroegang og Kortspil —  Gjenstande, der, som Kilder til mangehaande 
Uordener og Udsvcevelser, fortjene Lovgivningens alvorlige Opmoerk- 
somhed, hvorom mere en anden Gang.

Fremdeles har jeg strcebt at ophoeve mangelfulde Jndretninger 
og fladelige Vedtcegter; at veilede og opmuntre til 5^uusflid og Vind- 
ffibelkghcd, Brugdyrenes rigtkge Behandling og Forcedling, Iord- 
forbedring, Frugtvexel, reen Saaesced, Kornrensning og Torring, Vand- 
ledning, Hegn og Fred, Haugedyrknkng og TrceeplantNing.

Paa de tvende sidste Grene, som i denne flade, ffovlose Egn 
viser sig saa paafaldende forsomt, er det jeg ved ncervcerende Fore- 
stilling onsker at henlede Opmoerksomheden.

Angaaende Haugeanlceg indgav jeg i Begyndelsen af Aaret 181? 
et Forflag til Amtet. Men uagtet den davcerende Amtmand syntes 
at interessere sig med Varme for Sagen, hvorpaa Han ved Omreise 
i Distriktet blev opmcerksom, sporedes deraf dog ingen Virkning, og 
Haugedyrkningen, saa nyttig for Landmanden, liggcr her endnu L sin 
Barndoms forste Svob, paa Grund af en total Ukyndighed i Be- 
handlingsmaaden; thi Troeeplantning og Podning, Humle- og Frugt- 
avl betragtes endnu af Almuen som Kunstvcrrker, der fordre Oplcrrelse, 
Ecfaring og Dvelse.

Fra en vis Synspunkt er denne Betragtning vel hellerikke saa 
ganske urigtig, da Sagkundskab bor veilede ethvert practisk Foretagende, 
hvis hensigtsmcrssige Udsorelse derved saa betydelkgen lettes, og Under-
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viisning eller Zsnforsel er dobbelt nodvendig der, hvor Mangel paa 
Jndsigt i Trugen selv er parret med Ulyst og Smagloshed.

Nytten, den umiddelbare Nytte, er den almindelige LandmandS 
eneste Formaal; denne maa stilles Ham saa tydelig for Dine ved en 
haandgribclig Erfaring, og det maa vifes Ham, at Sagen ikke er saa 
vanffelig, eller Maalet saa fjeen som Han forestiller fig. Med Frihed 
og Eiendom mangle de fleste af denne Zurisdictions Beboere ikke 
TEvne til at virke, Adffillige have ogsaa Lyst til det Bedre, men de 
savne den sornodne Kundskab; de künde udfore Forbedringer, men 
de vide ikke hvorledes Tingen retteligen angribes, og vove derfor ei at 
lcegge Haand paa Vcerketz thi provec nogen en Forandring, men 
feiler i dens Udforelse af Mangel paa Kundskab og Erfaring, bliver 
Han sine Naboers Spot, og selv det nyttigste Foretagende strander 
paa Fordommens Klipper.

Under saadanne Omstoendigheder opfordres uden Tvivl Neg-je- 
ringens Virksomhed, og under Fcedens blkde Skygge kan Statsmagten 
neppe voelge vcerdigere Gi'enstand for sine Kroester end Understottelse 
af Landboeflid og Vkndskibelighed, som Grundstoffet for al anden 
Industrie og sandt Borgerheld.

Mange vil maaskee mene, at Statens Pligt mod dens Med- 
lemmer opfyldes, naar den borgerlige Orden og Frihed haandhoeves, 
og enhver lovlig Noeringsgreen beffyttes; naar Lcere- og Opdragelses- 
Anstalter stiftes og indrettes for alle Borgerklasser; naar Humanitet 
og Religkosttet tage Soede paa Eathedre og Talestole, og naar saa- 
ledes de Skyer, som fordunkle Oplysningens blide Soel, alt mere og 
mere bortfjernes.

Vistnok er herved saare meget udrettet; sikkerlig er den positive 
Birksomhed for enkelte Borgerklassers Fremtarv betcenkelig, og upaa- 
tvivlelig vil Oplysningens velgjorende Straaler omsider troenge igjennem, 
ogsaa til den storre Hob.

Men Bondens ncervcerende Standpunkt paa Kundffabens Bane 
er saa lavt, Hans Tcenkeoevne saa indffrcenket, Hans Synskreds saa 
snever og blcendet af Fordomme, Hans Moralitet og Religiositet saa 
svag, at endnu Menneffealdere vil hengaae forend Han kan fremtroede 
blandt cultiverede Slcrgter med Oplysningens oegte Stempel, dersom 
ikke et kräftigt Fremstod vcrkker de flumrende Kroester, som, vort
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Skolevcrsens forbedrede Tklstand uagtet, ellers seent vil opvaagne. —  
Den, der af en omhyggelig Erfarkng kjender vore Bonders alminde- 
llge Fcrrd og Levnetsphilosophie. deres Dont og Syssel ude og hjemme, 
Han vil indsee, at kun gjennem Erfaringens Skole Bondens Van- 
kundkghed kan betvinges, og at Sands for nyttige Kundskabers Vcrrd 
maa indprentes ved ioinefaldende Exempler, men at disse ovenfra 
maa opstilles og kräftigen understottes, da de ellers modes med stum 
og tankelos Beundring uden Efterligm'ng, medens Moengden bliver 
staaende paa samme Punkt, saaledes som det uden Negjeringens vife 
Magtbud ville have voeret Tilfoeldet med Bondefrihed, Jordfoelleds- 
flabets Ophoevelse, Markfred, Hoveri-Bestemmelse og flere ved offentlig 
Foranstaltning fremflyndede Landbrugs-Forbedringcr, der har stiftet 
saa uberegneligt Gavn.

Naar det derhos indfees, hvormeget der endnu i Gjerningen er 
at udrede til Landboens Tarv, naar det uden al Overdrkvelse kan an
tages, at f. Ex. denne Egn under bedre Dyrkning kan frembringe 
det Dobbelte af hvad der nu produceres, og Folk og Foee undcr- 
boldes i langt storre Antal og med bedre Noering; naar det med 
Sikkerhed kan forudsees, at Bonden ved sine Jorders storre Frugt- 
barhed, sine Kreaturers bedre Nogt og Pleie, sin Vaanings solidere 
Beskaffenhed og henstgtsmcrsstgere Jndretning vil fremgaae med man- 
digere Adfcerd til storre Kundflab og cedlere Daad, hvi ffulde Man 
da tove med at troeffe de hertil sigtende Foranstaltninger, som künde 
ivcerkscettes uden stör Opoffrelse, fornemmelig ved Anviisning og 
Dpmuntrkng.

Hvad vort ncervcerende Thema: iZcrugevcrsen og Trcreplantriing 
angaaer, da formenes det, at blandt de Subjecter, som aarlig tage 
Gartner-Examen, lettelig maatte findes duelige Personer, som for 
offentlig Negning vilde paatage stg Haveanlceg, Humle- og Trcre- 
plantning ved Bonderbyerne i en vis Kreds, og derved tillige under- 
vise Bonderne L den rette Omgangsmaade med Frugt-, Humle- og 
Kjokkenhavers Behandling, der, saavkdt Praktiken fordrer, ikke kan 
voere vanflelig.

Troeer, Buflvexter og Planter bleve sikkerligen bevilgede af de 
Kongelige Plantager, entett uden eller mod moderat Betaling og den 
anordnede Commission for Gartner-Examen ville sikkerlig gjore sig
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en Glcede af at anvise kyndkge og for Bondens Underviisnkng skikkede 
Gärtnere, hvis Bestemmelse, efter Overlcrg med velbemeldte Commis
sion eller andre Sagkyndige, ncermere maatte regleres og deres Virk- 
somhed instrueres.

Skulde saadanne Personer mangle, künde dertil voelges Clever 
blandt Bondestanden, hvklke altsaa for offentlig Regnrng maatte op- 
loeres i Have- og Forstvoesen, saavidt tit Diemedet er nsdvendigt, 
enten ved de Kongelige Haver og Planteskoler, etter ved det Classenske 
Agerdyrknings- Seminarium.

Det torde maaske haabes, at saadanne tkl Bondernes Underviks- 
ning i Havedyrkning m. v. oplcerte Bonderkarle, efter fuldendt og vel- 
udfort Cursus, bleve fritagne for Krigstjeneste, imod Forpligtelse til 
at vedblkve Havedyrknkngen en vis Tid, ligesom det er fleet i andre 
lignende Tilfoelde.

Bed allerunderdanigst Forestilling künde det mulig endog bevirkes, 
at Soldaterne, medens de ligge i Garnison, künde foranstaltes under- 
viste i Havedyrkning etc. hos en etter anden Gärtner*), paa hvklken 
Maade denne Industrie hurtkgst maatte uddredes blandt Bondestanden, 
og sandelkgen ers gavnligere Anvendelse af Soldatens Fritid synes ikke 
vel at kunne opgives.

Ogsaa vore Skolelcerere burde kjende saameget til Havedyrknings- 
og Troecplantnkngs-Theorien, at de i Skolerne leilighedsviis kunne 
foredrage, det Fornodne herom, til hos den fremvoxende Ungdom at 
opvcekke Sands for Sagen.

At vcelge den bekvemmeste Haveplads, give den en fordeelagtig 
Figur og Jndhegning, at kjende de nyttigste Urter og Planter og 
deres Vehandling, Tcoeeplantning og Podning, Frugternes Opbevaring 
og oeconomiske Anvendelse, med flere flige botaniff-oeconomiste al- 
mindelige Scetninger maatte vcrre Gjenstanden for Bondernes Under- 
viisning i de omhandlede Flidsgrene; og jeg tor troe, at Man fra 
det Classenske Agerdyrknkngs-Institut vilde erholde den fuldstcrndigste 
og sikkreste Veiledning i saa Henseende. Anvendelsen af nogle Skpr.

*) Kunde ikke maasse det Kjsbenhavnske Hauge-Selffab antage sig denne 
Sag ved at lade nogle Huusmcrnd oploere i dets Hauge? Udgifterne 
vilde vel ikke blive betydelige, da der jo dog maa holdes adskillige 
Dagleiere. Red.
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Land til Haveanlcrg bringet Eieren rigelkg Erstatnkng, naar den rkgtige 
Omgangsmaade kagttages. Saadanne Havepladser findes og soedvan- 
ligen udlagte paa ethvert Cted, men de ere opfyldte med Grces og 
Ukrudt, istedenfor med Trcecr og nyttige Kjokkenurter; sorgelige Vidnes- 
byrd om Besiddernes Smag og Eultur, og hvor nodvendig er kkke 
Troeeplantning sor Veddels Skyld.

Skovenes idelige Borthugning vkl, som den virker climatisk, og- 
saa omstder esterlade et foleligt og uopretteligt Savn, om derpaa ikke 
raades Bod ved nye Anlceg.

Denne Mangel, som allerede vore Fcedre have forudseet, cst. 
Forordningerne af 26 Januar 1733 og 27 September 1806, maatte 
betydeligen afhjelpes, naar der paa passende Steder anbragtes Plant- 
ninger, skikkede for Jordsmon netog tjenlige saavel til Gavnved, som til 
Brcendsel.

Ncrsten ved hver Bondegaard findes Pladsec, som uden synder- 
ligt Afsavn künde undvcrres til Troeeplantning, hvorved tilveiebragtes 
Lcre sor Binden, Prydelse sor Egnen og Nytte sor Besidderen.

Desforuden have de fleste enkelte Jordlodder nogen Affaldsjord 
som Overdrev, Mosehuller, Bakker, hvis Opdyrkning er enten sor be- 
svcrrlig og bekostelkg, eller i al Fald dog efterlades.

Saaledes findes längs med Forstranden for Kjoge Bugt, fra 
Kjoge til forbi Flaffekroen, en Strcekning af henved 3 M iil L Loengden 
og ^ til ^  M iil i Breden, der storstedeels bestaaer af grovkornet 
Sand bevexet med Lyng, Sandgrces og sorffjellige Mosarter paa de 
sidere Pletter, hvor Jorden er blandet med nogen Muld og har et 
Leerunderlag.

Denne Jordstrimmel, som nu ingen nyttig Afgrode yder, künde, 
beplanket med Skovvexter og forstmcessigen behandlet, om faa Aar 
(thi Underlaget er tcet og vandholdende) ei alene afgive en fordeel- 
agtig Brcrndselsproduct, hvorpaa Egnen lider saa stört Savn, men 
ogsaa unddrage Dket det holst sorgelkge Skue som denne ode og 
nogne Strandbred nu fremstiller med et ubeskriveligt Jndtryk for den 
cesthetiffe Sands.

Vel er landlig Skjonhed en underordnet Betragtning, men den 
har sikkerligen sit Vcerd og bor ingenlunde tabes af Sigte ved tand- 
oeconomiske Forbedringer; lhi den virker gjennem Sjelen til Skndets
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Opmuntring og moralsk Cultur, som derved uformcerkt forener sig 
med den oeconomiffe —  en onffelig Forbindelse.

Et tredie vcrsenligt Gode vil tilllge opnaaes ved hiin Strand- 
breds Beplantning, nemlig Beffyttelse mod den skarpe Dstenvind, 
som om Foraaret saa voldsomt overstryger den tilgroendsende Slette i 
flere Miles Afstand og fortorrer Jorden.

Blandt de physiffe Hindringer for Agerdyrkningens Flor hos os 
er udentvivl Landets Aabenhed; thi ligesom de lcengst forsvundne tykke 
Skove gjorde Elimatet raat og usundt, saaledes har Skovenes Ud- 
rydning fort til den modsatte Uderlighed, og udsat vore Marker for 
Storme og kold Tocke, hvis sdelcrggende Virkninger kun kan svoekkes 
ved veranlagte Plantager.

Til dette Diemed bor der ogsaa virkes ved beplantede Ind- 
hegninger, men selv heri er Bonden uvidende og behover heiligen at 
veiledes, saavel med Hensyn til Hegnets Nytte som dets Beskaffenhed.

Vertical opferte smalle Jorddiger, besatte med Pilestiklinger, 
uden videre Tilsyn, dette er Egnens non i>Ius nitre afHegnsvoesen, som 
de fleste Steder cndog mangler aldeles; og dog er Hegn og Fred en 
nedvendig Betingelse for verordnet Jordbrug. Man vil kjende en 
mcerkelig Forssjel paa Vegetationen af en indhegnet og uindhegnet 
Mark.

Levende Hegn, iscrr Hcekker, yde en betydelig Mcengde Broendsel 
og bidrager til at sorffjenne den Egn hvor det findes, focuden at det 
ved Lcce og Skygge befordrer den almindelige Frugtbarhed paa saa 
flade Jordstrog som Danmarks Der.

Saa vigtig og velgjerende ec Haveanlceg og Trceeplantning, og 
Bondens Anfersel til disse Sysler maa ufeilbarligen bringe herlige 
Frugter for Ham og for Samfundet.

Maatte det ret levende indsees hvad der endnu er at virke 
for vor Agerdyrkning, og hvilke Velstandskilder denne endnu har at 
frembyde, men tillige erkjendes at disse maa aabnes med kräftig Haand, 
uden hvilke de ville söge andre Udspring og muligen fortorres.

Ejenncm Landpolitiet vil Negjeringens Vkisdom da vide at 
trceffe Foranstaltninger til at lose de Baand, hvori Fortidens M is- 
greb har hildet Jordens Dyrker og at adsprede den Taage, som om- 
svoever Hans Synskreds.
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Proemie-Uddelmg for Landbrugs-Foretagender er neppe hensigts- 
svarende; thi derved bibringes ingen gavnlig Kundffab og den enkelte 
Priisbelonning vcrkker snarere Misundelse end Kappelyst.

Stundom sorbigaaes den som den almindelige Mening havde 
tilkjendt Prisen, og derved svcekkes Virkningen.

Umiddelbar Anviisning og Understottelse ere altsaa de eneste 
Midier, og for heri at gaae frem med sikkre Skrkdt, künde et enkelt Di- 
strict udvcrlges tilForsog, etter Gjenstandens noieste Overveielse ved sag- 
kyndige Moend og det Kongelige Landhuusholdnings-Selskabs Be- 
tcrnkning samt, de hoie Authoriteters Bestemmelse —  kun at Sagen 
vcerdiges den Opmcerksomhed som dens Betydenhed krcrver." —

Som  gavnligt for Egnen omkring Roeskilde anforer Jndberet- 
ningen herfra:
„1. En mere hensigtsmcrssig, og efter Jordernes Beskaffenhed passende 

Dyrkningsmaade hos den Deel af Bonderne, som kkkc har en 
ordentlig Jnddeling af deres Jorder."

„2. Sommerstaldsodrings Jndforelse hos Bsnderne."
„3. Det vilde vistnok vcrre gavnligt om Bonden ret kjendte Svkng- 

plougens Fortrinlighed, hvorved de bleve satte istand til at holde 
foerre Heste. Foranlediget heraf vove vi at yttre det Dnffe, at 
der Kongl. Landhuusholdnings-Selffab vilde bevirke, at en eller 
flcre unge Smede og Hjulmcend bleve underviste i at forfcrrdige 
disse Plouge og reparere Plougjernene. —  Dette i Forening med 
Prcemieploiningen vilde vistnok virke til at Svingplougene bleve 
mere almindelige."

„4. Til Kvcegstammens Forbedring vilde det vcrre gavnligt om der 
blev nogle Tyce af udmcrrket Rare fordeelte i Sognene."

„5. Skat Hesteavlen komme noget i Flor i disse Egne, maa det 
flee ved at der i nogle Aar bliver sendt Beffelere hertil sra 
Stutteriet."
Disse ere de Gjenstande, Indberetm'ngerne indeholde, der umiddel- 

bart angaae Landvcesenet, og derfor udsorlig ere fremsatte paa dette 
Sted; men det vil ikke vcrre uden Interesse, ogsaa ar käste et Blik 
paa hvad der ansees for at have middelbac Virkning paa Amtets 
landoeconomiske Forfatning, hvad der klages ovec og hvad der onskes. 
Med den Udforlighed, hvormed nogle af disse Gjenstande ere af-
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handlede, vilde bet, som sagt, her ikke vcere Stedet at anfore dem; 
det vil vcere tilstrcekkeligt at kjende dem.

Som  Hindring for et fremadskridende Agerbrug, og navnlig for 
Handelsplanters Dyrknkng paa Amager, anfores derfca, Fattigvcrsenets 
og Skolevcrsenets Indretning. Med Hensyn til Forste klages over 
Fattigskatten, som en tvungen Sag , i Forbindelse med det ringe 
Tilsyn fra Politiets Side med at unge, ugiste Mennesser ligge paa 
deres egen Haand; at unge Pkger hendrkve Dagene i Kjobenhavn, 
med Kurven paa Armen, tabe deres Moralitet, blive for Tiden af- 
foeldige og svage, og skulle da tklligcmed deres, udenfor Mgteskab, 
avlede Vorn underholdes af Menighederne, uden i deres sunde Dage 
at have gjort det ringeste Arbeide for bisse. Ligeledes falbe mange 
Familier, der paa Grund af den billigere HuuSleie boe paa Amager, 
ftjondt de have deres daglige Fortjeneste L Kjobenhavn, i deres Alder- 
dom eller Sygdom, ikke dettes, men hiints Fattigvcesen til Byrde, 
hvilket ogsaa sindes ubilligt. —  De mange privilegerede Bcertshuse 
og Foclystelses-Steder for Almuen, var det ligeledes onskeligt maatte 
afskaffes, da de foranledige megen Sviir, lokke Tyendet til at til- 
scrtte deres Lon, og naar denne ikke er tilstrcekkelig, friste til at er- 
holde det Manglende paa ulovlig Maade. —  En Straf onskedes fastsat 
for dem, der besindes L Drukkenskab med Heste og Vogn, da ikke 
blot de selv, men ogsaa veifarende Mennesker derved ere udsatte for 
Skade paa Liv og Helbred. Dog tilfoies det, som Dnskevcerdigt, at 
Straffen herfor, saavelsom for andre Forbrydelser af Tjenestefolk, 
maatte blive korporlig; thk ved Foengselsstraf lider ofte Huusbonden 
meer end Forbryderen, da Han mangler deres Arbeide i den Tid de 
ere fcengslede, og af den Aarsag ofte lader Forseelser upaatalte; ved 
korporlige Straffe blev betydelige Udgifter for Delinqventkassen be- 
sparede. —  Skoletiden, menec man, burde fra Ploietidens Begyndelse 
til dens Ophor vcere mere indskroenket; „thi hvad nytter det at have 
en Dreng i Tjeneste naar man ikke kan have Ham hver Dag i oven- 
meldle Tid, enten man maa holde flere Drenge, eller lade den Ploug 
staae, som Skoledrengen skulde have kjort."

„Vcrrneplrgten som foraarsager at Mandskabet fra et Amt 
ikke maa forlade samme og tage Tjenrste i et andet, med mindre 
der stilles Caution, er meget irykkende, saavel for Tjenestefolkene, som
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for Huusbonderne; thi denne Tvang kan foraarsage, at der undertiden 
ere flere Tjenere i et Amt end behoves, medens et andet muelig 
künde savne dem. Hvad Gavn Skaten kan have af flige Cautioner, 
der vanffelig stilles af den forsigtige Mand, indsees ikke, snacere sor- 
lader maaskee Karlen hemmelig sit Fcedreland, for at söge Livs- 
opholdet i et Fremmed, naar det gjores Ham vanffeligt at söge det i 
et ander Amt; desuden vil det ene Amt omtrent ligesaa let tilbyde 
Ham Leilighed til Flugt som det andet. Det synes derfor billigt, at 
det tillades Enhvec at ssge sit Brod paa hvilket Sted k Landet Han 
onffer, uden at have nodig at stille Caution." —

Med Hensyn til Gptcrgelses-Penge for Kreature yttres, „at 
en Forordning om Optagelses-Penge maatte udtrykkelig bestemme, at 
Samme ikkun ffa! fordres af eet Hoved af Slags Kreature, eftersom 
Lovgivningen kun under denne Betingelse bliver lige retfoerdig mod 
den mindre og storre Jordbruger, og sikkrest vil hoev^TEvret, der 
vistnok med Rette ansees som den forste og storste Hindring for et 
forbedret Agerbrug." —

„Til Gavn for Fcederiksberg Bye, mener man, det vilde vcere, 
om Fritagelse for Bygnings-Afgiften og Bankhoestelsen künde erholdes. 
Disse to svcere Skatter ramme fornemmelig dem der have et lidet 
Areal, og der almindelig ikke have andre Jndkomster end den de af- 
tvinge Iorden." —

„Den i de senere Aar soretagne Oprensning af Noeskilde-Fjord 
kan bidrage meget til Fordeel for hete Omegnen, naar forst en mere 
udvidet Handelsaand bliver vakt. Det ec en Selvfolge, at Kjob- 
mcendene endnu ei ere inde i de forandrede Handelsforhold. Skulde 
de ei selv loece tilgavns at nytte de Fordele, som en lettere Soefart 
yde, da staaer det til at haabe, at nogle af vore storre, duftigere og 
mere omfattende Kjobmcend her i Landet maatte etablere Contorer 
eller Sidehuse her paa Pladsen, hvis frugtbare Omegn og velhavende 
Beboere dog vistnok maa vcere Midlec for en driftig Kjsbmand til 
at stemme Handel til Fordeel for Egnen og sig selv. At de hoie 
Told Afgifter, de fordoecvelige Consumtions-Afgifter, den kostbare Tid-, 
Penge- og Jndustrispildende Tilstn med Jnddrivelsen af disse Af
gifter, de hoie Lodspenge, der paa en Plads som denne, hvor Lodsen 
kan i Slaabrok og Nathue udfore sine Pligter, uden Fare for Liv



306

og Helbred, ja selv med Bibeholdelse af sin gode Natlesovn, iscer ere 
uforholdsmoessige, ere ogsaa af de Tryk, der her, som flere Steder, 
hvile paa Handel og Soefart."

Saavidt Jndberetningerne. Bilde man sporge hvad der for- 
nemmelig vilde gavne Landmanden, Lkke blot paa Kjobenhavns Amt, 
men i hele Landet, saa maatte Svaret, i faa Ord lyde: Giv Land
manden den samme personlige Frkhed og den samme frie Naadighed 
over sin Eiendom, som Kjobstcedmanden har, saa vit hver enkelt 
Green af Landvoesenet hurtig flride frem til samme Trin af Fuld- 
kommenhed som i England; med velberaad Hu ncrvnes netop dette 
Land, ikke fordi Landvoesenet der er bragt til storre Fuldkommenhed 
end noget andet Sted i Europa, men fordi der ingen Grund er til 
at antage, at Angler, Sachser, Jyder og Danffe ffulde i deres Hjem- 
stavn, osten for Vesterhavet, staae tilbage for dereS Udsiyttere L Vesten, 
i et Land, der hverken i Iordsmon eller Elima har noget Fortrin for 
Danmark —  naar vi ligesaa frit som de künde bruge vore Krcefter.






