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Aarhuus Amt.
nnv«rende AarhuuS Amt, som ikku» er en Deel af det
forhcnv«rcnde Aarhuus Amt, bestaacr af Sabroe,. Vcster.-Lis,
berg,, Haste,, Framlcv,, Ning, og Hads,Herreder. Under
Syssel- 2 nddelingen horte disse Hcrrcdcr til Aabo, og Lover,
Sysscl. Siden danncdcs deraf de kongelige Lene: Havrebal,
legaards Leen, bestaacndc af Dcsicr,Lisbcrg,, Haste, og Ning,
Herreder, og Aakjorr Leen, bestaaende af Hads,Hcrred; Fram,
lev, og Sabroe, Herreder horte til Skanderborg Leen. Da
Lencne gjordcs til Ämter, blcv Iuddelingc» dog den sammc.
Ded den nnc Aintsinddcling blcve disse Herreder killigemcd
dem, som nu banne Skanderborg Amt, samlcdc til det sorhen,
varcnde Aarhuus Amt, som 1823 blev deckt i to. Det nu,
varende Aarhuns Amt er det mindstc i det egentlige Danne,
mark, Bornholms undtagct. Det er omtrent 7 Mile langt fra
Norden til Sonden og meltem i j og 3 Mile bredt fra Vesten
til Osten.
Mod Norden grcendser det til Randcrs Amt, mod De,
sten til Skanderborg Amt, mod Sonden til HorscnS Fjord og
mod Osten til Äattcgattct.
Det deles tcmmclig natnrlig i tre Dcle: den nordlige,
bestaaende af Sabroe,, Bester,Lisbcrg,, Hasle, og Framlev,
Herreder, gaacr til Brabrand Soc og Aarhuus Aae; den mel,
lcmste, Ning,Herrcd, gaacr dcrfra til Ligen etter Norct ved
Kysingc, og den spdlige Deel, Hads,Herrcd, dcrfra til Hör,
sens,Fjord. Nagtet disse Dele have nogle Scrregenheder, have
de dog ogsaa Mcgct tilf«ltes, og det blivcr dcrfor begvemmest
at behandle dem under Ect, og kun ved de enkeltc Assnit af
Bestrivclsen, hoor det maatte behoves, at adstille dem.
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Dctte Amt bcstyres af Sliftamtmanden i Aarhuus S tift,
»den forsaavidt Greven til Fryscnborg og Frihcrrcn til D ift
helmsborg cre i Amtmands Stcd paa dercs Lene. Undcrov,
righederne ere Borgcmcsicrcn i Aarhuus, een Hcrrcdsfogcd for
de fire nordlige Hcrrcder og een for Hads- og N ing,H crrc,
der, samten Birkedommcr for Fryscnborg og Favrftov og een
for Dilhelmsborg. 'Skatterne betales paa to Amtstucr, ncmlig for Hads.Hcrred paa Skanderborg Amtstuc, for de -vrige
Hcrrcder paa Aarhuus Amtstuc.
Amtet ligger i gcjstlig Hcnfccnde undcr Aarhuus S tift,
og staaer for Storstedclcn undcr een Amtsprovst: Sabroe,,
Dcster.'Lisbcrg,, Haslc-, F-ramlcv- og NingrHcrrcder udgjore
ucmlig tilligcmcd Gicrn-Hcrred i Skanderborg Zftnt cct AmtSprovstic, (som formodcntlig nu vcd Provst Winthcrs Afgang
vil blivc dcclt i flerc Provstcdistrikter); men Hads-Herrcd liggcr undcr Skanderborg Amtsprovstie.
Til Amtet hsrc Herne Tunsc, Alroe og Endclave; men
da jeg ikke har scet Jndbcrcmiugcr dcrfta, har jeg maattet
forbigaac dem i dissc Eftcrretningcr.

1 .
-svoelcdeo ere Jorderne beftasne, saavcl Jordemon som ttiiderlag? hsje eller side.» jevnc eller bakkede? Lide Iorderne af skadeligk Vand? Lunne Vandingsenge anl»gges?

^ k jo n d t nogle Dele as Aarhuus Amt ikkun h«ve sig ubcty,
dcligt over Havet, kan dct dog i det Hcle taget henrcgnes til
de hojcste Dele af Norrc-Iylland. Den stsrste Deel af Amtet
kan nok antagcs at Hase cn Hsjdc af loo til ISO Fod over
Havets Overfladc; hcrfra afgaaer imidlertid HadS-Herrcds »stlige Deel, som er en Slcttc, der ikke gaaer mcgct over ZO Fod
over Havels Overfladc, samt den D a l, hvori Aarhuus Aae
lobcr, og hvori Aarhnus Dye, samt Aabyc og Brabrand liggc.
Erundcns storstc Hojdc er i den vcstligc Deel md imod Skan-
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derborg Amt, som er endnn noget hojere, og det synes, som
om dcns storste Elevation er i Hvilstcd Sogn, nordvestlig i
Hads-Hcrrcd. Egcntlig bakket kan Gründen ikke siges at v«,
re, men snarere mildt bolgcformig. Paa to Stcder i Am,
tct sindcs Gruppcr af egcntlige Dakker, nemlig i Ning-Hcr,
red, sonden for Holme, og i Habs Hcrrcd, senden sor Hunds,
lnnd. Den forste, Zolme L je rg e , er en langagtig Gruppe
fra Vesten til Osten, som domincrcs af en Bakke vcd Navn
Gjelshoi, som maa v«re over Zoo Fod hoj; denne Gruppe
kan vel optagc omtrent
Hl M iil. Den andcn, som ogsaa
strwkkcr sig fra Vesten til Osten, lober ind i Skanderborg
Amt. Her er ingcn domincrende Bakke, og den Deel af Grnp,
pen, som liggcr i Aarhnus Am t, ndgjsr vel 4 Qvadratmiil.
Iordcrnc höre til de bedste i Norre,Iylland, og den stör,
sic Deel af dem trcrnge kun til en l)cns,gtsm«ss,g Bchandling
for at v-rrc s-rrdclcs frugtbare. Den lave Deel afHads,Her,
red er maastee den bedste Stroekning af lige Storrelse i hcle
Norre.-Iylland. Halvpartcn af Amtets ovrige Deel vilde maa,
fkec ved Mcrgling og planmoessig Bchandling knnne blive lige,
saa godt.
Det dnrkcdc Jordlag (J»rdstorpcn) er teminclig
forstjeiligt cster den forfljellige-Gehandling. Jorden har nydt.
klnderlaget er for det Mesie gunlgraat Leer mcd en passende
Blanding af Sand, og med nogle Smaastene, som ingen Skade
gjore, meget ovcrecnssiemmendc mcd det Leer, som herflcr i
det ostligc Sja-lland. I Hvilstcd, Tisct, Zülst, Soften og
Framlev Sogne, samt endnn nogle andre Stcder, er der mange
störe Stenc i Jorden, som vanflcliggjsre Dyrkningcn, og soin
bnrde opryddcs. Af siarpsandige Jorder er der meget saa, og
sclv de blandct.-sandige (mnldsandige) ere ikke almindcligc, saa
at neppe noget heclt Sogn bcstaacr af dem.
Under det gunlgraae Leer kommer man paa de flcsie Stc,
der i den ostlige Deel af Amtet til et Lag af graahvidt fedt
Leer*), »den frcmmede Jndblandinger. Dcttc brnscr mcd
Syrer, og indeholder, efter en forclobig Undersogelse as Candi,
*)

F. E r. i R iis Ekov nordrn for Aarhuus, vtd Marsillesl-org,
ved ÄYstttge og Rud.
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dat Koster, Talkjord og Kalkjord; man har med Held anvendt det til Jordforbedringcr, og „ogle Forsog syncs at love,
at det ogsaa vil kunne anvcndeS til tcchnifl Vrug. De al,
mindclige Mergelartcr findes paa de fleste Stcdcr i Amtet.
For at givc et fuldst«ndigcrc Bcgrcb om Jordcrne i Am
tet vil jeg tilfojc er Udtog af de forstjcllige Jndbcrctningcr om
Amtcts cnkelte Undcrafdclinger.

1.

Sabroe Zerred.

Lyngaac Sogn: Lyngaae Byc har cn for al Slags S«d
tjcnlig Blanding af Muld, Leer og Sand, med Uudcrlag for
det Weste af Leer, og de cre hverken for stde cllcr s-r hojc.
Hersra undtagcs -,) et Par Gaarde, som mccst havc Sandjord, samt et Areal af 3 til 4 Hundrcde Tonder Land vcsicn
for Byen, som forhcn har vceret Hcdc; de have et fladt, sidt,
koldt Iordsmon, med cn tynd blandct-sandig Furc og magert
Lccrnnderlag. Der er vcd Opdyrkningcn blcvcn mishandlct
ved Mergling «den Ejsdscl og vcd lütter Havres«d i 10-13
Aar. Vivild har flarpsandige Jorder i Nedermarken og fandblandede med Lecr-Underlag i Ovcrmarken; de cre stde, kolde
og magre. Svcjstrnp har for det Weste bar Sand, tildccls
F-lyvesand. Favrsiov Gaard har saarc maadcligt Jordemon,
sandigt med Moser og K j.rr; men det sorbcdrcs vcd Mcrgling o. s. v.
Bitten, Haldnm og Hadsteen Sogne: Iordcrne cre leer,
blandede, med Underlag af blcgguult Leer, stde og jcvne.
Folebne Sogn (Anncr til Soften). Iordernc af mcgct
forsijcllig Bcsiaffcnhed, dcel» blander.- sandigt Iordsmon af
Dybde sra 4 til 12 Tommer og dcrovcr, med Underlag mecst
af Sand, opfyldt med storre og mindrc Stcne, deels blandctlerigt, 5 til 12 Tommer dybt, med Underlag afLeer og Smaa,
stene. Gründen er battet, med jevn Skraaning.
Lading, Sabroe og Faarnp: Sandjord, Muldjord og
blander Leerjord. Undcrlaget paa de fleste Stcdcr r»dt Sand
eller almindeligt Sand og Leer.
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2.

Vefter-Lisberg Herred.

ber, hojc og side, jcvne og bakkede, lcrede, sandige, stcncde og
muldede.
Soften Sogn: Iordsmonnet er deels blandct-sandigt og
fra 4 til 12 Tommcr dybt mcd Undcrlag meest af Sand, ganstc opfyldt med stsrre og mindre Stene, da den saakaldtc Steenrcvl gaacr ovcr Soften Mark, dccis noget lerigt med mindre
Dybde fra 5 til 8 Tommcr, med Underlag af Leer og Sinaastene. De ere lidt bakkede.
Lisbcrg Sogn: Iorderne ere af ganste forsijellig Bestaf,
fcnhcd; fra de sandcdc til de sijore sandlercde cller leermnldc,
de. Bcliggcnhcdcn er paa nogle Steder hoj, ^aa andre lav,
og Bakker afvcxle med jevnt Land.
Elsted >
Ellev « Eogne (Annerer til Hovedsogne i Randcrs A .) :
Om disse ere ingen Derctninger komne, men formodent,
lig stemme de ovcrecns mcd Nabocsogncnc. Dog maa jeg bc,
m«rke, at Iorderne rimcligviis merc lignc dem i Hasle og
Skcjbye end dem i Trige, Hlstcd og Lisbcrg; thi cn Tsnde
Hartkorn er (estcr Forordn. 1 Oct. 1802) i Elsted og Ellev li,
gcsom i de to forstncrvnte Sogne taxerct til 450 Rdlr., da den
derimod i Trige er ansat til 400, i Hlsted til 350 og i LiSr
bcrg til 400,450 Rdlr.

3.

Hasle Herred.

Lnngbye Sogn (Annex til Dorum). Iorderne ere tenu
melig jevne og bcstaae af lecrblandct Mnldjord.
Aarslev Sogn: Det har ret godc Iorder. Omtrcnt den
halve Mark har Muldjord mcd Leer,Underlag, det andct Halve
har Sand og Grüns til Undcrlag. De ere mcre side end
hoic, mcre jcvne end bakkede.
Tiilst Sogn: Iorderne letterc, noget bakkede, Underlaget
Grnus ellcr Sand; vcd Lrcndsirup Bvc ere de noget side.
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Brabrand Sogn: Her er stör Forsijellighcd. Nogle af
Iorderne ere stde, nogle, is«r til Trne Bye, hojc. De ere san
dige, muldede og lercde i forstjcllige Blandinger; de mcest
sandige findes paa Brabrand Bycs Grund, de mcest lcrede paa
Trne og Gjcllerup Grund. Underlagct er dccls Sand, decls
Leer. Gjennem den sydlige Deel af Brabrand Byes Grund
gaaer en Steenrcvle.
Kasted Sogn: Gründen hist og her noget bakket. Jorderne ere deels lette og stärkt sandblandede, deels stj-re mcd
Leer-Underlag.
Hasle og Skejbye Sogne
^ Iorderne muldede eller blanVejlbye Sogn:
.
det,sandige, nogle stärkt lcrede; de ere h-je og noget, dog ikke
meget, bakkede.
Aabye S ogn: Iorderne af forsijcllig Dcstaffenhed, lave
og tildeels side.
Aarhuus Dycs Grund stemmer for det Meste overeens
med Hasle, Skcibye og Veilbye.

4. Framlev Zerred.
Skivholme og
Sjclle og Sk

Iorderne ere sandige,

med mere eller mindre Blanding af M uld, tildeels dog ogsaa
blandedc Leerjorder. Underlagct er deels magert Leer, decls et
Slags fast Al. OvcrflaLen er i det Hele jcvn.
Dorum Sogn: Gründen er bakket; nogle Iordcr ere
stark Leerjord mcd Leer-Underlag; den storste Deel er let og
sandig med Underlag af rodt Sand.
Storcring Sogn: Gründen jevn, tcmmclig siid; Underla,
get for det Meste Leer, og Iordsmonnel saadant, at det kan
frembringe ethvert Slags Sad.
S tj« r Sogn: Det bcgrandscs mod Sonden af hoje Bakker, og har et nxrrkcligt Affald mod Norden. Jorden er fuld
af Stene; naar disse opryddes, er den god og frngtbar.
Galten Sogn: Markerne ere jevnc og side, men af god
Donilct, saa al de kunnc bccrc eihvcrt Slags Sad.
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5. Ning Herred.
Hxmsle» og Koldt Sogne: Jorderne ere for det Meste
jevne og stärkt lcrede, med Undtagelse af de nordlige og lavcre, ncrrmest vcd Aaen og Brabränd Sse, hvilke ere ujcvne
og sandige. Underlagct er dcels fast Leer, deels Sand.
Vibye Sogn: Iordcrne ere deels sandige, deels leerblandcde, mcdUnderlag, deels af Sand, deels af Leer, deels jevne,
dcels bakkede.
Holme og Trandberg Sogne : Gründen er Muldjord, med
Undcrlag, deels af Sand, dcels af Leer, deels god og frugtbar, deels middelmaadig, ingcnstcds gansie stet. ^ Her er cn
lang Strakning af Dakker: Hdlme Bjerge; men dette Bakkestrog kan for det Mcste dyrkcs, og kan, vck behandlet , give
alle Slags Korn. Det Hörige er nogenledes jevnt. Skaade
Bye har sstlig ved Havet sandig Jord, som kun giver Nug,
Havre og Boghvede. Ncstlig har den muldet Jord, dog med
Underlag af Sand.
Maarstct Sogn: Zorderne ere Leer med lidt fort M uld,
Underlagct stoerkt Leer; de ere mere jevne end bakkede.
Astrup og Tulstrup: Gründen er jcvn og for det Mcste
blandet-lcrig.
Bedcr og M alling: Jorderne ere deels lerede, deels san
dige, mere jevne end bakkede.

6. Hads Herued.
Hvilsted (Annex til Astrup) ^
Torrild
I
Hundslund
Oddcr
Nolcv

) Sogne:
1
I

De ere temmclig bakkede og befiaae paa nogle Undtagclser n«r af sandblandct Leer og lcerblandct Sand. De kunne
vcd rigtig Dyrkning give alle SlagS S « d , de enkelte Stcdcr
nndtagcn, hvor Landet er herstendc. I Hvilsted Sogn har
Iordcn cn Mamgde störe Slenc. I den sydligc Deel af Hunds
lund Sogn er cn Strcrkiing ft» Lcstcn t il Hsien af B.kkkcr,

s
som lober ind t Dorr Herred, og soll» tildcels naacr cn tem.'
mclig betydclig Hojde.
Saxild
V
Randlev og Bjergagcr r
Gosmer og Halling ) Sogne:
Eylling
1 Arting og Falling
)
De bestaae, naar undtagcs Nogle Stedcr i Falling, Hr/
ting og Sarild Sogne, af mcget godc Kornjorder med Leernnderlag «den syndcrlige Bakker og Moser.

) den stsrstc Deel af Aarhnns Amt lidc Jordcrne ikkc
Mcgel af stadeligt Vand, og hvor det forekoinmer, sorgcr man
for at aflcdc det. De Sogne, som mecst lide af Vand paa
Engcne, cre?labyc, Brabrand, Aarslco, Ormslcv og Koldt, som
stode til 2larhuus Aae og Brabrand Soc. 2larsagen er til,
dccls den, at Brabrand S -e er tilgroct fra Constantinsborg
til Brabrand. Dog er det i Brabrand tildcels afledt. Og,
faa i Sjelle, Skjsrring.og Bornm, (i hvilket sidstc man har
-cgyndt paa Afledning), samt Maarflct Sogne sial Iordcn lide
Noget af Vand.
Til Vandingscngc er der Lejlighcd i Lyugaae Sogn, i
Aarslev Sogn, dog kun i det Smaac, i Brabrand, Kasted,
Skivholme, Skovbyc, og Harlcv; men den bcnyttes i Almin/
delighed ikkc.
Kun paa Christincdal i Skovbye Sogn har
Forpagtcrcn lcdet Aacn over endccl af Gaardens Eng og spo,
ret godc Virkninger dcraf.
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2.
Finde» der Lilder, Indsscr? Er yanbmaoscn i bisse i de sencre
Aar betpdelige» asragcr? ^vad mefles 2l.rrs.7gcn derril ar v«rc?
^ar man »drsrrcr Sser og Moser?

Indsscr givcs der i Aarhuns,, Amt folgende: ccn vcd
Favrskov af ubetydeNg Slorrclse, Hiding. See ved Lading, lidt
starre, een lidt uiindre cnd dc^qe, ->ed Tostrup i Hartes Sogn
og ts, ligeledes smaac, paa Grcrndscn af Frainlcv og Hjclmölcv
Hcrredcr, Ejcding Sec i Kasted Sogn, nbetydelig, Brabrand
Sec, langstrakt fra Besten til Osten, omlrcnt r r Qvadratmiil
stör, men for en Deel tilgroct; Soelbjerg See, nogct siorrc,
egcntlig i Skandcrborg ?lmt, men grcrndscnde til Aarhuns
Amt sed Soelbjerg.
Kildcr gives der hist og her, men ikkc i bctydclig M«ng,
de, rnndt omkring i Amtet. Den mcrrkeligstc Egn i denne
Hensecnde er nok den nordvestlige Deel af Hads Hcrrcd, hvor
der ndspringcr 1) to Aacr, som falde i Skandcrborg Soc og
dcrvcd bidragc til at dannc Gudcn Aac, 2) en Hovedgvissel
til Aarhuns Zlac, og 3) den Aac, som falder nd vcd Kysinge.
Elters udnurrke Storering, S tj« r, Gallen, Soften og Folc/
bye sig vcd mange Kildcr.
Dandmangcl har vcl hast Stcd paa mange Stcder i de
tsrrc Aaringer; men som et vcdvarende Onde kan den knn be,
tragtcs i Lyngaac Sogn, hvor den beständig foles, (og hvor
man vcd at grave 18 Alen dybt ikke har saact Dand), i Onuslev og Koldt, hvor den er solclig n«stcn hvcr Sommer og i
st<rrk Frost, saavclsom i Falling, og i Smedcrnp Bye i Gos^
mcr Sogn, hvor sclv de dybeste Dronde i T-rkc og Frost ikke
give tilsirirkkcligt Dand.
I True Bye i Brabrand Pastorat er Daudet astae
get. Zlarsagcn dcrtil liggcr maastee i Dcjrligct og i Skovenes Aftagelsc. I Skivholine og Skovbye Sognc har man
«nirrkel st<rrk Aftagelsc af Landei, endstjondt ingcn Skovc ere
foi huggedc og ingcn Moser ndierrede; der syne» soin «m Lejr-
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liget her alcnc maa v«re Aarsagcn. I Harlev Sogn er Ban
det aftagct, dccls formcdclst torre Somrc, dccls formedelst Ud,
gravning.
2 Hads Hcrrcd er Bandet, cfler en dervoerende
Landmands(Hr. Jnspcctcur Qvisis) Mcning, formcdclst den vcd
Udstiftningcn bcvirkedc Gravning aftagct, undtagcn i Kildcrnc.
Ic g vil Heroin anfsre Hans cgnc Ord:
"Naar man betamkcr, at Hads Hcrrcd gjenncmstjceres af
et varigt Bandlsb, som lobcr til Stranden omtrcnt fra M id,
ten af den störe Orting og Randlcv Torvemose til to Sidernemlig forbi Aakj«r og Bads Molle til den ene og forbi Rod,
stecnseic, Odder, Asscndrup og Norsmindc til den andcn, og
at der til bette Hovcdvandlol^'cr hcnlcdt ncrstcn alt det Band,
som fsr maatte forblivc i Moser og Sumpc til stör Fordcrr,
velse for Engflirt og Agerbrng, saa at den storstc Deel af Hads
Hcrrcd i hine Tiber neppe avlede den fornodne F-de, min,
dre S«dc,Nug, hvilkcn Bcbocrnc altid hcntcde fra Landcts
vcstlige Egne, saa syncs det, som om den Gravning, Udsiist,
ningcn bar foranledigct, er Aarsag til Landcts Aftagning.
T il Ercmpcl vil jeg blot anforc, at paa den Deel af Fillcrup
og Ondrup Marker, som grirndser til min Ejendom Lundhoff,
saavelsom paa den inindre Landevcj, der lobcr mellcm denne
og hine Bycrs Iordcr, (paa hvilkcn Bandet om Dinieren og
Foraarct fordnm stob til Bugen af Hcstenc), findcs nu intet
mcrc siaaende Band i de vaade ?larstidcr, siden jeg til min
egen F-ordccl ved Grofrer lette det gjcnnem minc Iordcr og
Skove til Torrild Aac, der fsrcr det igjcnnem Fillcrup og
Odder, hvor 5 Möller benntte det, inden det falber i hiint om,
kalte Dandlsb, som gaaer fra den störe Torvemose til Stran,
den vcd Norsmindc.
Signende Ercmpler findcs der nok af
her i Egncn. Mig er ikke bekjcndt nogct Stcd, hvor det saa,
ledcs ved Groftcr aflcdte Band kan samlcs og blive staaendc;
thi det gaaer sin Gang til Aaer og Beekkc, som forer det til
Havet. Denne Hadshcrrcds ejcndoinmclige Sitnation syncs
ogsaa kjcndelig dcrvcd, at her ingcn Indsoer eller störe Band,
dämme findcs, dem «ndtagne, som man mcd Spaden af Nod,
vcndighcd har bannet sig."
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At Skovenes Formindflclse maa bidraze til Dandets Ast
tagelse, er tcmmelig sikkert, da den forsger Uddnnstningcn; men
denne Aarsag har ikkc i betydelig Grad havt Stcd i Zlarhuns
Amt.
lldtsrring af Socr og Snmpcr har ikke i betydelig Omfang fundct Stcd; af Gammclgaards Soe paa Grarndscn af
bette og Skanderborg Amt er vcd Udgravning det Halve blevet
til Enge, hvorpaa avles omtrcnt 50 L«es Hoe.

3.
^vorledes er Rlimarek? rsrr, fugkigr, koldr, lunnr? erc.

Lüften er i det Hele taget tor og sund; kun i Egnen omkring Aarhuns Aac er den noget fnglig. Temperaturen kan
ikke v«re mcgct forstjcllig cfter den gcographiste Dredc, da
der kun er 4 Grad fra den sydligste til den nordligsic Deel;
men Stedernes hojcrc eller laverc Beliggcnhed, saavclsom N «rv«relsen eller Fravcerclsen af Skove kan bidrage cndccl dertil. Saaledes er Lüften i Aarslev mildere cnd i Tiilst- da
Snecn der gaacr hurtigere dort cnd her; bette maa for,
klares deraf at Aarslev ligger laverc, og Tiilst hoiere. Paa
andre Stcder er Klimatct luunt, fordi Skovcnc give Lyc.
Adsiillige Stcder antager man, at Regn og Tordcnbygcr
scedvanlig drive «den om f. Er. i Lyngaae, Holme, Do
rum og Lyngbye. Dette Phamomen er vcl ikkc fnldkommen
oplyst, og kan maastce siaae i Forbindelse mcd et andct, det
nemlig at Lynildcn paa visse Stcder i Landct sigcs at flaae
megct ofte ned. Vestcnvind er paa de flesie Stcder hcrflcnde.
)-v rig t ere bisse Data utilstr«kkelige til fnldkommen at characlerisere Klimatct. Hertil bchovedcs fortsatte meteorologiste
Iagttagclser saavclsom Obscrvationer over Dcrrtrigct.
Zlf
bisse sidstc kan anfsrcs, gt Humle trivcs godt her, at man i
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Sjelle og Aarslcv Prrsiegaarde, har Morb«rtr«er, hvis B « r
modncs, og at ogsaa «gte Kastanier nndertiden modncs.

4.
«Avsrledes er Uds?iflniiigen? Ere I^rderne mcger udpareellerede?
Hvilke Lolger har der harr i Hcnscende ril Fotkcmcrngde, Dyrk»
ni»g, Tillcrg af Lreacure?

det Hcle taget er Udstistningcn vistnok ikke at rose; paa
nogle Steder er den dcsvarrc megct flct, og leegger dervcd en
stör Hindring i Dejcn saarel for Markfred som overhovcdet
sor et forbcdret ?lgcrbrug.
De sietteste Udsiiftninger ere »10k i Brabrand, Skivholmc
og Skovbye, hvor Iordloddernc meest ere Triangler, i Sjelle
vg Skjsrring, hvor Praisten cndog har sin Io rd paa 10 Ster
der (Skov og Eng mcdregnet), i Stjcer og Galten, hvor
nogle have dcres Jordcr paa 10 ellcr flere Steder, Dorum,
Ormslev og Holme, i hvilke to Sogne ?lger.-Lodderne ere paa
tre Steder.
I Hads Herred er Udstifkningen na-sten ovcralt god og
Megct er ndstultet. Ogsaa er den ret god i Witten Pastorat,
i Lading Pastorat, i Soften og F-olebne, (i Soften ere omtrent de halve ndflyttede,) og i Aabye Sog», hvor cn mcget
fordeelagtig lldstiftning har fandet Sled; i dctkc lillc Sogn
paa 8» Tonder Hartkorn ere 7 Gaarde og et Boclsted udflyt,
rede paa dercs Marker.
Aarhnns Dyes Grund liggcr i Fcellesstab. Den er ind
deelt i Lodder (Gaards.-Avl kaldcdc), hvoraf enkclte Beboere,
have mange, nogle een ellcr flere, og de flcsie stet ingcn. En
Lod cller Gaardsavl liggcr altid i to Wange, hvoraf den cne
brnges i fire Aar og den andcn imidlertid liggcr til fa>lleS
Grssning. En Deel af Bycmarkcn er BycnS Ejendvm og
ndlcies i Loddcc paa 4 til 5 Tonder Lands Storrelse. Kun
Magistraten har saact de den tillagte Jordcr «ddragnc af Ferlles-
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flabet og indfredede vcd Hegn.
De Dorgere, som eje flere
Gaardcs 2lvl og Toftcr, hvoraf cndeel indhegnede ligge t«t
omkring Bycn, onsie Udflislning; de, som ingcn Iv rd have,
men ini alligevcl om Sommere» holde Malkckocr paa F«llcden, onfle, at Alt maa blive i samme Gang som ini.
I Sabroc Hcrrcd er nbctydclig Udparcellcring. En nn
afdod Preest i den nordlige Deel af 2lmtct fandt den onsielig
i sine Sogne for at bode paa Udfkiflningcns Mangler, da Udlodderne nn maaflce mcre ere Gaardcne til Besvcer cnd til
Fordccl. En anden Priest mencr, at dct er godt, der ingen
Udparcellcring er; "thi vcd mange smaac Udparccllcringcr foroges Folkemauigden af faltige Stakler, som ikke knnne ernoere sig
sclv og blive dct Alinindcligc til Dyrdc: Zlgcrdyrkning og T il,
lcrg af Crealnre forsomincs og derved'. I Lester Lisbcrg Hcrred er temmclig mcgcn Udparcellcring, is<rr i Grundfor, Trige,
Hlstcd og Soften Sogne; i Lisbcrg Sogn er kun een Gaard
ndparccllcret. F-olkcm«ngdcn er derved forogct; inen en bedre
Dyrkning og flere Crcatnres Till<rg syncS — efter Praesterncs
Bcretninger — ikke derved at v«re bcfordrct. "Saadanne
"Smaalodders Dyrkning (paa 2—5 Skpr. Hartkorn) blivcr
''altid kun maadelig, saalecngc den sial sicc ved Frcmmcde for
"Betaling, cllcr af Villighed, hvilkct maa vife sin Jndflydelse
"paa Afgrodcn og Creatures Tillcrg", flrivcr een af bisse.
I Hasle Herred er ikkun i Brabrand Sogn stark Ud
parcellcring, som har forogct Folkemangdcn, men ikke forbcd,
ret Dyrkningcn, fordi dennc for dct Moste besorges ved
Gaardmcrndenc. Zlt den har havt og vil faae cn stsrre In d flydelsc paa Faltigkasscns Udgiflcr, har Ersaring viist, og vil
den cndnn stadscrstc, flrivcr een af Prcrsiernc; en anden siger:
"Mcgcn Udparcellcring sinder ikke Sled cndnn, men som en
"Folge af den daglig fügende Armod vil den snart blive en
"ssrgclig Nodvcndighed",— (ogfaa fordi Bcbocrne kjobtc paa
en nhcldig Tid i Navncvserdi 1817).
I Framlcv Herred er ingen Udparcellcring undtagcn i
Storering, Stjarr og Galten Sogne, deSnden sra sire Selveiergaarde i Sjcllc Pastorat, samt i nogle Byer i Harlcv og
Framlcv Pastorat. Angaacnde Sjcllc Sog» lydcr cn Be-
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Krnkning saaledes: "Jeg troer ikke, det stadede, om alle Ud,
^'markerne og Hedeloddernc blcve udparccllerede fra Gaardene;
"th i af de forste havcs cj den sulde Nytte, og af de sidsie
"som ostest stet Ingen, formcdclst dcres Fraliggenhed; og paa
"en bedre Udskiftning og Udflptning forbyde Tidsomst«ndighe,
"derne at t«nke''. Jeg vil her tilfsje, at paa Sjelle Hede
synes Jorden at v«re saa god af Naturen, at den tilvissc for,
tjente at bcnyttcs til Zlndct end til at bare Lyng. En kyndig
Landmand i saminc Hcrred siger: ' At saavel S«lgcrcns bc.>
"holdnc Jordcr som Parccllistcns I Alinindclighed dyrkcs bcd,
"re , kan tildcels ikke ncrgtcs." En andcn Landmand forme
ller , at Udparcellering mange Stcder af een cllcr andcn Gaard
vilde vcere gavnlig som det sikkrrste Middcl til at faae de nu
ndyrkede Jordcr og Heber ander Plov og til at strtte flcre
agcrdyrkende F-amilier i Virksomhcd. I een Bct«nkning yttrcS
den Frygt, at den for vidt drevne Udparcellering vil medfore
et uberegneligt Tab for Galten Sogn. "H idtil have Beboer,
' ne crncrrct sig tildcels med Favnctrlres Transportering til
"Aarhnus; men denn« Ncrringskilde tagcr af. Den smaalige
"Udparcellering har cj hart nogen gavnlig Jndflydelse paa
"Creatnrcs Opdrirt og Tilvart,: da: Enhvcr indstr«nker sig
" t il de allernodvendigste Arbejdsdyr. Dyrkniugsmaadeu har
"Heller ikke vrindet, da Hestcne cre flette. Folkcmcengdcn er i
"Tiltagcnde", men, som man frygtcr ''paa Fattigkasscns Be,
"kostning."
I Ning Herred har Parccllering sundct Sted i alle
Sognc, lnndtagen i Trandberg og Maarflet. Hvad Folgcrnc
angaaer, saa cre Alle enige om, at Folkcmcengdcn har taget
t il; Nogle paastaae, at Fatligdom ogsaa er forogct; men een
af dem, der have indsendt Dcretningcr, siger: "at Agerdyrk,
"ningen dervcd er forbcdret og Tillceggct af Creature foroget.
I Hads Hcrred er nogen, men ingen ovcrdreven Par,
ccllcring. En der bocnde Landmand mener, at mere end den
hidtilvcrrende ikke er tilraadclig, da Loddernes, og iscrr Huus,
loddernes Parccllering givcr sorarmede Besiddere, som om
nogle Aar blivc Faliigocesenet til Dyrdc, ssrcnd de blivc gamle
og svagclige.

Sammcnfattr vi nn alt dettc, saa viser det s,g -jcnsynlig , at Parcelleringcn har foroget Folkcmoengden, at den har
bidraget til at nogle nopdyrkede Jorder cre blcvne drcvne,
samt at den har foroget Crcatnrcrncs Antal. Dcrimvd scer
man ikke, at den har bidraget til at forbedre Dyrkningsmaaden cllcr at fsroedle O.v«gholdot ; og Heller ikke mcner jcg> at
man mcd Grund kan vente, bette af Parcelleringcn. Parcclle,
ringen er dcriinod cn naturlig K-lge af Forbcdring i disse
Pnncter; thi ved forocdlct Lanvbrug stettcs man i Stand til
at erneere sig af et mindre Areal cnd cllcrs. Fattigdom er
foroget: det tilstaacs; men dcrfor er det ikke sagt, at.Alinxey,
vclstanden er taget af, sidcn Parcelleringcn bcgyndte. (Uden
Tvivl er den det, men af andre Aarsager). Det stader ikke,
at der er flere Faltige, naar de, som stnllc forsorge dem, paa
samme Tid bcdre cre i Stand dcrtil. Del er murgteligt, at
Fordclcn af et stört Folkctal, i det det formindstcr Arbejds,
können, til en vis Grad crstalter det. Tab,, som forvoldes af
cn forhojct Fattigstat. At dcsndcn Fattigdom ikke er en nod,
vendig Folge af en nok saa lidcn Parccllcring, kan fluttes
dcraf, at mange jordlose Huusineend og Jndsiddcre lcvc uden
at blive Fattiglemmer; hvorfor stulde da de smaae Jordbru,
grre nrdvcndigen blive det? Men riglig nok kan et for stört
Folkctal til Arealet vcrre cn Ulykke, da det Tilfcelde kan ind,
trceffe, at Jorden ikke, omDyrkernc ere nok saa arbejdsomme,
kan crneere dem. Er det da ikke kommet saavidt i AarhnusAmt?
Jeg trocr det ikke; thi det heddcr n«stcn allevcgne fra: Ar,
bcjdslose gives der ingen af, sorsaavidt sein man kan og vil
arbejde, og Zlrbejdslonnen er forholdsmarsstg mcgct hoj; og
vist er det, at man ved Productcrs Frembriugclsc og For«d,
ling vilde knnne sysselsattc mange Flere, naar Arbcjdslonncn
var moderatere.
Uden Tvivl dyrkcs Jorden i Almindclighed med mcre Flid
paa Parcellerne cnd paa de störe Gaarde, fordi det Meste
gjorcs mcd egne Hcrnder; men sorsaavidt som Parcellerne
stulle drives ved Villighedsarbcjdc, drives de kun maadcligt.
I dette Amt kan man neppe sige, at den Vindstibclighcd og
N-jsomhcd, som er nodvendig, naar Parcellcringen stal v«re
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tll Fordeel- for Landet, endnn er herflende. Naar Folk „oget mecr end forhen vnnne.sig til at beuge deres egne H«nder, og naar ainericansie Plovc blive almindcligere, vil Dyrk,
ningcn paa Parccllerne »ok blive bcdre^ Qvagavlen er ikke
just forbedret; men man tor vente, at Parcellisterne, naar de
indsee dcrcs egen Fordeel, villesiaffe sig bedre Qv«g.
Folgende Forvele, troer jeg, Parcelleringen forer med sig:
1) Der givcs Lcjlighed t il, at megcn Io rd drives, soin
n» ligger for langt fra Haanden, og ikke kan dyrkes ordcntlig
af de nuvarende Ejcre, med mindre der siecde cn ny Udsiistning.
2) Landejendommcne^Bnrdie maa foroges. Oste handes
det, at der givcs Ire eller fire Personcr, soin kunne haveRaad
til at kjobc Z eller Z Deel af cn Gaard, men ingen, söm kan
kjobe cn hccl Gaard. Skal en saadan altsaa sirkges, vil den
af Mangel - paa Lysthavere oste blivc folgt under sin Vardie,
hvilkct ikke vilde vcere flcet, om den künde v«re blevet udstvkket.
3) Parccllistcrnc kunne oste leve lnkkeligcre, end Gaard?
brngerne nu leve. En Gaardmand har störe kongelige Skal
ier at betale, og maa ndrede en hoj Folkelsn. Det Sidste
faldcr mcstendccls dort for Parccllistcn, Skattcrne blive mindrc byrdcfuldc, og der er Lcilighed til cn crlraordinair Fortjcncstc vcd Dagleie :e., hvilken Gaardmandcne ikke have.
Dirkclig sigcr en Bereming fra Frainlcv Herrcd: "HaandvarkS"folk, Huusmand ogTjcnestcfolk ansce sig for — og cre ogsaa —
"de lnkkcligste, da de In te l have at svarc Skatter af."
4) Vcd Parccllcring staffcs Haandvarksfolk paa Landet
Lcjlighed til at erholde Adsiilligt til deres llnderholdning, »den
at betale det med Pcnge. Ogsaa de Personcr, soin forstaae
Havcdyrkning, vilde viere istand t il, af cn liden Plct', »den
Crcatnrer, og noesten blot ved cgue Heender, at forsiaffc sig
Livets Ophold.
Rcsultatet hcras, troer jeg, maa blive, at der ikke bchover at sattes Grandscr for Parcclleringens Tiltagelsc, men at
der blot bor srrges for, at den faaer saa lidet stadeligc Fol
ger som mneligt. Jeg vilde ikke forestaae, at de nn gjeldcude
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Love mod Parccllering blive atdcles ophavcde; men at der
gratis blev sorundt Vcvitting ogsaa M - mindre Udstykningcr,
naar der angavcS fuldkommewWldigr >Gr»nds derfor. Hvis
det var mueligt at paal«gge^de ,»«: Pareellister at stille et
Slags Cantion for at de ikko — -iid oni -Tilscelde af langvarig Sygdom eller dcslige U ye l^— siuldr falbe Fattigkassen
til Dyrde, saa vilde de v«»stL K-lger af Adstyknlngen fore<
byggcs.
!Ifa ld det fluldc vcrre at bestygte,' at Folkemangden flulde
tiltage i en ikke onsiclig Grad, fa« künde bette ogsaa tildecls
forhindrcs dervcd, at undertidcn stere Gaarde bleve forcnode
til een. Den fnldkomncste Frihed i denne Hcyfeende vilde
og, ligesom Frihcd til at paveellerc- forhoje Ejendomincnes
V«rdie; thi det handcr vel undertideu, .at Nogen onsker at
kjobc, feeste eller og forpagke en Gäard, men lade» det blive,
fordi Han ikke kan trcrffe evn af- m passende Storrelfe eller
passende Beliggenhed sor sino-Iorderv Naar Han k»mde staae
2 , 3 eller 4 sammen, vilde Han maastce faae hvad Han onskede.
Endnu öftere traffer det, at en Godsejer onfler at drive een
eller flere Fastegaardc for egen vkegniny.: om detre var dem
lilladt, vilde sclv det foroge Gvdfets D«rd, fordi cnhver Efe»,
dom tiltagcr i Veerdic i Forhold til den Raadighed, inan ere
holder ovcr den.
.>:

r) >

«Zvilken er den almindelige, meest gjsngs« vyrkningsmaade?
"Zvilke Asvigclser gives dcrsra? Brugeo Asbbeldrisr med reen
Brak? eller Vcxeldrifr med Brakfrngrer? <fvad de-mmes derom?
Er nogcn I'ctvdclig Deel af Iorden «dlagt til varigt tkrcreland?

2llinindclighcd tager man saa mange Halme af Iorden,
soll, den vel kan give, begynder med Bng, hvor Iorden er
8»d »ok dcrlil, og ender med Havre, og ladcr Iorden dcrpaa
hvill- «den at have saaet Fodernrtcr deri. Paa nogle Steder
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saaes ikke and« end Straaesecd, og man er ikke bange fvr qt
tage to Kjoerüe af ect Slags cfter hinandcn.

I

Gabroe Herred bruges:

almindeligviis:
2 middclm. )ord .

1. B yg.

1.

2 . Rüg.
3. Byg.
4. Havre.
5. Havre.
3 til 4 Aars Hvile.

I

2.
3.
4.
3.

i Lyngaae Sogn:
I bedste Iord .
2 sandig 2 ord.
Byg, Boghvede cll. 4. Boghvede.
Brak.
Rüg, gjodct.
2. Rüg, gj-dct.
3. Rüg.
Byg.
Havre eller 2Crtcr. 4. Boghvede.
Havre.
5. Rüg.
4 Aars Hvile.
4 Aars Hvile.

Vestee-Lisberg Herred :

i Zllmindelighcd.
i Lisberg:
i Soften og Folebye.
1 . Byg gjodet, H -r
1 . Byg.
1» Rccn Brak.
eller Vikker.
2 . Rüg.
2 . Rugcll. Hvcdc. 2 . Rng. Bng.
z. Dyg og 2Erter.
3 . Byg.
3. Dyg. Rüg.
4 . Havre (tildeels med 4. 2Ertcr.
4. 2Erter. Byg.
Klevcr.)
5. Byg.
2. Byg. 2Erler.
4 til 5 Aars Hvile. 6 . Havre.
6 . Havre.
4 til 5 Aars Hvile.
6 Aars Hvile.
Gjodningcii delcs til
de to forste Kjcrrvc.

I Hasle Herred :
4 til s Aars D rift med Rüg, Byg, Havre, 2Ertcr,
og 4 Aars Hvile.
Dog
i Drabrand og Kastcd:
1 . Dyg, lidt gjodet.
1. Havre, gjodet.
2 . Rüg, gjodet.
2 . Rüg, gjodet.
3. Dyg.
3. Byg.
4. Havre.
4. 2Erter.
5. Havre med Klever.
5. Dyg.
6 . Havre.
5 (?) Aars Hvile.
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I Framlev Herred.
i Illmindelighed
'
i god 2 »rd:
i slet 2 ord:
1 . Boghvedc.
1 . Byg2 . Rüg, gjsdct.
2 . Rüg3. Byg.
3. D>?g.
4 . Havre.
4. Havre.
( 5. Havre.)
5. Havre.
4
5 Aars Hvile, tildcels
mcd Klcvcr.

i Storen'ng
Pastorat:
1. Byg gjsdct cll. Hsr ngj-h.
2 . Rüg, gjsdet.
3. Byg.
4. 2Ertcr.
L. Havre«

I Ning Herred.
1.
2.
z.
4.

Byg, gjsdet, cller
N"gByg«
Havre.
4 Aars Hvile.

1. Byg, lidt gjsdct, cller 1 . Byg
2. N»g, gjsdct.
2 . Rüg.
3. Byg.
3. Byg.
4. Havre.
4. 2Ertcr.
5. Havre.
5. Byg.
(6. Havre.)
6. Havre.
(7. Havre.)
4—6 Aars Hvile.

I Hads Herred.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Vcstrc Deel.
Brak
cller 1. Byg, gjsdct.
Vimcrsced.
2. Rüg, gjsdet.
Byg.
3. SErtcr.
2Ertcrcller Dikker. 4. Byg.
Byg.
5. Havre.
Havre.

Ostre Deel.
Den holstenste
D rift.

Fra disse gives dog folgende Undtagelser:
.
Paal Favrsiov brugcs Kobbeldrift; i Litten Pastorat
bruge Noglc ree» Brak, ligelcdcs brngeS den ved Haralds,
l»nd; i Lisberg Sogn brakke Nogle omtrcnt cn Tonde Land;
paa tv Hcrrcgaarde i Brabrand og Kasted Segne brngcs recn
Brak; i Doruin, Lyngbyc, Hartes og Frainlcv er begyndt
dcrmcd. 2 Ormslev Pastorat har e»r cnkclt Mand Brak; t
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Vibye og Tiset bruges den af Nogle; i Holme er begyndt
med Brak og Wikkeavl; i Bcdcr og Mailing bruges decls hccl,
decls halv Brak; cndclig i Habs Herrcd f-lgcs, som ovcnfor
er sagt, Hcrrcgaardcncs Erempcl tildccls af Bonderne, saa at
de drive Jorderne paa holsienff Maade. De fleste Agcrbrugcre
udcnfor Bondestanden i hele Aimet bruge Kobbeldriftcn.
Dexcldrift er ogsaa forsogt, og dct med tcmmclig Held,
«den forsaavidt som de salbende Kornpriser have forvoldt, at
de forsgcde Dyrkningsomkostningcr ikke crc bctaltc. Ubetydcligt have Bondernc befattct sig dcrmcd, saasom en Mand i
Witten Pastorat, cn Huusmand i Randlcv og paa en Maade
Nogle i Beder Pastorat. I de sidste Aar cre nok nogle flere
komne til. Paa Hcrrcgaardcne bruges den ogsaa kun lidct,
hvortil Aarsagcn vcl ikke maa sogcs alcne i M istillid til dens
Wocrd, men undertidcn i den Indstrcrnkning, som Hovericforcningcr paalsgge dem, oste og maasicc i de stsrre Omkostninger, der er vcd at indforc cn saadan Forandring paa et stört
Areal, cnd paa et lidet; kun ved Haraldslund bruges den i
Forening med reen Brak. Prsstcrne syues at vise mecst Tilbojelighcd til at indfore^dcnnc Forbedring, saalcdes Hr. Hyphoff i Lyngaac, Hr. Hahn i Brabrand, Amtsproost Winther i
Storcring, og Hr. Friis i Holme.
Af andre Landmeend bruger Forvalter Terndrup paa
Pirtersminde den; den blcv forsogt af Krigsraad Möller
paa Favergaard, (som nu er styltet til et andct Amt), men
uden Held.
De Indvcndingcr, som gjorcs mod Vcxcldrift, crc just
ikke af megcn Bctydenhcd. Nogle mene, at den vil v«re fkadclig i Tidcns L«ngdc; men det kan den vel kun, naar den
drives ufornufcig. V«scntligcre kan den Indvending vsere, at
man ikke har Raad til at gjorc Udloeggct, saavelsom den Omskaendighcd i n«rv<rrcnde Periode, at Priscrne paa Productcr
erc saa lave, mcdcns Dyrkningsoinkostningerne vedblive at
vcerc hojc; dct kan altsaa v«re bctlrnkcligt at indforc cn D rift,
som i hoj Grad foroger Dnrkningsomkosiningcrne, medens
Productet^, fljondt dct ogsaa forogcs mcgct, dog ikke giver cn
saa brtydelig st-rre. Reveunc i Pcnge; man maa hcrvcd v«re
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saa meget mcre bctoenkcsig, som"man ikke veed, om Priscrne
ville falbe endnu dyberc. At Daglonnen tildccls er meget hoj,
og at man undertidcn n«sten slet ikke kan faae Arbejdere, maa
natnrligviis v«re en vigtig local Hindring.
I den Grad,
soin paa cnkelte andre Stcder, f. Er. i den ostlige Deel af
Veile Amt, har den ikke Sted her, men den spores dog ogsaa.
Paa sandig Io rd , hvoraf der findcs noget paa enkclte Stcder
i Amtet, maa ogsaa det ringe Antal af Vierter, som man har
at voelge iblandt, gjore Nereldriften vanstcligcre. Jeg tcrnker,
at man der bor lade Jorden hvile l S — 7 Aar og drive den
i Z cllcr 4 Aar; man vil da kunne gjode den saa godt, at
dens Zlfgrode vil betale Dyrkningsomkostningcrne. Det kom,
mer nu an paa at vcdligeholdc en god Graesbund paa den hvi,
lende Iord i saa lang Tid. Jeg vil overlade til Kyndigere
at bcstcmmc, hvorledes dcltc bor siec; men jeg formoder, det
lader sig gjore, og at det kan slce blandt Anbei ved at saac
Frort af flcre Fodernrtcr mellem Hinanden lsaasom hvid Kle,
vcr, gnnl Kjcllingetand, guulRundboelle, Rajgroes, blöd Hejre),
ved at vorige saadanne, som ere fortrinlig passende til Jorden,
cndclig, dcrsom i et tort Aar Erorsningcn flulde v«re gaaet
dort, da at besaae den paany med Groesfrse.
Paa Aarhnns Dycs Iordcr kan man, da de ligge i Foel,
lcsstab, ikke vente sig „ogcn fortrinlig Driftsmaade. Den ene
Vang drives i 4 Aar, medens den anden imidlertid ligger ud
til Graes, og dcrmcd omverleS hvert fjerde Aar. I de sire
Aar, Iordernc hvile, har Ejcrcn siet ikke storre Nytte as dem,
cnd Dyens samtlige Debocre. Dcrsom de til Gr<rsning nd,
lagtc Iordcr i Forvcjen vare besaacde med Klcver, var det
meget nyttigt, da de n» i de forste 3 Aar „asten stet In te t
bare til Fode for Qvaeget.
Ncrsten In te t i hele Amtet er udlagt til varigt Groes,
land, naar man ikke hertil vil regne nogle Stroekningcr, som
sormcdelst Tcrrainels Dcslaffcnhcd ikke vel ere stikkcdc til Dyrk,
ning, saasoin nogle af Bakkerne ved Holme cg ved Hunds,
lund, m. m.
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6.
Gjsr Sommerstaldsoring Fremgang? ^vilke Indvendingcr
gjsres derimod?

sommerstaldsoring er »lasten ikke cndm» i Drug; dog bru,
ges den af Prarsten Hyphoff og Degncn Jcnsen i Lyngaac,
paa Herregaardene i Brabrand Pastorat, samt i Pr«stcgaar,
den heel med Hcste, halv med Qv«g. I Skivhollne Pastorat
har den vceret brugt, men er aflagt igjen; ligcledes have
Prarsten og Kirkesangeren i Dorum forssgt den, men opgivet
den igien, fordi Dikkehavre for .stldig kommer til Grade. I
Storering og i Maarflet Pastorater begyndes med Staldforing.
Hestene holdes paa adskilliga Steder inde til S t. Hansdag.
Man indvender derimod iscer, at naar man . ikke har for,
trinlig gode Zorder, Mangler Gxont til Foder i Foraarct;
Krigsraad Meller, som brugte Staldforing paa Favcrgaard,
maatte derfor aarlig formindste sin Bcscrtaing. Nogle Ste,
der mcner man, at det er, for bekosteligt, fordi man maatte
anflaffe sig nye AvlSredflaber og holde flcre Tjenestcfolk. Til
Fordomme kan man vel regne de Mcninger, at den hcle
Staldforing er fladelig for Qvaget, og at Kaerne ikke malke
godt derved.

7.
Anvende» Nalk, D>nd, Mergel eller knnstige Djsdningsmidler?
^ar man gjorr Lorsog med ar brande Gronsvaren saavel paa
Agre som Enge? Virkningen deraf. Hoorledes vare de Isrdsmon, paa hvilke Drandingen foreroges? lerede, mergelagrige,
sandede, rsrvagrige?

t r u g e n af Dynd til Gjedning er tcmmclig almindelig. I
tsrre Sommere ndgraoe» Dyndcn af Dammcne, laggcs i et
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Aars Tid paa Agercn for at Ndlnftes, og nedplojes dcrpaa.
Dette cr f. Ex. steck i Skivholme, Harlev, Soften, Bitten
og Drabrand Pastorater. (Paa sidste Sted brngte man det
til Dyg; men man lob dct ikke lange nok ndlnftes).
Mergling brugcS hist og her, saaledes is«r af de driftige
Landmand Hollcscn paa F-avrstov og Koch paa Christinedal^
Den brugcs lidct i Bitten Pastorat; i Sabroe Pastorat, hvot
den cr at havc; men dct cr meest Sandmcrgcl. Bed Ha,
raldslnnd har man brngt Mergling, men ophort igjcn for Be,
kostningens Skyld. Paa Dcstercng brugcs den, ligelcdcs af
nogle Faa i Drabrand Pastorat. PaaVedckslund har man be,
gyndt dermed, og vil brnge den mcrc i Eftertidett. Paa en
Gaard i Skjorring er bcgyndt dcrpaa med wegen K raft; M er,
gclcn opgravcs der paa Stcdct. I Storering Pastorat have
nogle faa brngt den.
I Dorum Pastorat har Prcrsten og
Kirkcsangcren brngt den, med Held paa siid Jord, men i de
torre Aaringcr snarcre til Skade paa Sandjorden. (Formo,
dentlig har dct varct en Mergel, som ikke passede til Iord s,
monnct). I Harlev og Framlev anseeS Mergel for stadclig,
undtagen paa koldc Iordcr. I Aarslev Pastorat have Nogle
bcgyndt, men de finde dct for besvarligt. 2 Nibye Pastorat
have Nogle bcgyndt dermed, men «den at spore synderlig Dirk,
ning. I Holme Pastorat have et Par bcgyndt, ligelcdcs For,
pagtercn paa Lilhelmsborg. Paa Aakjar er merglet med nd,
market Held, og cndccl i Habs Herred have fulgt Erempelet.
Paa Haraldslund har man saaet Boghvcde og ncdplojet
til Djodning; dct Sammc har man paa Pclcrsmindc gjort med
Siapsad.
Prarsten i Drabrand har forsogt at afbrande Gronsv«,
reu, men »den Nyttc.
Lyng afbrcrndcs i Hcdcegnene enten
for at saac fiint Gras cller for at opdyrke Iordcn.
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8.
Brnges Trude eil Markarbejde?

dette Amt brnger man niestcn stet ikke Studc til Markar,
bejde. Man paastaaer almindcllgen, at de cre for langsomme;
dette kan imidlcrtid dog vcl klin gj'clde forsaavidt som de stnlle
brnges til Kjorscl, ikke til Plojning. Den vaiscntlige Aarsag
er dog nok, at man ikke rct kjender dct, samt at man maatce
gjsrc noglc Forandringer i de hidtilvarendc Indrctningcr. En
Ilndtagelse gjor Hovcdgaardcn Fäb'rstov thi her bruges Studc
til Markarbcjdc, saasom til MKgMorsel og til raac Jorders
Opbrydning.
'

svorlcdes ere Agerdyrkningsredfkalvrkie? ErkMde» Sr-inFpkove,
»es (de engelske plove») Forrrialighrd? Ere de nyere arbcjdsparende Redfkaber bekjendre og bcnylkede?

Ä /ta n brnger den almindelige danstc P lov, som dog antagcs
at v«re lettere cnd de» sj«llandflc, og tildcels tr«kkes af to
Hcste. Ogsaa brnger man Harver med )ernt«nder, eller halv
Tr«e, halv Jern.
->
Drngcn as Svingploven säavclsom andre forbcdrcde Agcr,
dyrkn.ngsredsiabcr er ikke ganste ubekicudt. I Lyngaae Sogn
har Prcrstcn Hnphvff 2 Baileyste Plove, en Exstirpator med
7 Skja-rcr, cn Kartoffel,, Hyppc, og Sknffc-Plov og cn bel,
gist Harre; Pcdcr Pedcrscn i Hatholm har cn sinallst Plov
og cn Mand i Sveistrnp cn bailcyst, som Han dog, as For,
dom, er blcvcn keed as at brugc. Ehristc» Bonde har og
flaffct slg cn bailcyst Plov og cn Erstirpator. Dette er cn
god Begyndelsc; „,cn dc andre Bonder gjore Nar af disse
Redstabers Drug, og dciie hindrer dcreS ULbrcdclsc. I s'a-
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ding Pastorat har man provek engelste Plove, men maattet
ophore dermed formedclst de mange Stene. Paa Haraldslnnd
brugcr Man Brakharven, paa Kjirrbycgaard Svingplove. Afh-de Amtsprovsi Winlhcr i Storering brngte ikke andre cnd
engclfle Plove; Han havdc cn Exstirpator med 7 Skjarrer, en
Kartoffel-, Hyppc- og Sk»ffc-Plov, samt en Brakharve. Nogle
enkeltc Andre havc siaffet sig Drakharvcr^ Prcrsten i Borum
har cn Svingplov, Niels Pcdcrsen i Stovtrup Skov (Koldt
Sog») gjor selv cn Svingplov af, en egen Jndretning, som
roses mcget. Paa Constaptmsbyxg - er cn Hyppeplov. Pr«L
sten i Holme har Exstirpator, Brakharve- og Kartoffelplov.
Paa Herrcgaardcne i Holme Sogn brnges Svingplove og paa
RodstccnScie Exstirpator. Niels Nemmcr i Terp og Soren
Rasmussen i Haar havc Svingplove.
Ved Aakjcrr og Dybvad bruges ikke uden de smaae holstenfke Plove med smaae H jn l^ lig e Aas og Tra'hoved. De
ere lctte, og plsje en fljo» Fnrc.
Bonderne crkjendc ikke Svingplovcns Fortrinlighed; men
dct kommer vel meest af FordoM.- Martge, som stjonnc paa
dcns Ward, hindrcs fra at drugc den vcd dcns Kostbarhed.

Er der raae og nspdrrkede Jorder? Gpragee disse ril Ovrkni„g? paa hvad Maade, rmder hvilken Scrdsslge og med hvad
Held? Har man, sorsaavidr Opdyrkninger havc v<rrcr foreragne
»den ar ftaae i Forbindelse med allerede organiserede Avlsdrug,
drugr Hefte »ller Srnde som Arbcjdsdyr? og har man ril Bestrr»mg fornemmelig valgr Horngv.rg eller Faar?

^ a rh n u s Amt er formodentlig af Jyllands Ämter dct, hvor
der gives det mindste Antal af raae og nopdyrkede Iord er;
men ogsaa det, hvor de eftcr Iordens Bestaffcnhcd mindst
bnrde findcs. Til dcnne Klasse regncr jeg natnrlizviis ikke
Skovenc, Engcnc, samt Torvcmosernc, men knn üynghcder,
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Dakkcr og saadanne Moser, som cre' fkikkede til Dhrkning»
A f bisse sibsie er der kn» faa, af Heber er der Heller ikke stör
Mamgde; bisse findcs iscrr i bcn nordligstc og nordvestligste
Deel af Amtet, ncmlig i Dcster-Lisberg, Sabroe og Framlcv
Hcrrcder. I Litten og Lading Pastoratcr samt i Sporring
Sogn er der nogct Hcdclan^, ligclcdcs i Harlcv Pastorat. I
Skivholmc og Sjellc Pastoratcr er bcr nogle Hnndrebe Tonder Hcdeland.
I Holme, Maarstct og Beber Pastoratcr er bcr nogle,
men ikke inangc nopbyrkebc Iordcr, i Habs Herred mcgct faa.

De ma'rkcligste Opdyrkninger cre folgende:
1) Forpagtcr Hollcsen paa Favrskov har udtsrrct, pla
nerer og merglet et Tnckjcrr paa hcnvcd 50 Tonbcr Land, samt
cn stör Moengdc Snmpe runbt omkring paa Marken, og age
tcr, naar Han er f>rrbig dcrmcd, at brivc bet i Forbindclse
med bet svrigc Avlsbrug. Han brngcr bcrtil baade Hesie og
Stube. Han har brakket, merglet og gjodct, og saact Hvcbe,
bcrcfter Bi)g, Vikkcr, Byg, Havre med Klcvcr. I 28 Tone
der Land Engkjarr har Han begyndt Soedfolgcn med Provstice
rüg.
Paa ZO Tonbcr Land blöd nsrngtbar Eng har Han
groftct, plojct, paasert Sand. Dette blivcr nedplojet om Fore
aarct, og deri saaes Havre, hvibt Klcvcr, Najgrcrs og andre
Slags Ercesfrse, for at tct siben kan ndl«ggcs som Eng.
2) Forpagtcr Koch paa Christincbal opdyrkcr sin Hedebnnd »den Forbiiidclse med andet Iorbbrug.
Han brngcr
folgende Dyrkningsinaade: at br«ndc Iordsiorpen til Rüg,
derpaa gjode til Rodfrngter, saavidt Gjodsicn strcrkker, bcsaac
Resten med Dcrrtcr, som ncdplojes ellcr afeedcs, dcrcfter at
saac Dyg ellcr Havre med Klcvcr. Til at br«kke er mccst
brngt Stnde, til Bescetning Faar.

I Sabroe og Framlcv Hcrrcdcr opdyrkcs lidt af Hebere
ne, men ikknn likct formcdclst Lodderncs störe Afstand. Lyngen asbrcrndcs almindtligvUs, og Iordcn Ugger brcrkkct et Aars
Tid ellcr mcre, derpaa saaes Rng, og sidcn brngcs den s«de
vanlige Seedfolge. Hvor et cnkelt Hnus er anlagt paa Hedejorven, sinder bet Samiue S tcd ; thi Hnnsmanten faaer sin
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Io rd dreven af Gaardmandcn mcd dcnnes Hestö. I Stsaek
Sogn er cn storStrockning Land besaaet mcd Steen, og noget
Skovland, der Tid efter anden opdyrkes og ndpincs saa godt
som mncligt fsrcnd dct ndlvggcs til Gr«s. I Holme/ Sogn
ere hist og her nogle smaae Ptettcr opdyrkede, som siedvanlig,
forste Gang bcsaacs med H-r- som fjcldcn mislykkes.
Dct var hojlig at onste at stere vilde folge HollcsenS
og Kochs Exemplcr; »icn dct kan i.Almindclighed ikke vel siee,
naar Iordcrne blive ved at tilhore de nnvwrcnde Besiddere,
da de ere for langt fra Haanden. Naar der >paa Hedclod,
dcrne anlagdes Boclstedcr midt i den Jord, som flulde opdyr,
kes, og der brugtcs Stnde istcdcnfor Hcste, saa vilde dct her,
i det af Natnren godeJordsmon, bcdre lykkes end andenstcds.
Men noget Forsind siulde der til en saadan Opdyrkning. Frcm,
mes vilde denne Sag, naar Hindringcrnc for Parcellcringcn
bleve hoevede, og naar cnhver, som opdyrkcde en vis Marngde
2ord, blev fri for Krigstjenesten.

11 .
Sorge Agerdyrkcrne sor <rr forskaffe sig god Saacscrd?

!^ e n Omhu, som Landmcendcnc visc for at staffe sig godt
Saedckorn, ladcr npaatvivlclig cndnu Mcgct tilbage at snske.
2 Alinindelighcd er man ligcgyldig ved Laarkorncl; mcd Rn,
gen gjor man sig noget mere Umagc.
Dog b«re, ifelge de indkomne Beretninger, Bcboerne i
Hads Hcrrcd og i Bcstcr.-Lisbcrg Herrcd for dct Meste Om,
sorg for at faae godt Scedckorn. 2 Softcn og Folcbye f. Ex.,
ssrger man derfor ved dcels at tage de bcdste Kjcrncr vcd Käst,
ningen, dcels vcd Kjob eller Tust. 2 Ormslcv og Koldt (Ning
Hcrrcd) havc de flcste heutet Rng til S<rd fra Sonder Her,
red i RanderS Amt, scncre har man staffct sig Provsticrug og
S t. Hans Ning. 2 Hasle Hcrrcd har man forhcn sogt at
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staffe sig godSaaesad; men nu steer det mindrs, og som Aar,
sag anfores Pengemangel, hvilken ogsaa paa andre Stcdcr
har den samme ondc Virkning. Jmidlertid stulde man troe,
at selv de faltigste Bonder, naar det rar dem magtpaaliggen,
de, maatte kunnc staffe sig godt Sadekorn. Ved at vippe,
trakke ellcr läse, ellcr rndog blot ved mcget omhyggclig Käst,
ning og Rcnsning vilde «den Tvivl nasten enhvcr Bonde
knnne bringe godt Scrdckorn nd af sit. fletre Korn. Var Kör
net eilten fordarvct paa Marken cller afhostet for tidlig, maatte
man jo dog ved Bntning, altsaa «den Pengcndgift, knnne
staffe sig godt Sadekorn. Om man ogsaa stulde give to Tonder god Brodrug for en Tonde rigtig god Saderug, var man
sikkert vel tjent dcrmcd. Det Samme burde man gjsre, »aar
Körnet var udartet ellcr man formcdclst Hosiens Travlhed
ikke stk Tid til at anvcndc de ovenanforte Midier ved Din,
tersaden.

12 .
lvyrke» mindre almindclige Scrdearcer, Foder- og -Aandels,
plaurer?

< z f mindre almindclige Sadearter, som brngcs i AarhnnS
Amt, kan Markes Hvcdc, som isar i den sydostlige Deel af
Hads Herred er hnppig, det toradede B ng, som dyrkcs tem,
mclig almindclig i Egne» narmest om Aarhuus, og den tata,
riste ellcr siberiste Boqhvede, som man har bcgyndt at anstaffe
sig i Skivholme og Skovbne Sogne mcd deres Omegn; den
taalcr bedre Nattefrost cnd vor Boghvedc, men man paastaacr,
at Grnn deraf ikke let lade sig koge til Grob.
Kartoffelavlcn udbredcr sig mere og mere; jcg saae dem
dyrkcde tcmmclig i det Store i Narhedcn af Moesgaard.
Fodcrplanterne indstrankc sig nastcn til Klcver og Dik,
ker, og bisse saacs ikke i den Mangde, som de burde. Bo»,
ncr saaes ogsaa i Harles Pastorat, samt af Bonderne i det
ostlige Hads Herrcd.
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Hör og Hamp dyrkcs temmelig almindcligt, dog ikke i
det Store. Hör dyrkcs s. Ex. i Lyngaac, i de flcste Segne i
Haslc Hcrrcd, af hvcr Bonde i Storering, Stjaer og Galten;
Niels Christenscn, som er oplaert paa det schrollste Horavlingsinsiitut, har der ndbrcdt cn bcdre Bchandling. Hör og Hainp
dyrkcs i Harlcv og Framlev af Zlllc, dog kun til egen Fvrnodenhcd. Acd Hainpcnö Bchandling bemeerkes den Mangel
i Framlev Hcrrcd, at man ikke galdrcr den, d. e. ikke ruster
Hanplautcrne f-r Hunplanternc. — Dyrkningcn af Rapsard
begyndcr at blivc tcmmclig almindclig; den lykkcdes godt 1825,
da den i Fycn mislykkcdes. Krigsraad Sechcr paa Kjaerbyegaard har i Aarct 1825 forsogt paa at saac den «den Gjobning i Gronjord. Det er isoer vcd Herregaarde og Praestegaarde, at man traeffcr den; dog saae Bonder den og, f. Er.
hist og her i Hads Hcrrcd. — A f Hnmle havcs her ikke mcgct, f. Er. paa Dilhclmsborg, paa Kjaerbycgaard; men den
kan sikkert godt lykkcs her, ligcsaavclsoin i Bjcrgc Hcrrcd og i
det nordlige Sjclland. — Kummen dyrkcs i tcmmclig bctydelig Maengde i Havcn paa Chrisiincdal; Pastor Hyphoff har
forsogt at saae den ligcsom Korn, i Marken, men hidtil «den
Held.

13.
Spores Sygdomme hos Ivorner? Rnst, Brand? «Zar man paalidelige Ersaringer om Aarsagcrnc dcrril?

«I^nst har i de scncre Aar vaeret sjcldncre end forhcn; heri
stemme Berctningcrne fra alle Stedcr overcens. Dette synes
allerede at vise, at Luftens Bcstaffcnhed maa bidragc Mcgct
dertil; ogsaa cre de flcste i Amtet cnige om at Aarsagcn er cn
kold Taage med stille Vejr.
En Praest i Hasle Hcrrcd sigcr dcsangaaende: "M in
"egen Erfaring om Aarsagen dertil, som aldelcs stcmmcr ovcr"eens med en opm«rksom Dondcs, Gaardmand Soren Ras-

so
"musscns Iagttagclser, er: at naar, i den Lid Rügen dnrer,
"en Enns cller Tange farer over den, og det samme Dag er
"stille Vejr og st-rrk Hede, da tagcr den Skade. Dcnne Iagt"tagclsc er ikkc gjort i cct, men flere Aar, og Erfaringcn sy»
"nes saa aldclcs at have stadfsstct dcnne Bemeetkning, at man
"deraf har kininet bcstemme Dagen, paa hvilken Rügen tog
"Skade; dctte gjcldcr vel og om de «vrige Kornsortcr. At
"dctte i det Mindste her til Egns har gjort Körnet mcrc
"Skade end Bcrberisscrne, dcrom er ingcn Tvivl eftcr min
"Formening, da Bcrbcrisplanten ikkc »ndtagen af een Mand,
"Prcrsten i Aarslcv, dyrkedcs, og Rngen dog i hcle Egnen paa
"cnkelte Strog tog Skade, og selv cfterat bemeldte Prcest i
"AarSlev, stjsndt mod sin OvcrbcviiSning, men for at foje cn
"hyldct Mcning, lod sine Berberisscr udryddc, tog cller tager
"Rügen dog endnu aarlig Skade paa de Strog, hvor ovcn"omtaltc Guus falber."
Hcrmed stemme de flcste Bcrctningcr fra Amtet. Knn
cn Prccst i Frainlev Hcrrcd sigcr: "A t Berbcrisscr i Neerhc"den af Rügen ka» srcmbringe samme Birkning, er feg over"bcviist om ved Ersaring." Og en andcn i Haslc Hcrrcd siger i sin Bcrckning: "Den Mening, at Berberisscr havc vce"rct Aarsag til Rust, og at dcnne er astagct, ligesom hine bort,
"staffedes, er almindelig; og trocr man dcnne Mcning derved
"mcgct siadsscstet, at Rngen i cn t<rl ndcnfor AarhnnS bclig"gende Tost var i adstilligc Aar mcrc cller mindre angrcben
"af Rust, indtil man for et Par Aar siden ved cn Dejs An"lceg längs mcd Tosten saae sig nodsaget til at oprydde cn der
" i snld Flor staacnde Bcrberishcrk, da der siden den Tid in,
"gcn Rnst er sporel i bemeldte Egn."
Endnn bsr jcg hcrtil foje en kyndig Landmands Yttring
dcrom: "De enkeltc Gange, man i Hads Hcrrcd har m«rket Rnst,
"har man iagtlagct, at den knn indfindcr sig i N«rhedcn af
"Skove, H«kke og Snmpe, begnnstiget af vaad og stille Luft."
Der syncs altsaa at maatte st-de fire Ting sammen, Fug,
tighcd, Kulde, stille Vejr og paafolgcnde stoerk Hede, og alt
dette i Drcretiden, eller i det Mindste eftcr at Rügen er gaact
i Ar. Maasice kan det v«re nok at anforc Fngtighed og Knl-
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de, da der stillt Dejr maafkce kun derfor virkcr med, fordi det
bcfordrcr Fugtighcdcn, og den paafolgende starke Hede maa,
stcc ikke er cn Mcdaarsag, men cn Folge af den stille Luft.
Dog er det vel mncligt, at cn stark Hede kan bringe de med
for mange Dcrdster opfyldlc Kar lil al springe, og saalcdcs
vcerc Aarsagcn til cn Sygdom, som bcgnnsiigcr Rüsten. Sum,
pene virke dcrvcd, at de give Uddnnsiningcr sra sig, Skove og
Hcrkkc dcrvcd, at de tilbagcholde dem. Om Bcrbcrisscns Wirk,
ning er af et andct Slags cnd de andre BusteS, cllcr ikke, er
vel ikke lct til at afgjorc.
I det Mindstc syncs dcns Wirk,
ning at vcrre st-rrkere cnd de andres. Icg trocr at have ovcr,
bcviist mig om, at naar den siaaer i adspredte Bnstc, og ikke
danncr cn hccl H«rk, gjor den ingcn Skadc, og den Virkmng
i lang Afstand, som man har tillagt den, er nok aldelcs falst.
De Erfaringcr, man hidtil har gjort, erc dog nok tilstrcrkkclige
til at fraraade dcns Plantning til lcvcndc Hcgn, da man jo
kan have de Bcrberisbnsie, fom erc nodvcndigc til Hnnshold,
ningcns Brng, i Havcrnc.
Brand i Hvcde viscr stg as og til. Om dcns Aarsag er
man Heller ikke aldelcs cnig. I Hasle Hcrrcd er man af den
Mening, at den koinmer af nmodcnt eller fletvcirct Scrdekorn.
Een afPrcrsterne har crfarct i tre paa hinandcn folgende Aar,
at overgjcmt Hvcde, brngt til Scrdekorn, har vcrret fri for
Brand. ) Slorering Prcrstegaard har Brand i de 12 sidste
Aar ikke viist sig; derimod har Hvcden i Borum og Lyngbye
Sogne vcrret fuld af Brand, «den at Kalkning cllcr rccnt Scr,
dekorn har kunnct hjelpe. En Plast i Framlev Hcrrcd har
dog ved Erfaring ovcrbcviist sig om at Brand forebyggcS ved
god Saaehvede, samt ved at prcrparcre den med Kalk eftcr
Hoeghs Anviisning. I HadS Hcrrcd sinder Brand i Hvcde»
ikke Sted, hvortil man anseer som Aarsag, at Kalkningcn rigtig
anvendes, cllcr og at man saaer fjorgammel Hvcde. Man kan
da vel formode, at naar man i Borum cj har market nytlige
Folger af disse Midlcrs Anvendclse, da har Aarsagen vcrret, at
man ikke har anvcndt dem med den hojeste Grad af Omhyggclighcd.
Brand i Dyg er temmclig almindclig; men den tagcr,
som bckjendt, ikke saa bctydelig Ovcrhaand, ad den kan forvolde
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stört Tab. Angaaende dcrrs Aarsager, ellcr Midlcrne derimod
Eiltet bekjendt. Andre end disse Sygdomme ^os Kornar/
Lerne ere ikke omtalte i de indkomne Efterretninger.

14.
«Zar man nogrn bestemr Regel fsr den Grad af Modenhed, S»den bsr have, naar de» sral Höstes, for ar blive bedst ^an-

delsvare?

dct Hele taget brndcr Bonden sig ikke meget o»n at levcre
gode Handelsvarc, og Kjobmanden ikke om at faae dem. Man
kan derfor ikke vcntc, at man her syndcrlig har bekymret sig
om saadanne Regler; og nagtet man har nogle Regler for at
bestimme Korners Modenhed, ellcr rettcre den Tid, hvorpaa
det bor Höstes, saa oocrtradcr man dem oste og hoster for tidligt.
Den alinindclige Mening er, at Rügen er modcn, naar
man ved at flaae dcrpaa mcd cn H at, faacr nogle Kjerner
deri; at Dvggct er fardigt til al Höstes, enten naar det staaer
i rode Räder, ellcr nogle Dagc eftcr at der har v«rct i rode
Räder, eller naar dct gaaer ovcr fra de rode Räder til de gu,
le, ellcr naar dct eftcr at haoc varet i rode Räder bcgyndcr
at svindc; Havre, naar de ovcrste Kjerner ere gnle, eller naar
ä af dem, ellcr cndog, eftcr Noglcs Mening, alle «re gnle;
Boghvcde, naar den feer nd som cn spraglet (haglet) Hone,
hvilkct nden Tvivl betvder: naar der fees nogle forte Kjerner
og rillige endnn nogle Blomster; 2Erter, naar de overste Dlomster visnc, og de ncderste Baller rasle.
En Landmand i den nordlige Deel af Amtet giver fol
gende, herfra nogcl afvigcnde, Regler. Rngen maa v«re nogcnlcdes haard og tor i Kjcrncn, samt hvid paa Straaet; af
Bygget maa ^ v«rc moden tz rodradet; af Havren maa den
halve Dccl v«re hvid eller gnnl eftcr Arten, og den halve Deel
gronagtig; Hvcdc maa v«re ikke fuldkommen haard og tor i
Kjcrncn, samt Straaet mcssingsarvet; Doghvkde ansees for

Ijenlig til Host, naar det Halve af Körnet er modent, folgelig
sortagtigt, det andet Halve gronagtigt.
En Anden, i den sydlige Deel af Amtet, antagcr som
Regel, at Rüg vg Hvcde bor mcjcs, naar et Korn kan sprin,
ge, naar man ovcrbidcr det mcd Tarndcrne, Byggct, naar det
er gaact af de rode Räder, vg Havren, naar ? deraf er fuld,
kommen guul.

1Z.
-^vorlede» ere Rornvarene beffasne? Ssrgcs der for deres Rens»ing? Er der paaramkr nogen Foranstalrning ril deres Torring?
ril deres videre Forcedling.'

^ v a d een af Amtcts Gcjstligc fkriver om sine Sognc, gjelder,
som det synes, nogcnledcs for hcle Amtet:
"D el er saare langt fra, at Beboerne sorge for, at de
"Darc, som bringes til Torvs, kunne ansccs for at v«re gode
"Handelsvarc. Dog modtagcr Kjobmandcn hvad Bonden saa/
"lcdcs bringcr Ham af det flcttcste Gods, cslcrat Han selv har
"forbcholdt sig det bcdre og bcdste, det bedrc til eget Brng i
"Huset, det bcdste til S«d for sig selv og andre. Kjobman,
''den saaer paa denne Maade godt Kjob, og kan derefler be,
"stemme cn lav P riis for dem, som bringe Ham bcdre Dare.
"A t Köngen vcd Udskrivning til Skattekorn forlangte Rngen
"torrct og Byggct lcvcret efter Dcrgt, har sat Mange i stör
"Forlegenytd: men imidlertid fik de dog deres Korn leveret.
"Men det salder vist nok ikkc Nogen ind at lcverc til Kjobe
''mandcn torrct Rng ellcr at forcedle Körnet paa nogensom«
"helst Maade."
Man rcnser almindcligviis kun mcd de scrdvanlige Korn»
soldc, og det ufnldkommcnt. Paa Haraldslnnd, samt nogle
Stcdcr i Framlcv og Ning Hcrreder havcS Rcnscmasiiner.
Prsestcn i Borum har havt cn Renscmafline; men den er «de,
lagt vcd Udlaan.

I Habs Hetreb ere Le störe Gaardes Kvrnväre meget
gode; man brugcr de almindelige Renscmasiinet; men paa
Torring har Zngen tankt.

16 .
Er producrernes Afscrrning forbunden med Vansrelighed, saasom
af Mangel paa gode Torve eller Udskibningssteder k

§ o r Hasle og Ning Hcrredcr, saavelsom for de fleste Segne
i de ovrigc Hcrredcr, er Äfsstningen let til Aarhuus, saa me,
get mere som Dejene eke taalelig gode. Ikkun Lyngaae Sogn,
samt de sydlige Segne af Havs Herrcd have over 3 M ile til
Zlarhuus; men bisse sidste have for Storstcdelen en kortcre VH
til Herfens, eg Lyngaae med nogle andre Byer i Sabroc eg
Vestcr Lisbcrg Herrcd ligge ikkun 2 til 3 M ile fra Randcrs.
Skandcrborg kan her ikke k»mmc i Bctragtning, da den n«,
stcn ikke har negcn Handel. ) det Hele har Aarhuus Amt
saaledcs Meget sorud for de fleste andre Egne i Iylland, da
det ej alene har Tor've i Narhedcn, men tildccls ogsaa Dal,
get imellein flerc. Men alt bette nytter ikkun lidet, da Sag,
«ingen cfter Kornvare er saa ringe. Dctte kommcr vel sor
cn Deel af Mangel paa Spekulation hos Kjobmandene; thi
nagtet de lave Kornpriseri det Hele, vilde de dvg, naar de
sogte at concurrerc med andre Bycrs Speculanter, kunne vinde
Nogcl ved Kornhandel; de vilde da ogsaa gjore Forstjcl paa
de gode og flette Dare, og betale hine bedre, hvorved da at,
ter vilde blive sorget bedre for Kornets Rensning og desl.
Der var cn Tidlang 2 Kjobmarnd i Aarhuus*), som specule,
rede endcel, og derved nytrede Egncn, men de ere nu borte.
A f de nuvoercnde mangle de fleste Pcnge. I de andre Byer
er det nok ikke meget bedre.

*)

Musmann o.z Schwrdtcr.
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Bsndernes Trang gjor ogsaa, at de ikke knnne fortjen^
saa mcgct vcd dcrcs Marc, so,n de ellers vilde; thi de maa om,
trcnt lade stg forestrive af Kjobmirndene hvad de skulde have
dcrfor. "Bonden afleverer fit Korn til Kjobmanden og faaer
"4 rller holst Z af dets Dcerdie udbckalt, og nu stkriveS det,
"soin dct kaldes; d. e. de; Hörige skal henstaae til Terminen,
"og Kjobnmndcn bcstcmmcr da selv, hvad Han vil give mere
"cnd dct,' som allcrede' er bctalt derpaa. Stundum fallcrcr
"Kjobmandcn, og LandMalidcn faaer Lidet eller In te t." Saa,
lcdes skriver en Pr«st i Framlev Herred.

17.
«vpgive Donderne endnu ALvrer, eller holdes der overMarksred?
Rcjses nyt Hegn, og vedligeholdes der gamle?

vvtcd Marksrcdcn gaacr dct endnu knn stet; dog snncs dct at
vcrre bcdrc iHads og NingHerrcd cnd i dcfirc nordligc. Ibisse
Hcrredcr erkjcndc nasien ingen af Bonderne Nyttcn af Mark,
frcd, og hvo som vil holde over den, gjor stg let forhadt. Og
vist nok er det, at naar man gaaer frem efter LovenS Str«ng,
heb, kan de Optagningspenge, som skulle erlcrggcS, let blive
hojere, cnd den Dctalendc kan taalc. Dog kan ogsaa her
Markfrcd opna^aes, naar man gjor stg ret Umage dcrfor. H r.
Koch paa Christincdal, Prcrsten i Ormslev og nogle faa andre
have nogcnlcdes knnnct skaffe stg den. Praesterne have maa,
skce vcerst at gjore, da de nodig ville v«kke Forargelse ved
dcrcs Strsnghed.
Man kan imidlertid haabe, at det vil blive bcdre; der
kommcr eftcrhaandcn flere og flerc, som paafljonne Dcrrdien
af Markfrcd. Man vcrnner stg til at ovcrholde den for een
Naboe; man leerer da og at finde stg deri, naar en andcn
Naboc forlangcr den; man sccr, hvor mcgcn Nyttc bisse have
deras, og man leerer at indsce, hvilke Fordcle man selv vilde
have, om den blcv almindclig overholdt. Kartoffclavlcn i M ar,
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ken, som udbreder sig mere og mere, vil uden Tvivl gjoreFolk
opmcerksomme paa dcns Digtighcd.
Hvad Hcgn angaacr, staacr dette Am t, som man af dct
Foregaacnde kan vcnte, cndccl tilbage.
Havernc og nagle Tofecr vcdBycrne ere indhegnede, des,
«den noglc enkelte Ejendommc, isirr HerregaardS, og Prcrste,
Loddec, saasom Kjeerbyegaard, Prsstcgaardenö Io rd i Brabrand,
noglc Gaarde i Soften, Folcbyc, og Lading Svgne, Hcrrcgaar,
dcne Kolbycgaard, Favrstov og BcdclSlund, Pr«stegaardene i
Storcring og Dorum, Constantinsborg, Prcrstcns Englod iOrmslcv, Anncxgaardcn Saralyst i Holme Pastorat o.fl. IH a d sH e r,
red ere blandt andre folgende Gaardcs Jordcr indhegnede: Oddcr
Prcrstegaard, Pctcrsmindc, Rodstcenseie, Lnndhoff, Favcrgaard,
Aakj«r, Dybvad, Gyllingncrs, Geredorffslund, Svejgaard og
adstillige Dondcrlodder i Falling, Hrting og Gylling Sogne.
Dct nye Hcgn, der opfores, er ubctydcligt, og da der
ikke er mcgct gammelt, er der Heller ikkc mcgct at vcdligchol,
de. 2 Helme Pastorat have Prcesten og to Selvcjerc bc,
g»ndt at Hegne; men Arbejdct er standset sormedelst Penqc,
Mangel. 2 Deder og Mailing Sogne rcjscs noget nyt Hcgn
og dct gamlc vedligeholdcs.
Man maa rigtignok tilstaae, at naarUdsiiftningen er san
stet, som den nu er, vilde Hcgnct paa mange Stcdcr spilde
mere 2ord, end dct var vwrdt. Paa noglc Steder kan Van,
stcligheden af at faac godt Material maastee og danne cn uo,
vcrvindclig Hindring for Hegns Opsorclse.
Men i nogle
Sogne er der cn saadan M«ngde af Steen, at det n«stc» er
Utilgivcligt, at der ikke sattes Stccngj«rdcr. Ded Stencncs
Oprydning vilde mcgcn 2ord, som nu ikkc kan dyrkcs, blive
brugbar, og man forsyncdc sig mcd et n«sten cvigt Hcgn.
Med Hcnsyn hcrpaa troer jcg, det var at snstc, om dct Kon,
gclige Landhnusholdnings-Sclskab vilde fornye sine Prsmicr
for Steengjkerder; dog var det maastee bcdre at fastsiette cn
Ilndcrstottclse c„d cn Bclonning; rhi Opforclscn af Steen,
gjtrrder er tcmmclig kostbar, men den bclonncr sig sclv i Ti,
denS Lcrngdc. Sclv de saakaldtc Kniplingsgjtrrdcr künde v<rre
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at anbefale for bisse Egne; Log burde der vel ikke opmuntres
til bisses Opforelse, fordi de saa let forfalde.

18 .
I hvad Vlstand er <v.v<rgavlen, saavel i ^enseende eil <L.v«gets
Beffaffenhed s»m Anral, esrer Gaardenes Areal? Sive Malkekser
eller §edeqv<rg störst L-rdeel?

de fire nordlige Hcrreder kan Qvsgavlen ikke siges at v«re
meer end temmclig god i det Hcle. O.v«get er af den almin«
delige jydsie Middelsort. Forholdct af Desartningen til Jor«
den er meget forstjclligt, nemlig fra cn Koe paa Z Tonde
Hartkorn, til en Koe paa H Tonde Hartkorn, som kan secs af
folgende Overskgt, hvor for Storstedelen Gaardenes Storrelse
i Hartkorn (undtagcn i Bitten, Brabrand og Dorum Pasto«
rater) er anfort, samt Bescrtningens Storrelse paa hvcr Gaard.
Hartkorn.
. O.v«gstand.
Lyngaae Sogn
5 Tdr.
11-12 Kocr, 2-3 Kalve.
(Skjod S . i Diborg A.) 2Z 11-12 — 2-3 —
Bitten Pastorat
1
n L —
Soften Pastorat
4 ( 2.- 4vT.Ld.) 6-10 —
4-5 —
HaSle og Skejbye
5 - 6 — fornd. Ungqv.
k —
Lisberg
12 — med Ungqv»
Dejlbye ^
4-5 —
5 - 6 — fornd. Ungqv.
Aabye )
2
Brabrand Pastorat
1 --1
4 —
Sjelle Sogn
6-7
Skjsrring S .
4 —
7 - 9 — , 2-3 Kalve«
Storcring Pastorat 3-4 —
10-11 —
Borntu Pastorat
L (2 : 3-4T.Ld.) 1 —
Det ringcre Antal har is«r Stcd i HaSle Herred, saa«
som i Brabrand og Kasted 1 Koe paa A Tde. Hartkorn, i
Hasle, Skcjbye, Bcjlbye og Aabye, äinggvcrg «beregnet, 1 Koe
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paa - cller ^ Tb. Htkn. Dcrimod findcs dct st-rre Antal i
de vcstlige og nordlige Sogne, saasom j Lyngaae 1 Koe paq
4 cller 5 Tbc. Htkn., i Soften og Folebyc 1 Koe ligelcdcs
paa S cller Z Tbc. Htkn., i Bitten, Haldnm og Hadstccn i Koe
paa ; cller ; Tde. H tk., i Storcring, S tj« r og Galten
1 Koe paa ^ cller S Tbc. Htkr.
I Alinindclighcd foretr<rkkcs Malkekoer, »hcn at man bc,
steint kan stge, hvad der givcr inest Fordccl; i nogle?lar have
ncmlig Fedckrealure, i andre Malkekoer, v«rct fordeelagtigst.
De ficste mene dog, at Malkekoer givc, om ikke den siorstc,
saa dog den sikkreste Indtirgt. Dog lrocr cn Pr«st i HaSle
Herrcd, at Fedcgvirg bor foretroekkes forinedelst Bcsparelsen as
Kornets Transport og den bedre Gjodning. — Forpagtcr
Hollcscn paa Favrstov holder blot de nodvcndige Malkekoer, og
cllers Stnde til Fcdning.
1 Ning Herrcd er Hornqvaget smaat cller as Middclstor,
rclse, i Sardcleshed er dct i Ormslev og Koldt Sogne ikknn
smaat formedclst stet F-oder og sor tidlig Forplantning. An,
tallet kan i bette Herred v«re omtrent 2 Koer paa 1 Tonde
Hartkorn. I Ormslev Pastorat er der cndog paa cn Gaard
as S Tondcr Harlkorn 18 til 22 Hovedcr, og paa cn Gaard
as 4 til 6z Tonde Htkr. 10 til 6 Hovedcr. Fedcqvceg var til
cn Tid fortrinligst, men det gav 1821 og 1822 Tab, og man
ansccr nn Malkekoer som det, der giver sikkrest Fordccl, og
bisse holdes almindeligst.
2 HadS Herred er Qvcegavlen middclmaadig. Niesten
Ingen sedcr O.v«g. Ogsaa have fra 1814 as Malkekoer v«ret
fordeelagtigst.

19.
Er Hesteavlcn > Tilragcnde cller 2lsragendc? Aarsagerne derril?

*^)cstcavlcn er sor dct Mestc i Wagende, hvad Qvalitctcn an,
gaacr, om den cnd paa noglc Sledcr formedclst Parccllcringcn
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er i Tiltagende, hvad M«ngdcn angaaer. Aarsagernc til dcns
Forringelse angivcs forstjelligcn, saasom Mangel paa Esterspargscl, Pcngetrang,. som nodcr cllcr har nodt til at sirlge de
^cdste Hefte, Pr«>nicr6 Uddeling for Hingstcr og Hopper, der
have voerct for smaae, for liden Skaansel mod Hcstcne i ttngdommen, endelig den Omst«ndighed, at de bedste Hefte i K rigcns Tid gik ud af Landet, og at Pcngemangclcu hindrer i
at erstatte dem.
.
En Hovcdaarsag til Hestcavlcns Ästagclse maa udentvivl
sogcs deri, at Smagc» for at holde Stuttcricr paa Hcrrcgaardcne har tabt sig. I fordnin Dagc, da Herregaardene
vare i Adelcns H-endcr, var der cu Mcengde Stuttcricr, fordi
Adclcn satte wegen P riis paa at have smukke Hefte. Nu ere
Herregaardene for en stör Deel cntcn parccllerede ellcr komne
i BorgcrligcS H-rndcr; nu ere de stelle private Stuttcricr oph-rte. Folgcrne dcraf maa naturligviis ogsaa sporeö i B -ndcrncs Hcsteavl.
Dct er at haabe, at dct nyc kongelige Stuttcrie paa
Moesgaard vil bidrage til igjcn at ophjelpe Hcsteavlen paa
AarhuuS Amt.

20.
lldbrcdcr den fiinnldede Zaareavi sig? «,-e Faarcfolde i Drug?
Sraldfodreo Zaarene nogensteds? Er den indculandske Faarestamme i Til» eller Astagendc?
^ c n spanftc Aaarcrace udbrcder sig ikke snndcrlig. Ärigsraad Secher paa Kjcrrbycgaard har dog bcgyndt at tillwgge sig
cn siiuiildet Faarcstok af spanst Race. ) Bornin Sogn er
Raceu og sorbedret vcd Indkjsb
Faar
spanst Stamme,
Ugeledes i Ormslcv Sogn. Saalcdcs har Prcrsien i Holme
ogsaa anstaffct sig cn Luder af spanst ?kacc. Hr. Ercv Rewcntlow lil Aakjar har 250 Stkr. for«dlcdc Faar, og agtcr
"t anstaffe sig flere. Ogsaa paa adftilligc andre Slcder i Hadü
Herred sindeo Haar, som vcd spauste Acrdreerc forcrdlcde.
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I -vrigt er Faareavlen mere i T il, cnd Astagende, da Na,
een forbcdres deels vcd Vordere af en bedre Rare, nemlig den
saakaldede engelste, deels vcd at vorige de bcdste, mecst fiin,
uldede til Tilloeg. En Landmand bcmoerkcr: "D a man NU
"paa 4 ß. narr saacr ligesaa meget for et Pnnd jydst Uld
"som for et Pund spanst, syncs dct ikkc at havc meget T il,
"lokkende at forandre Raren, naar man tillige bctoenkcr, at
de spanste Faar ikkun faae eet Lam om Aarel."
Forpagter Hollcscn paa Favrstov har nylig anstaffet sig
cn ny Race af Faar fra Wilstcrmarsch, hvoraf Han lover sig
god Fordeel.
Staldfodring er forssgt af Sechcr paa Kjarrbyegaard, og
Foldning i Holme Pastorat, men dcnne sidste lykkcdes ikke
godt. Staldfodring bruges ogsaa af Koch paa Christinedal.
Antallct af Faar, som holdes paa en Bondegaard, er
anmeldt fra eflernoevnte Steder, som fslger:
Lyngaae Pastorat 1 Gd. (5 Td. Htk.) 12-20 Stkr.
Mitten P . . . . 1 Gd................. ... . 14-16
Soften P . . . . 1 Gd. .....................12-14
Hasle P ............. 1 Gd. (4-5 Td. Htk.)
8-10 —
Sjelle P . . . . 1 Gd. (4 Td. H.) .
20 —
Storering P . . . 1 Gd. (3-4Td. H.) 16-18
—
Ormslev P . . . 1 Gd. (4-S Td.H .)
8-16 —
Fra de »vrige Pastorater er desangaacnde In te t indberettet.

21 .
Udbreder Havedyrkiiingen sig» ^vo r störe ere de ^aver Bon,
derne i Almmdelighed anlargge, eller have anlagr ?

det Hcle er Havcdyrkningen i en maadelig Forfatning.
Der gives rigtig »ok vcd hver Gaard og hvert Hu»s cn lille
indhegnct Plet paa ^ til 3 Skjeppcr Lands Storrelse, hvori
der aarlig plantes noget Kaal, og hvor der staacr nogle 2Eb,
letrarer fra Forfoedrcncs Tider; men bisse smaae Havcr be.
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Handkes sijodeslost og holdes, ikke rcne for Ukrudt; nye anlcrg,
ges mcget sjelden.
Nogle Undtagelser gives der. I Lyngaae haves i Ha,
vcrne endecl forte Syltekirscbcer, som gaae i Handelcn. I
Grundfsr er der een Mand, som har Havcurter til Salg.
Soren Pcdcrscn, cn Aftcegtsmand i Brabrand, har anlagt en
Have, storre cnd de sardvanlige, og öftrer den stadig Opm«rk,
somhed. Noermest vcd Aarhuus syncs Havcdyrkningcn at ud,
brcde ftg, da man begyndcr at erkjendc, at den kan oprette
Nogct af det Tab, som lides vcd Kornpriserncs starrkc Fald.
I Sjclle og Skjorring er der nogle Haver, hvorfra der kan
soelges 2Ebler. I Litten Pastorat har en Skolelirrer anlagt
en Have af temmclig bctydelig Storrelse, som Han dyrker mcd
wegen Omhu. I Storcring og F-ramlcv Pastorater er Have,
dyrkningen noget forbcdrct; man har foruden Kaal og Kartof,
ler ogsaa Log, Persille, Kummen m. v. I Storcring P a ,
storat er der endog nogle Hnmlchaver. Organisten Schiotz i
Wibye har anlagt en sijsn Have, hvori er plantet mange unge
Frngttrcrcr, og hvori der dyrkcs allchaande Urter m. v., som
kunne afstrttcs i Aarhuus. Denne Have udvidcs aarlig mcre
og mere. Hans Flid er saa mcget mcre ovcrordentlig, som
Have» er anlagt paa Eiden af cn med Krat bcvorct Bakke,
hvor Han forst har maattct oprydde Krattct og »djcvnc Io r,
den, og som Iordsmonnct lngenlunde er frngtbart i sig selv.
I Mailing Sogn ligger Bvcn Lille Fnldcn, hvor der gives
mange gode Haver, fra hvilke Urter afstrttcs til Zlarhnns. )
Odder Dye sccr man cn M«ngde mcd unge Frugttrcrcr og
Kjokkcnurter sorsynede Haver.
Folk udenfor Dondestandcn l«egge sardvanlig mere Lind
paa Havedyrkning, og nogle af dem, saasom Qwist paa Lund,
hoff *), »g Koch paa Christincdal, mcd scerdcles Flid. Jblandt
Pr«stcgaardshaverne er den i Astrup »den Tvivl den stör,
ste', den er anlagt i franst! Smag og yppcrlig vcdligcholdt.
*)

Her er i mindre end 4 Aar anbragt 150 Stkr. foradlede
Fvugttrser, meestLEble- og P«rctr«cr, som ere i god Grode.
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22.
Gives der » Egnerr Skov, som kan afgive Brcrndeved og Gavntrcre? eller iiye Skov-)lnlcrg? Tsrveskjcrr eil eget Forbrug eller
rU Salg? Tcrnkes der paa planminger af vilde Trcrer, saavel ril
^egn som Lflutrede planrager paa 2 , z eil 4 Skjepper Land nl
Savnrrere og Drcendsel?
^larhnns Amt Hörer til dc niccsr siovrige i Iylland, ogsaa
er dcl rct godt forsynct mcd Torvemoscr. Af^Plantning fo,
rclagcs der ikke megcl.
I Sabroc Hcrrcd gives cndccl Skov; men den Hörer
meest til Frysenborg, og Bonden har ikke »lieget Gavn af den,
da den spares ovcrordcntlig, og Trarct paa de aarlige Anclio,
per blivcr dyrt. Dog er der i Sabroc Sogn og i Bycn
O.vottcrnp Skovlvddcr til hvcr Gaard. I Lading or der Tor,
vestjsr til eget Forbrng, ellerS er den ubeti-delig i Herrcdct.
Plantning af Tr<ecr findcr ikke Stcd.
1 Bester Lisberg Hcrrcd er cndccl Skov, som tilhorcr
Godscjcrne. Der gives ingen nye Anlcrg. Torvcstjeercn er i
Trigc Sogn ovcrflodig, i Soften lidet til Salg; men i Grund,
for og Sporring Sognc er den utilstrarkkelig, og i Olstcd
Sogn er ingen.
2 Ha sie Herred er Niesten ingen Skov, naar undtagcs
Riis Skov vcd ?larhnus, som er tillagt Byens Havn, samt
een i Aarslcv Sogn paa nogle og fyrgetyve Tondcr Land. I
Brabrand og Kastcd Sogne er nogle Stedcr god Opvcrxt, isoex
af Hassel.
Af Torveskj-rr er der lidt, vcd Gjeding B»)c og
vcd Kasted endog lidt til Salg. S«rstiltc Plantningcr findcs
der ikke.
2 Framlcv Hcrrcd er tcmmclig god Skov hist og her.
Torvestjeer er der til Hnnsbehov, dog ikke ovcralt. Et nyt
Skovanloeg paa Lhristinedal, som er mislykket, er dct Encste
her findcs af dcttc Slags. 2 Slorcring Pastorat plante Nogle
paa dcrcs Hcgn; men stutledc Plantningcr gives her ikke.
I Ring Herred er der lemmelig megen Skov i den nord,
ligc og ostligc Deel, men den tilhorcr Proprictairer.
Bo»,

derne kunne dcras faae Trcre tilkjobs. Til Consiantinsborg
plantes beständig N yt, og det Gamlc spares. Noglc tidligere
ankaglc Plantagcr, som crc folgte til BLNdernc, ere nu tildeels sdclagte. Ecd Marsillesborg er den af en forhcnv«,
rcirde Bcsiddcr ruincrede Skov, ved Geheimeraad Güldencroncs
Foranstaltning blevcn beplantet med Fnr, Gran, Lacrkctrcre og
Birk, som alt nn staacr i hcrlig Vcrxt. I Moesgaards og
Wilhclmsborgs Skovc er der steck Plantning af vilde Tracer,
) ovrigt er der ubetydclig Trcrcplantning, naar man undta,
gcr lidt Piil paa Diger. Dcd Astrup Prastcgaard er der dog
t«t ved Haven cn god lille Plantning af indcn, og udenland,
ste Tracer. Tsrvcstjacr er der omtrcnt til eget Forbrug. Fra
Ormslcv, samt fra Holme og Trandbcrg kan nogcn Torv aft
sattes.
I Habs Hcrrcd havc Gaarden Aakjcrr og Stamhnset
Rathlonsdal bctydclige Skovc, mcrc cnd nok for Herredct, sonz
ogsaa dcsudcn har cndcel Skov *); men Plantning til Hcgn
og smaae Plantagcr taenkes der ikke meget paa. Foruden
mindre Torvemoscr, i tcmmclig Macngde, havcs cn stör Torve,
mose noesten midt i Herredct, som nacsten naacr fra Rodstecns,
cjc til Aakjacr, og som oprindelig tilhorcr Bycrnc Randlev,
Smcdcrup, Hrting, Mosholt og Ondrup, og syncs alenc til,
strcrkkelig for hele Herredct, naar den riglig behandles. Man,
gcl paa Brarndsel cllcr Gavnlrae er allsaa ikke at befrygte.

23.
Er Huusfliden i god Fremgang? Ere dene Frembringelser knn til
egerBrug eller ril Salg? Hvorledes künde Huusflidcn opmuncre»
for ar varene künde gaae mcre i Handele» k
^)uusfliden er ikke stet, hvad O.vindekjsnnet angaaer; det, der
gaaer i Handelen af dens Producter, er imidlertid ikke ret be,
*)

Dca meget lovende, indhegnede og fredcde unge Skov paa
omtrent 150 Tdr. Land ved Lundhoff, fortjcncr her at navncS.
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tydeligt; man sorarbejder mecst til eget Drug og til Folkclsn.
Doevning j Hnsct er ikke brugelig som i det nordlige Jylland;
mcn der givcS mangc Dcevcrc og Voeverpiger, som for det
Meste gjere dcrcs Arbejde stet. Manbfolkencs Hnnsflid cr me,
get ubctydclig.
Nogen Forstjel cr der dog cftcr Egnene. I Bester Lis,
berg og Framlev Hcrrcdcr lcvcrcr Hnnsflidcn nogle Produc,
ter til Salg, ligeledes i Brabrand og Kastcd, Maarstct, De,
der og Malling Sognc. I HadS Herrcd sirlgeS noget L«rred
og nogle grovc nldnc Trier; her cre iinidlertid ikkun nogle faa
Koner, is«r «den for Bondcsiandcn, som ret udm«rke sig vcd
Hnnsflid. — I Lyngaac Pastorat sySselfartte Mcrndcne sig om
Dagen mcd at hngge, naar der er Tid dcrtil; om Astcnen ere
de ledige; i Aabye Sogn sysselscrtte ikke Faa af Mandkjonnet
sig mcd Sivarbcjder. I OrmSlev og Koldt spinde M«ndene
om Vintcrcn noget Tojrerceb.
Ect as de Pastoratcr i Amtet, som mecst »dmcerkcr sig
ved Hnnsflid, cr Storering, Stjcer og Galten. "HunSfliden
''i disse Sogne," sirives i cn Indberctning, "forljencr cftcr
''min Mcning al Roes. Fra den henter Bonden i Almindc,
"lighed Indtagtcr til sine Skattcr og andre Udgiftcr. Del
"s«lger Han i raa Materie noget Uld og Hör aarlig, mcn det
"er kun lidct mod hvad der sorarbejdcs hjcmme til Dadmcl,
"saavel til Hnnsbchov som til Salg. Men i Sirrdcleshed er
"Herren det, som sySsels«ttcr det qvindclige Kjon, ved hviS
"F lid ikke alene det Nodvendigc til Hnnsbchov sorarbejdcs,
"mcn endog cn belydclig Deel gaacr dort til Salg.- Flere Ko,
"ner, — ester som der er mig sagt — asholde saalcdes vcd
"dcrcS Forarbcjdclscr af Uld og Her alle Udgiftcrnc af Gaar,
"den. Hnstcligt var det, om dcnne Flid, som saalcdes af man,
"gcn brav HuuSmodcr viscs, künde omsider bcdrc bclonncs;
' thi ikke sjeldcn har hnn den ZErgrclsc og det Tab, ester at
"have gjort sig al Umagc for ret at faae ct smukt Stykke Toj
" t il Baven, af Bavercn at faae det gansie fordarvet. Man
"tale ikke om at faae dcttc Tab erstattet, naar man kjcndcr
"lidt til Davernc paa Landet. 2 Almindelighed bcstaae de
"paa cnkclte Undtagclser ncrr af Folk, som ikke gad tjent cllcr

"have tjcnt Bonden, cllcr og af losagtige Fruentlmmcr, de«
"saaledes finde dercs Rcgning vcd at leje fig cn Stue og der
"drive Haandvcerket cstcrat Hove v«rct i L«re et halvt cllcr
"hcclt Aars Tid hos een cllcr andcn Fuster, der kaldcs Mcstcr.
"E r Losaglighcd cnd ikkc allid Folge» af dcnne Darvcranstalt,
"kan man dog med Sikkerhcd paastaac, at den givcr Anlcdning
" t il wegen'Jmmoralitct, da der hos cn saadan D«verkarl cllcr
"Voeverste altid er og findes Sclstab, saavcl for de Huusmo,
"dre, som hellere ville vide Egncns Nyhcdcr, cnd passe de«
"res Dont hjcmme, som og for dem, der tjcne, og ikkc hoS
"nogcn andcn knnne have et Tilflngkssted for at fordrive Tiden
"cllcr og for at bcgaac Utngt. Del var at onstc, at bette F-u«
"stcrie med Haandvoerker künde blive hamunct. Landet tabcr
" i oeconomist Hcnseende aarlig störe Summer vcd saadant
"Fustervcerk, udcn at talc om hvad Moralitcten dcrvcd lidcr."
Som Exemplcr paa god Hunsflid anforcs Sidscl Pools«
dattcr, Gaardmand Knud Pedcrsen Ducs Kone i Stj<er, som
baade sclv opammcr sine Born og med cn Pige forrcttcr alt
Qvindcarbejde i Gaarden, og dcrtil forarbcjdcr alt dct Larrrcd
og Vadmcl, som bchovcs til Huscts B rug, og dcsudcn scrlgcr
af L«rred og T o j, som hnn sclv farvcr, aarlig saa mcgct, at
de fleste Udgiftcr i Gaarden dcraf udredcs; — dcrna'st afdode
Provst Winthers Huusholderste, Johanne Marie Poulsen,
som hvcr Vinter, forudcn at bcstyre Huset, spandt til circa
100 Alen fiint Lccrrcd, forudcn hvad der behsvcdcs til HusetS
Brug af Vadmcl og dcslige.
"Mcrndcnes Huusflid", strivcS i samme Jndbcrctning,
"er og god, da de fleste tilbringc Dagcn med sclv at fodre
"Crcatnrcne og gjore ect og andct nyuigt Arbeite til Avlsrcd«
"stabcrncs Vcdligeholdelsc og Forbcdring, og spinde i de lange
"Vinterafrencr paa Haandtenc den Hamp, som de paa en an«
"den bclejlig Tid sclv lcrgge til Rccb. De Undtagelser, som
"hcrfra givcs, crc desvcerrc for dct Mcsic af dem, som hjem«
"komne sra Militartjcncsten cre blcvne for dovnc og magclige
" til at arbejde og gjore Nogct, og have faacl alt for stör Lyst
" til Sclstab og Forlystclser".
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Af de Raad, som fra Amtet cre mcddecltc til Hunsfli,
dcns Opinnntring, skal jcg anfsre folgende:
En Embcdsmand flrivcr: "Naar en Kjsbmand i hvcr af
''de bctydcligstc Kjobstcrdcr cfter Foranstaltning fra en offentlig
"Antvritct bekjcndtgjordc, at Han modtog Lcrrrcdcr af en vis
^Bcsiaffcnhed og Brcde til en bcstcmt god P riis, vilde Al,
"mncn formodentlig for sin cgcn Fordccls Skyld rette sig der,
^cftcr, og Landhiinsholdningsselskabct vilde vcl ogsaa finde Mid,
^'lcr til enten vcd en sikker Afscetning cllcr paa andcn Maade
''at holde de M«nd skadcslose, der vcd at givc et P ar Skilling
''mere for Alen, cnd Andre, virkcdc til Darcnes bedre Sorte,
''ring og Eensforinighed. Jsvrigt formcner jcg, at Almnens
"Opinuntring til Flid sinlde bcgynde i den ungc Alder, og otn
"inueligt i Skolcrnc".
Bcgge disse Raad forckomme mig incget gode. Til dct
sidstc trocr jcg at bnrdc tilfojc, at dct i Skvlerne vcl ikkc bnrde
blive vcd den blottc Opinuntring, men at ogsaa Undcrviisning
bnrdc finde Sted, rllcr mcd andre Ord, at Spindeflolerncs
Antal blev forogct, og at der, vcd behorigt Tilsyn, blev sorget
for, at Arbcjdet her drevcs tilgavns. I dissc Skoler bnrde
dct og gjores Boriicnc bcgribeligt, hvad Nytte dct har, at de
Vare, som skulle gaac i Handclen, havc en vis Eensforinighed,
og hvor sior Fordecl cnhvcr har af at lcvere gode Dare.
En n» afdod Prast strioer: "Kunde man afvccnnc Ratio,
"ncn mcd den, vist ikke ndcn Net, den af Prof. Olnfscn be,
"brcjdedc Tagen til Talke, vilde de gode Folgcr dcraf ogsaa
"mcd Hciisi),, til Hnusfiidcn, vcl neppe ndcblivc. Köngen la,
''der ll», i den velgjsrcnLc Hcnsigt at ophjclpc Huusflldcn,
"Lcrrrcdcr til Armcens Brug opkjsbe vcd de Herrer Ree i
'Aalhnns og Randcrs; mcn dct er at bcfrngte mcd Hensyn
' til de besteinte Priscr, at ogsaa Han vil komme til at tage
"til Takle." Jcg maa hcrved crindrc, at dct vcl ej kan siadc,
at ogsaa dct maadcligc, mcn dog brugbare GodS finder Afscrt,
ning; k»n er dct at snfie, at Priserne staae i Forhold til
Darcncs virkcligc Dardic, og at dct ikke bcrocr paa tilscrldige
Omstcendighcdcr, hvorvcd dct flette Stnkke kan blive stcrrkt bc,
kalt, mcdcns inan nsdcs til at scrlge det gode for cn Spot,
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priis. Ovenanf-rte Embedsmands f-rste Raab synes mig !
Len Henscende f-lgev<rrdigt.
En anden Priest siger: "Til Huusflidens Opmnntring
"knnde maafkee et Forstud v«re fornodent til Materialicr, som
"Donderne ikkc formaae at indkjsbe.' Dette maa vistnok bil>
liges i de Tilfeeldc- hvor man kan gjorc sig Haab om at Forsiuddet kan'gödtgjsres.
.
i
En trcdie Praest fkriver: "Skal Hunsfliden opmuntrcs,
"maa Begyndelsen »ist not stee fra For«ldrence og Hunsbon"Vernes Side, saa at Visse cj ansee det nnder dercs Dcerdig"hcd sclv at bcstjaeftige sig om Aftenen ved nyttig Haand"gjerning, og cndnn mindrc holde dercs Born for gode dcrtil.
"Oeconomifke Selstabcrs Oprcttelse i Egnen, som mcd Jvcr,
"Aarvaagenhed og Alvvr vilde rette dens Opmtrrksomhed pan
"dcnne forsomte Deel af Industrien; — stjaerpede Love mod
"Luxus og fremmcd Kl«dcs Jndf-rclse, vilde mulig fremme
"Hniisflid og Industrie." Mod alt dette kan Intet indvendes, undtagen mod det sidste Moment. Love mod Luxus pleje
ikkc at kunnc ovcrholdcs; desudcn maa Luxus, naar den er
modcrerct og forbnnden mcd Smag, fremme cn bcdre Pro
duction. Forbud mod frcmmede Vare opmuntrer flcttc Produetioner, da Concurrcntsen af det bcdre Ndenlandste ikkc l<rngcre tilstyndcr til at levcre nogct Eodt; det paalcrgger en
Skat paa dem, som skulle kjobe, da de maac betale det In dcnlandsie dyrcre, fordi det ikkc kan briugcs til at faldc ved
Eoncnrrents; det forvoldcr cndelig Statskassen Tab, i det den
mnclige Told af indsorte Vare falber dort, cndsijondt de alligevel smugles ind.
En Landmand i Framlcv Hcrrcd bemerrker megct fornuftigt: 'Dersom saadanne Rcdstaber vare bekjendtc og bcnyttede,
"hvorvcd de raae Producters For«dling er forbnnden med
' mindrc Danstelighed, saasom til Hors Brydniug og Skag"ning, Nldens Kartning og dcslige, og bisse Rcdstabers Jnd"rctning var saa simpel, at de af den, som ikkc var Kunstner,
"knnde bestyres, reparercs og maastec eftergjorcs, samt af den
"almindelige Mand bckostcs, saa srembragtes vist flere raae
"Producter. Maengden af bisse, og Modbndelighcden for at
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?see dem som saadanne udgaae af Landet- dUde muligt
"hos tankende M«nd v«kke Zdcen om Fabrikers Anlag til
'Prodncternes vidcre fuldkomne Forardling. Fra bisse Fabri,
' kcr vilde Darcne gaae bedre i Handele»." Skj-ndt Han her
cgcntlig omtalcr Fabrikflid, og ikke Huusflid, har. jeg dog ikke
rillet forbigaae Hans Bemarkning, da den omtalte Foranstalt,
ning vel og vilde virke fordeelagtigt paa Huusfliden»
En Gejstlig i samme Hcrred »nfler, at Haandvarkerne
<is«r Daverne) maattc blive bedre, hvilkct unagtelig er en
vigtig Gjenstand. Kunde man bevage nogle gode Vavere til
at ncdsatte sig i Amtet, og dcrvcd tilflynde de -vrige til at gj-re
sig mcre Flid, vilde Huusfliden sikkcrt lcvcrc bedre Productcr.
To andre Gejstlige mene, at der flulde ndsattcs P r ä 
mier for Huusflid, og at Brugcn af Sirtscr og Silke flulde
forbydes, cller og bcsvareS med cn Skat. Pramierne künde
vel vare nyttigc; om Lovbudcne til Jndsirankning af Luxus
og freutmcde Darcs Brug har jeg allerede sagt min Mcning.
En Landmand i den nvrdlige Deel af Amtet formoder, at et
Lovbud, som under S traf paalagdc Tjencstcfolkenc nt arbejdc for
Huusbonden saavcl om Aftcncn som om Dagen, vilde hjelpe
bctydcligt paa Mandsolkcnes Huusflid. — Jeg mcncr, at Lovcne
ikke skuldc blande sig dcri, men at Huusbondcrne künde forcne
sig med Tjcncstefolkene om »„der dette Vilkaar at give dem en
hsjcrc Lon, cller tilstaae dem andre Fordele.
Jndssrelsen af cn Halle i Aarhuus vilde, dcrsom den
ikke blev alt for bekosiclig, i Forening med de forhcn ncrvnte
Midlcr, have god Jndfiydelse paa Huusfliden, >s«r den qvin«
deligc, i dette Amt; dog mcncr jeg, at man her ej ganfle
fluide binde sig til de hidtil bestaaende Former, men fastsirtte
nogle ficre L»ngdcr og Brcder, som künde antagcs, da sirrcgne
Omsttrndighedcr kunne bevirke, at de siedvanligcn fastsatte
Langder og Brcder ikke kunne lcveres. Hvorsor flulde ikke
ogsaa Z—^ brcdt Kl<rde ligcsaavel kunne antages i Handclen,
som Casimir af dcnne Bredc?
For at srcmmc Huusflid hos Mandfolkcnc ansecr jeg dct
for rigtigst, at de lcrre at gjorc saadanne Arbcjdcr, som kunne
forctagcs i Husct, og navnlig saadanne, som for dcres Egn
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künde betale sig. I Skolerne künde gjores Meget sor denne
Sags Frcinme; mcn i Seerdcleshcd mencr jeg, at der under
Soldaternes Ophold i Kjobcnhavn künde udrcttes Meget. Der
flulde oprettes et Institut, hvori hvcr Soldat i det forste
>Halvaar af sit Ophold i Bycn stnlde l«re een eller anden
Haandtering, som at stette Kurve, dinde Borster, gj-re Straa,
hatte, Sold vg Sigtcr, gjsre grovt Drejerarbeide, spinde
Siecb, flj«re Skeer, gjore Trarfloe, eller i Mangel af Andet
strikkc Slromper. Lil Leerere behovedeS ikke störe Udgister, da
man her kunhe bruge indbyrdes Underviisniag; der vilde nein,
lig altid findes nogle iblandt Soldaterne, som i Forvejen künde
nogle af diöse Arbcjder. S aa lange de vare i Bycn, maatte
der sikkres dein, som havde leert diese Arbcjdcr, Afsatning af
hvad de künde levere. Dette vilde afholde Soldaterne fra
mange Laster, det vilde hindre dem fra at forfaldc til Lediggang,
og det vilde give dem Noget atfortjcne. Naar de kom hjem, vilde
vist nok Mange kaggc det til Side, som de havde l<rrt; men
Andre vilde dog blive dcrved, og maaflee udbrede det vidcre.

24.
Finde» der udmcrrkede Agerdyrkere i Lgncn, baade as de starre
Sodeejere og mindre Gaardejerk i og udenfor Dondestanden k
>^vad hav« de udreeret?

.^/cr gives i Forhold til Amtets Storrelsc ikke faa gode, ja selv
ndmarkede Agerdyrkcre, men mccst »den for Bondestandcn.
Man tsr maaflee antage, at Amtets Dcliggenhcd, ikke meget
langt fra Slesvig og Holsten bidrager hertil, da Iordbruget
i Hcrtu'gdommene i det Hcle er i bedre Stand end i Narre,
Iylland. I det Mindstc cre to af de mecst udmcrrkede Ager,
dyrkcre i Amtet, Grev Rcwcntlan og Forpagter Hollcscn, Hol,
stencre, og de to Brodre Koch cre Hanovcranere.
De fortrinligste Landmcrnd i Amtet cre maaflee folgende
(tagne i gcographifl Orden).
1. Pastor Hvphoff til Lyngaae og Skjod. Fra 1816 af
har Han drevet sin Prsestcgaard med 1) rcen Brak, 2) Rüg

so
ekler Hvede, 3) toradet Byg, tr'eplsjet, 4) Kartofler, ZErter,
Dikker, 5) Havre mcd Klcver, V og 7) Klevcr til H-e, 8, 0
og io) Gr«sning, men sidcn 1320 mcd fuld Dexel og Staldforing, saalcdes: i) Havre i'Grsnjord, 2) (gjodct) Blkker,
Vikkehavre cllcr andre Dlandingcr til Gronfobcr ekler H-e,
3) Nug, hvoraf cn lidcn Deel Johännesrng til at afflaac tidlig i Foraarct og Stubben igjen at bcsaae mcd Boghvcde,
Spergel cllcr Rotabaga og Roer, dct Hvrige mcd Provstierüg, 4) Kartofler, ZErter, Dikkcr til Frngt, 5) Byg med Klevcr, o og 7) Klevcr og saa forfra. Dcsv«rre, at Indtagten
ved de lavc Korupriser ikke har erstattet Ham Hans Opoffrelser. lldcn Tvivl ved Prastens Ercmpel og Raad cre Kirkesangcr og Skolelarer Jcnsen og 3 unge M«nd i Lyngaac bragte
til at begynde med reenB rak, og at strcebe cfter-at arbejde
sig ind l Vcreldrift.
. /
2. Forpagter Christian Hoflesen paa Favrfkov. HanS
störe Arbeider med Rydning, Mergling og Er-ftnrng cre allcrcde omtaltc. Ha» har og indgroftct Hovedgäardens Mark
og Eng for dct Meste »den Hjclp af tilstodende Nabocr.
3. Hr. Kastrup, Ejer af Haraldslund, dyrkcr sin Iord
noget bedrc cud Omegnens Bcboerc, iscer ved Brakning og
MarkenS planuurssige Juddeling.
4. Krigsraad Secher til Kjccrbycgaard soger baadc som
Theoretiker al udvide sine Kundstaber i Landbruget, og forc»er dermed practiste F-orse-g. Vidt omgribcnde Forssg tor
man ej i dennc naringSlsse Tid forvcntc; thi om cnd Villicn
>'r der, savncs tildeels Drifts-Capital.
5. Hr. Faurschou til Holmstrupgaard offrcr vcl ikke, da
Han er Handelsmand, Landbruget sin udeeltc Opmcrrksomhcd,
men driver dog sin Avl mcd Kraft og Omhyggclighcd.
0.
Pastor Flensburg i Bonn» har ogsaa anvcndt nogle
Forbcdringer i Agcrbrnget.
7.
Forpagcer Koch paa Christincdal er formodentlig een
af de fortrinligste Agcrdyrkere i Danmark.
Aar I8 l4 forpagtede Han Christincdal, cn vcl byggct Bondegaard, der har et Areal af I45Toiidcr Land Agerjord, hvoraf
80 Tonder var Lynghede mcd rod og hvidblaa Sand og Al til
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Underlag. Hele Arealet har Han overmerglet med over 36000
L«S Leerinergel, og opdprket bemeldte Hede og forsynet den
wed Brakgrefter, saa at Han i den har avlet god Hvede og
RapS. Agermarkens Avl har Han bragt fra 200 Travcr Korn,
som sorhen avledcS^ til 800 , ja til 1200 Traver. Gaarden
har 40 Tender Land Engbund, hvorpaa forhcn avledcs 100
L«s H«e ; men Han har bragt Band fra Gaardens Spring«
Vande M at lobe over cndcel af Engenc og, Eftersiat ibcrcg«
nct, avlet 230 Lars. Han har ladet grave over 8000 Favne
«Greftes 1821 vare 12 Tender Land besaaedc med Raps,
soiN' gav en Hast paa 160 Tdr. 1822 sommerstaldfodredc Han
25 K«ehoveder ldcn.halve Dag, me» hele Dagen 10 Hcste og
SO FaakL - Bes«tningen var 1322 60 Faechovcdcr; men Han
kan olm Vinteren fodre 100 Stkr» Han bruger Svingploven
p.g har ReNscmastiue og Hyppcplov. Han bruger Kobbcldrist,
ncmlig Heck Brak, hvori Dintersced, dercstcr toradet Byg, sag
igjen Rng cller Havre med Klcver efter Jordens Besiaffcn«
heb. M e disse I-orbedringcr har Koch ivcerksat «den at eie
Formuej kuu bcklager Han, at Vekostningerne ved de nu lave
Kouipriser^saare langsomt komme igjcn.
. ! > 6,, Gaardhruger Niels Remmer i Terp afgivcr et Er«
empel paa .en Bonde og et udmwrket Hoved, der »den at have
nvdt aiwen Opdragclse og Dcjlcdning, cnd andre Denderbern
sorhen ned, har farfattct adstillige lasevardige smaae Afhand«
lingrr, fom tildecls findes i Laudocconomifle Tidendcr. Han
feiger efter bcdsic Evnc den af Landhuusholdningsselsiabet ap,
probcrc-e Plan til Dercldrists Indssrclse paa Hans Gaards
Iordcr, hvorcil. Selflabet nnderstettcr Ham.
9. Grcv Frps paa Wcdclslund soger at drive sin Jord
paa det.Dedür; men den uforanderlige Hovericforcning hin,
Lrer Ham i, som Han snflcde, at indssre en bcdre D rift.
10. Nylig asdede Amlsprovsi Winther i Storering maatte
«den Tvivl regnes iblandt de udmcrrkede Landmcend. Hvad
Han udrettedc, sccs allcrcde for en Deel af de foregaacnde Ar«
tiklcr. Ved sine Forbcdringer bragte Han dct dertil, at der
holdtes sikkcrt den dobbelte Dcseetning mod forhcn.

11. GaardmändZens Iu u l paa S tj« r Mark ep en for,
nnftig og tankende Agcrdyrker. S in Mark har , Han ladet
indhegne med Ivrdvold, som tildecls er beplantctmed levende
Hcgn; endcel af Marken har Han merglet, drovet Kartoffel«»len vidt, lagt megen Lind paa Avlen af Dikker tildeels til
gront Foder for to Hefte og for Malkekocr. Hans Agerbrug er
eet af dem, der meest n-rrmer sig til den fuldkomnc Lereldrist.
12. PrastenFriis i Holme har 1822 indfort Dereldrift og
desnden gjort adsiilligc Forbcdcingcr i Agerbruget.
,
13. Knud Knndsen, Gaardcjcr i Taastritp, benyttcr den
Ham af Landhunsholdningssclflabet mcddcclte engclfte.Plov og
anvender de nycre Agerdyrkniugsregler med Brak, Mcrgling
og Staldfodring mcre og mere medHeld. Hans Indbererning
t il Landhuusholdningsselsiabet, som rober en tankfom og vel
oplart Mand, indcholder ogsaa, en fuldstandig Destrivelse af
Hans Iordbkllg.' ........
.

i-l. Ejeren af Saralyft begynder at mergle sine sandige
Jorder og indfore et bedre Scedstifte end det sadvanlige. '
15. Jakob Rasmussen, SelvejerxGaardmand » Holme
viser sig virksom i at-behandle sin Io rd vcl; udueligr Enge
bringer Han under Ploveamrd-mege«. Fordert-, rydder Stenene
af sin Mark, og har cn Deel af samme d. e. den indre Mark,
indhegnet.
^ , .
r/E16. Proprietair F. Koch til Hstergaard i Ning Herred
har sidcn 1 M a i 1821 total forbodret donne nysnavntt Ejendom.
Ved Gaardens Modtagelse
den har omtrent 200 Tdr.
Land Ager og Eng
rare de fleste af Jordcrne snrc og kolde
og fuldc af Moradshnüer, samt ovarlagte »ned en stör Mcrngde
fordfaste Steen; den storsie Befalning, Han da künde holde,
ra r 40 Kscr, 16 s 20 Faar og 8 L 10 Hefte. Han forr,
fandt kun lidcn GjsLsic, thi den hele Beholdning medgik til
2Z Td. Land til Staldfodcr og
Td. Land, til Raps, dog
samledc Han om Sommercn s. A. deels ved Staldfodring og
dcels ved at kjsrc 800 Lies Damdynd, saa meget, at Han künde
gjsde til en Dintcrsad af 12 Tdr. Land foruden de benavnte
5 ; Td. Land »ncd Raps. Af Mangel paa lPenge künde Han
ikke de» forste Aar ndforc fit Onsie, at mergle, da Han dcsu-
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den flulde svare en hsj Forpagtnings Zlfgift, (thi Han fik den
ferst i Forpagtning,) der beleb sig til 4 Rbd. Selv pr. Td.
Land. N«ste Aar kein Han saavidt, at Han kjsrtc 4000 Vognr
l«s Mergel paa omtrent 2o Tdr. Land, hvilkc Han brakkcde
til Wintersoed, hcrforuden ryddcde Han cndn« sainme Aar cn
Dam, hvori der rar LOO Loes Dynd, og kjerte samme ligesom
forrige Aar paa Brakmarken, for at erstatte den manglende
Ejodske, hvorved Han blev isiand til at ncdlaegge cn Vintcrs«d af 24 Tdr. Hvcde og Rng, samt
Td. Raps. Denne
S «d, nemlig Rapsen, satte Ham istand til at bestride Hans
mange Bekostninger, thi Kornpriscrne varc meget flaue. For
ej at M ve troettende vidtlsftig vil jcg blot anmoerkc, at Han
fra 1822' til 1826, begge incl., har kjort 34000 Vog»l«s
Mergel,-samt 2400 L«6 Damdynd paa sine Jorder, bortfsrt
omtrent ^000 L<rs, tildccls svoere Steen af Markerne, gravct 3 til 4000 Favne Grsftcr og opsat 2000 Favnc forsvarligt Ivrddigc, anlagt en Humlehave paa 3 Skpr. Lands
Storreise og udplantet Wange tusinde Planier vilde Troeer.
Tagcr man derhos »ndcr Drtraglning, at Han begyndte- i den
«heldigste Liuidinands-Periode, og at Han var nformnendc, saa
vil man flkkcrt ikke nagte Ham Navnct af cn fortjcnl Landmand.
17. Nu afdode Gehejme-Conferentsraad Güldenerone indfsrte endcel Forbedringer paa Dilhelmsborg og Mocsgaard.
Forndcn Hain kan man noevnc Forpaglcr 2Cgidius paa Lilhclntsborg, Forvaltcr Mohr paa Godkhaab og Gaardmand Jens Chri«
stcnsen i Flsjstrnp, som roesvwrdige Agerdyrkcre i Ning Herrcd.
18. Kammcrhcrre Grcv Rewentlau (Comm. af Daunebrog) til Aakjocr, har ved Mergling og anden god Behandling
bragt dct saa vidl, at Napsoed og Hvcde groc frodigen der,
hvor for neppe nok künde avlcs maadclig Rng og Havre. Hans
Ercmpcl har virkct meget fordcelagtjgt paa Egncns Beboere.
10. Forvalter Tcrndrup paa Petersminde har ved Mcrg«
ling og Staldfodring bragt dct tcminelig vidt.
20.
Jnspectcnr O.wist paa Lundhoff driver denne lille
Gaard, hvorpaa Han brnger Aobbeldrisc, nied niegen Omhn og
Tamksomhed.
Han har ryddcl endeel af de» mindre gode
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Skov op og forvandlct dens Grund til brugbart Agcrlaüd; den
«vrige har Han fredet og behandlet saaledes, at dens Dcerd er
betydelig forsget og beständig tiltager.
21. M ittel Drejer, Huusmand i Randlcv- har et SlagS
Nexeldrift og holder A lt inde om Sommcrcn, hvorved Han
har bragt Bcscrtningcn til dct Tredobbclte.
22. Möller Andersen i Fillcrup under Stamhnsct Rathlousdal. Hans Jordlod, af nogct over 12 Tdr. Land, har
Han indgroftct og mcd Held forsynct mcd omtrcnt LOO F-avne
lcvende Hcgn; Han har med bclydesig Bckostning udtorret en
Sump, som bcstod af Hoengcdynd og Dceld, saaledes at den
Nu brugcs til Soinmerstaldfodring, og dervcd med Tillirg af 2
Skpr. Land haard Jord nu holder 3 Hcstc og nogle Unghovedcr paa bcstandigt Staldfodcr. Han har inddcclt Lodden i 5
Dele, som Han brngcr saaledes: Forste Aar en Jndtngt med
halv 2Erter og halv Kartofier; ander Aar : gjodct Rüg i hcle
Jndtcegten; tredie Aar, Byg og isaact Klever; fjerdeAar, Kler
vcr til H-e og Stc Aar grcrsscs den.! Da Undcrlagct paa den
halve Deel af Hans Lod er rod Sand og meest Leer paa den
anden halve Deel og den er beliggende paa en Danke mod
Westen, saa harndcs det undcrtiden, at Klcvercn flaaer Feil,
men i bette F-ald hjelpcr Han sig med at lcrgge Kartofier i hele
Indtcrgtcn dct 4de Aar, og dcrimod saaes Havre i Kartoflernes halve Deel i forste Jndtirgt. Uagtet Iorderne af Natur
og Beliggcnhcd ere ringe, saa slal Han dog avle et Aar mod et
ander af Rüg og Byg 11 Fold, og af Havre og LErter 10
Fold, men hertil bidrager, at Han formerar sin Gjodning vcd at
blande den med Skovdynd l Marken'og lade drnne Dlandings,
Modding henligge temmclig fiad i Aar for at tcmpereres,
og Han lader end ikke den P let, dcnnc Modding optager,
v«re unyttct, thi entcn saacr Han Hamp ellcr Staldfodring
vvenpaa Moddingen. Vcd dcnne Gjsdningeformerelse> er Han
sat istand til som sagt at gjodc ^ af Jordcn ordcntlig. Dct
anmcrrkcs, at Han ikke som andre Möllere kan samle Gjodning
cftcr Mollcgjlrstcrncs Hcstc, da Hans Gaardsrum er saa lidct,
at de cj kunne vcrre der, og der, hvor de holde paa Gaden,
er uophorligt rindende Land, som paa en siccnpikkct Flade
forer Gjodningcn mcd sig.

25.
Er der noger oeconomisk Selskab iEgnen? ^vad virker der?

§ o r nogle Aar sidcn blev et oeconomisk-Selstab stiftet iAarhnnS; men det er oph-rt og detS Capital sijenket til Stifts.bibliotheket.
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Er Ejendsmmenes priis i Srigen ellcr Falben? Findea arl'cjdslsse Mennesker? ^vor stör er Arbejdslsnnen? Rnnne Beboerne
have Bi-N-rcingsveje udensor Agerbruget, f. Ex. ved Lalkbrud,
ved Bearbejdnins af gode Leersorrer ril brcendre v a re , eller

deslige?
(§jendommcnes Priis er i Falben i hele Amtet, ligcsom over
alt i Danmark og maastee i hele Europa, i det Mindstc ogsaa i Tydsiland og Sverrig. .
En Prprst i Framlcv Hcrred yttrer sig saalcdcs dcrom:
"Landcjendommcne salbe Dag for Dag mcrc i Priis, cn Fol''ge, deels af Producternes lave Priscr, dccls af de i Fo» hold
"dercfter hoje og svcere Skattcr, deels af Tjcncstcfolkcncs mod
"Tiderne alt for störe Lsn, dccls af den under Krigcn mcre
' og mcre udbrcdte Lost til Kaffedrikkcn, dccls af den hyppige
"Handel og Omvcxling af Jordejendoinme, som i Scerdelcshcd
"under Krigcn fandt Sted, og hvorvcd mangen Een kjobte
"betydelige Ejendomme, hvvrtil hqn ikkc havdc siorce Formne
"cnd det, der künde gaae mcd til Vigkjobet og stundnin til de
"behorige Documentcrs Linglsisning etc., dccls af Forandrin,
''gen ved Pcngevascnct, dccls af cn blandt de lavcre Klasscr
"storre Magclighed og Ulyst til, som Ejcr af cn Bondcgaard,
"selv at arbejdc med. Hvox enkelte ellcr alle bisse Tilftrlde
"tilhobe finde Sted, er det intet Under, om Landejeiidoinincuc
"maae labe i Priis. Lil Ovenansorte künde cndn» fojcs Uvi"dcnhed i Agerdyrkningcn. Statcns Udgiftcr focdre et storre
"Offcr, der maa altsaa cn foroget Ansica-ngclsc og flrrc Mid"ler til at afhjclpc den ; mcn hvorfca dissc, naar man istcdcn' for ar gaae frcm maaflcc mangt cl Slcd af Dovcnstal» gaacr
"tilbagc? Armod vil da af sig sclv indsinde sig."

Men at kunne bcnaegtc Rigtighedcn af de anforte Pnnc,
ter, som Mcdaarsager til Landcjendommcnes Fald paa enkelte
Steder, vil jcg blot bem«rke, at et Hovcdiuoment er gkcmt,
^et, som formodentlig ene kan forklare Pharnomenets Alinindc,
lighcd; og dct er det forandrcde Forhold af Betalingsmiddc,
lcts M«ngdc til de soelgelige Gjenstandcs Mangde.
Solvets M«ngde er siden de spanste Colonicrs Frafald
neppe tiltagct i Europa, men snarcrc aftaget. Paa samine
Tid ere de s«lgelige Gjenstande i hoj Grad sormeredc. Me,
get Land er vundet fra Havct og fra ferste Soer; Heber og
Moser, som hidtil ingen V«rdic havde, ere opdyrkcde, Huse
byggcde, Fabriker anlagtc, Skibe byggcdc, cn stör Moengde
Bare af alle Slags producercde. Heraf folger igjen cn S ti,
gen af Solvets P riis, fordi det er blevct — om ikke i og for
sig sjcldncre — dog sjeldnero i Forhold til de Ting, som kunne
betalcs dcrmcd, og denne bevirker- at alle SlagS Ejendommes
V«rdie maa synke, fordi S-lvct er Maalestokken for dennc. Jo
mcre hyppig en Handelsgjcnstand er, jo flcre der have den at
falbyde, jo flcre Kjsb og Salg deraf finder Stedr desto sna,
rere maa denne Dirkning sporcs; derfor moerke« den forst paa
Ting, der ere sordcclte mellem saa mange Ejerc, som Land,
cjcndomme og dcrcs Producter ere; paa nogle Slags Artik,
ler har man ikke m«rket den endnu, fordi de have v«ret for,
declte imellem et ringe Antal Ejcre, der ikke endnu have seet
sig nodtc til at nedscrttc Priserne i Forhold til Solvets for,
hojcdc D arb; enkelte Arier af Gjenstande ville maastee endnu
lcrnge holde stg i P riis, fordi dercs^ Mangde ikke forogcs ellcr
vel endog aftager; saaledcs dt ficsie Metaller og maastee Tr«,
last. Korncts lave P riis, som medvirkcr til Landejendomme,
nes Falben i P riis , synes at v«re en Folge deels af den
forogede Production, deels af den almindelige Fred, hvorvcd
mange af Jordcns Producter staanes, som i Krigen blcve ode,
lagte. En soeregcn Grund til Landcjendommcnes lave P riis
her i Landet er «den Tvivl de h-je Byrder paa Hartkornct.
Men alle disse Aarsagcr vildc dog nok ikke have bragt dem
til at falbe saa dybt, som de ere faldnc, naar ikke den alm inmindelige M ening koin til.
Den Mcning, at Landcjcn,
dommcne var cet af de stkkrcste og fordeelagtigste Slags Be,
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siddclscr, bragte dem for nogle Aar stden til at stige til cn P riis,
som var hojcre end deres naturlige N«rdie. Den Meiling,
at de nu höre til de nfordeelagtigste og nsikkrcsic Desiddelfer,
har maaflec igjen bragt dem til at falbe «ndck den P riis , de
med Hensyn paa derer Brngbarhed flnlde havc i Forhold til
andre Gjenstandc.
I og for sig sclv kan man ikkc sige, at Landejcndommc,
nes lave P riis er et Onde for dct Almindelige. Er den til
Skade for dem , som knnne s-elge- saa er den til Fordcel for
dem, som ville kjsbc. Men deres Falben kan for en Tid vir re
et Ondc, fordi den soraarsagcr mange Fallitcr og dcrmcd Fat,
tigdom, og derved igjen kan bidragc til at befordrc Raahed
og Jmmoralitct. At forcbyggc Land.-Ejcndommencs Falben er
neppe Statcns Sag, og maafkee aldcles nmucligt; men Sta,
ten kan maafkee forcbyggc de Onder, som den mcdforcr, og
saaledcs is«r Fallitcrne. Dctte knNde fkee is«r ved 1) at ned,
f«tte Skatterne for cn Tid, og det fornemmelig paa vissc Eg,
ne, hvor!det Onde er vcerst, 2) at ncdstrttc Toldcn paa de
«igtigste Dare, som til Landbruget cre nodvcndige f. Er. Ic rn ,
2r<re- Kul, Tj«re, Z) at opwuntre til Forliig mcllem Creditor
og Debitor, naar Pantct var IordegodS, — hvorved Capita,
lerne fknlde nedsoelles i Forhold til PantetS Eandie, — c»
Forholdsrcgel, hvormed Creditor i de fleste Tilfalde vilde v«re
langt bedre tjcnt end ved at lade dct komme til Fallit.
.
2 dct Hele taget er der i Aarhuus Amt ikkc mange Ar,
bejdslose af Saadanne, som kunne og ville arbcjde, men vcl
adstillige, som, da de knnne leve af Lidl, nojes med at for,
tjeae saa Meget, som de bchove til Livets Ophold, og cllerü gaae
ledige, hvoraf Folgen blivcr, at de In te t lagge op til Alderdom,
men og tidlig falbe Fattigvaesenet til Dyrde. ) Ormslev er
der nogle Arbejdslose formedclst den for vidt drevne Udstykning.
Daglonnen er meget forfljellig, men synes i Forhold til
Kornpriserne at v«re for h-j, som maa komme dcels af Man,
gcl paa Folk, dcels af Dovcnflab hos Hnusmand og Inder,
ficr, som hellere gaae ledige end arbejde for cn ringe Beta,
ling, naar ikkc Nodcn driver dem. I Habs Herrcd cre Huus,
nurndcnc endog «ursten ikke at faae til at bcsiillc Nogct for
Andre, undtagen i H-sicn.
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Daglsnnen er
i Sabroe Herred: Vinter 8-10 ß.
Sommer 10-12 /
i Bester Lisbcrg Herrcd: Vinter 8 Sommer 10 ,
i Hasle Herrcd: Vinter 12-24 ,
i Framlcv Herrcd: Vinter 10-12 ,
Sommer I 6-20 ,
i Ning Herrcd: Vinter 8-12 ,
Sommer 16 Hsst 24 eller Hsstlon 4-5 Rbdlr.
i Hads Herred ikkc angivet.
Folkclsnncn er:
for en Karl
for en Pige
Sabroe H. 12-14 Rdlr, 12 Al. 7-8 Rdlr., 8 Al. Lcerred, 4 A l:
Lcerred, 4 Al. Vadmcl
Vadmcl
cstcr 20-30 Rdlr.
eller 12-20 Rdlr.
Hasle H . 20-40 Rdlr.
12-26 Rdlr.
eller 16-20 Rdlr., i2 A l. eller nndcrtiden 16 Rd. og noget
L«rred, 5-6 Al. Vadmcl.
Her eller Leerred.
FramlevH. 12-20 Rdlr., 12 Al. 6-14 R dlr., 12 Al. Lcerrcd,
Lcrrred, 6 Al. Vadmcl, Fri^ Skp. Hsrsoed, et Faar
hed fra Offer m. m.
gr<rssek og fodret m..v.
A f Binirringsvcje havcs i Aabye Sivarbejdeii, i Skivholme
og Storering Pastoratcr lidt Treeestocmagcrie, i det sidstc ogsaet
noglc Pottemagerc. I Ormslcv S . er lidt Leer- som künde
brnges til Tcglbr«ndcrie. Af Kalksteen er ingensteds opdaget
nogct Spor i Aarhuns Amt, men det kalkholvige Leer, som findes isoer i den -stlige Deel, künde ndentvivl anvendrs Paa adi
siillige Maadcr, og fortjcnte at underkastcs nogle Förssg.
'
Om Hads Herrcd sirivcs i en Indberetning: "N aar
"undtagcs Smcdc, Hjnlmcrnd, Skrardcre, Tsmmermernd og
' dcsligc, saa findes her ingcn tilladelige serrdcleS Nerringsvcje
."for Bcboerne." Man vil heraf sinne, at der findes utillade,
lige, og virkeiig er Brarndcviinsbrerndcn her som saa mange
Stcdcr i Iylland, mcgct almindclig.
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27.
Hvilke Dele af Landbrugec forrjene esrcr Local- sg Tids-Dmstcrndighcder iscrr Anbesaling? Forrjener den animalste eller vege
tabilste Production Forcrincr? 2lf den forste igjen L>.v<rg- eller
Zaarcavl eller Heste-Lpdr-vr> Hvilke V«rrccr, euren ril Scrd, Foder eller Handel kunne med meest Lordeel dyrkea?

Ä c tte Spsrgsmaal er vanstcligt at bcsvare, og er tcmmclig
forstjellig besvarct af dein, som have givct Indbcretningcr.
Del synes, som om man nogenledes rigtig kan fastsiette
den Regel, at de Egnc af Dannemark, hvis Beliggcnhcv
meest bcgunstigcr Soehandel, bsr loeggc Vind paa Korn, forsaavidt som dercs Iordbund er bcqvem dertil, de, som meest
kunne have Landhandcl, paa Q.v«g.
Aarhuus Amt har cn frugtbar Iordbund, dct grcrndscr til
Havet og har godc Udstibningssteder; men dct er tillige land
fast og ikke ovcrordcntlig langt sra Gr«ndscn. Man har der/
for Anledning til at anbcfale baadc Korn- og O.v»g-Avl.
Tidsomstcrndighedcrne syncs i noglc Aar at have v«rct nogct
mere günstige for den animalste Production, cnd for den ve
getabilste, og isoer for Faareavl; men de kunne saa snart forandre
sig, at det «den Tvivl turde v«rc raadcligst for cnhver Landmand, at sorenc bcgge Dele. Af Kornartcrnc synes Hvcde og
Rapssd at betalc sig bebst; men ogsaa dcttc kan snart forandre sig.
For at vise Forstjellighcdcn i Meninger om denne Sag,
vil jeg her anfsre tvende M«nds Pltringcr desangaacnde.
En gcjstlig Mand i den nordlige Deel af Amtet flriver:
"Drakog Staldfodring crc dc Dclc afLandbrnget, der meest bsr an"bcfales; den vegetabilste Production maa v«re den vigtigste,
' som den, der baadc er meest indbringendc og tillige understotter
'"og fremmer den animalste Production; af sidste Slagö blivcr
"Heste- og O.v<rgopdr«t vigtigst, men af Dcertcr, Byg og Din''tcrhvcde fordcclagtigst og meest passende til Iordarten."
En Landmand i den sydlige Deel af Amtet strivcr derimod: "For n«rv«rendc Tid syncs Till«g af godc Crcaturci^
' forncminclig O.v«g og Bester, at burdc foretr«kkeS for Korn»
'av l. Man behovcr kun at sce hcn til vore Markcdcr. Der
'sinder man Skarer af Fremmede, som tilsorhandle sig jydste

"Hcste til hoje Priser, og Stude gaae ligeledcs til Udlandet i
"Tusindeviis. Ware ikke bisse Jndtoegtskilder, hvor stulde da
"Jydcrne, der ikke have Kjsbenhavns Torvc, hvor selv bet Ubc"tydcligste kan gjores til Penge, bestaae? Icg sigcr derfor:
"CreaturcS Till«g og Salg er Jyllands Erhvervkilde." Af
nogle senere meddecltc Bem«rkningcr fra den samme indsigtsfulde Landmand oil jeg endnu meddele Folgende: "D c t er
"ikke vansteligt at bevise, at Jylland fra de «ldste Tiber har
"havt sin Opdr«t als Hcste og Qv«g, og sammes Salg til Ud"landct at takke for sin Beistand. I vore Dagc opkjobes her
"O-vicr i stör Mirngde til holstenste og mcklcnborgsie Holl«n"riers Vedligeholdrlse; men iscer maa man 'l«gge Mcrrke til
''dct mcre indbringcnde Udsalg af Hcste og Stude. Disfe sid,
"ste opelstes hos Bonder og andre Gaardbrngere, fornemme"ligcn i Dendsysscl, fra hvem de scrlgcs til de störe Hovedgaar"de, hviS Bcsiddcrc, cfter at have havt dem et halvt cller heelt
"A a r, stelze dem halv, ellcr hcelfcdcde til Udlandet. Det gi"vcr stcdse Omsrtning imcllcm Mand og Mand, og drager
"Penge ind fra Udlandet.
.
" T il Excmpcl vil jcg blot-anfore een Mand her i Egneu,
"der i en R«kke af Aar har holdt et Antal af circa 12^X)
''S tk r. Stude- hvoraf i det mindste de 1000 S tkr. aarlig
"afgaae til Frcmmede, og rcgncr man nu blot, at Han faaer
"30 Specics for Parrct, hvilkct er cn ringe Gjennemsnits,
" P riis for saadanne Sende, som Han holder, saa bringes
"der igjennem Hans Hamdcr 15,000 Spccies ind i Riget.
"Ic g kan n«v»e Mauden: det er den mcget virksomme
"Kammerhcrre Baron K. I . W . Ahrenfcldt til Stecns"ballcgaard. Sccr man nn hcn til, at der i Jylland findeS
"flcre hnndrcde M«nd, der handle ligesoin Han: hvad for
"cn Statsindtargt givcr da ikke dcnne Artikel? Jndvendcr
'man maasiec: hvor kan een Mand holde saa mänge Stnde?"Det stecr dcrvcd, at Han, mecst af forarmedc Gaardejere,
' som ikke selv have Raad til at anstaffe Bcstrtning, lejer F-o,
'/der og Er«s til den, Han ikke selv kan holde — og saaledeS
"holder dcnne virksomme Mand, og mange Andre ligcson»
"Han, Bonder og andre Familier vcd Gaardc, som cllcrs
?vare blevne fa llil, brodlose og hunsvildc. Dct Korn, diese
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"kan undrmre, s«lge de, og naar Skatter og Renter stal be,
"talcs, vecd de, formedelst saadan Udlcje cllcr Forpagtning,
"hvor samme stal komme fra. For Stndcholdningen tnler
"endnn bette: i lave KornPriscr staldcs Studene almindelig
"fede med Korn, hvorvcd Ejoduingcn og altsaa ogsaa Jo r,
"devnc forbedres, og i hoje afgaae de nfedcde; Regjcringen
"syncs ogsaa at have indscct Digtighcden hcraf for Landet, da
"Tolden imcllcm Norrc, og Sondre, Jylland er ophavct og
"Grcrndsetoldcn bctydclig ncdsat af alle Krcature. Jcg har
"her talt om Jylland i Almindelighcd, og er af den Mening,
'^at cnkclte Undtagclscr ikke bor komme i Bctragtning. Jcg
"tkoer nu at have oplyst saa mcgct, som der behovcs, for at
''indsee : at den animalste Production, hvad Jylland angaaer,
"ikke fortjcncr mindrc, men snarere mcre Opmarksomhcd, end
"den vcgctabilistc."

28.
<§ives der i Lastricter nogcr 6a.reger, som for andre Egne künde
gavile ril Efcerfolgclsc cller Adöarscl?

Ä o r givcs Fejl og Usuldkommcnhcder nok i Landbrnget og
Hvad dertil> Hörer, som for dct Meste i det Foregaaende ere
ansorte, og som straffe sig selv, f. Er. at tage for inange Hai,
me af Jorden, at tilsidesame Markfreden, forsomme Dyrknin,
gen af Aoderurter o. a. m. Men bisse Ting ere alminbclige
nok andenstebs og behove ikke at anfores til Advarsel, fordi
dcrcs onde Folger ere l'ekjcnbtc nok.
I Sjrlle Sogn anmcerkcs som cn stet Skik, at naar
Karle og Pjgcr have forrettet dcres Hovcrie.Arbcjde paa Wc,
delslund, om de end ere farbige Kl. S eller 10 om Kormid,
dagcn, selv i den travleste Tib, saa drive de Tiden hen undcr
Sang og Lystighed til om Aftencn Kl. 10, til Huusbondcns störe
Tab. Ogsaa de mangfoldigc Sammenkomstcr her og andenstebs,
som tildeels foranlediges ved Placatcrs Oplasning og deslige, for,
aarsagc Ucnighed og Kiv, saavclsom Forssmmclse af Arbejdc.
Til Eftcrligning er der jnst ikke Mcget at anfore. De»
Jndnsiricgrecn, som drivcs i Aabye Sogn med Sivarbejdcr,
fortjencr at esterlignes andcnstcdS, hvor der er Lejlighcd der.
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Lil. Bsndernc vife temmclig Beredvikligheb t ila t vptage Myt,
naar de have seet det prsvet med Held, f. E t Mergling,
Dyrkning af Kartoficr og Rapsoed, og fortjente dcri at esterligncs
af andre Ainters Bebocre. At der er cnkclteMarnd, som vcd en
»ppcrlig Dyrkning og fornustig Dehandling af dereS.Jord give
Andre et lysende Ercmpel, er aücrcde «nder No. 24 anfort.

29.
«Zvad ansees i Almindelighed for ac kunne tzavne Egnen med
. : sorcrinligc ^ensyn pan Lens Lscalirerk >

? I f de forcgaaendeArtikler fees, for en stör Deel, hvad Egiifn
Mangler og folgclig hvad der vildc gavne den ; cndnu künde dog
Maastce tilfojes Eet og Zlndet, som der ikke blevLcjlighed til at
anf-rc, i det Mindsie saa udsorligt, soin det knndc behoves.
Da Assoetningcn af Korn er ubctydelig, vildc det for
dctte Amt, iscer for de Egne , der ligge langst sra Kjobstedcr,
v«rc godt, om der blcv givct Tilladelse til at brande Brande,viin. For at fremmc Kornets Afsatning vgr det at onste, at
der blev opretter ogsaa andre Anstalter i AarhuuS eller andcnftedS i Amtet ti) Kornets Forarhejdclsc tjl Salg, f. Er. t(l
Meel,-Gryn og M all, til Hl, 2Cdike, Stivclse etc: Een,Art
nf Forarbejdelse, som kan vcrre viglig- da Körnet er goddMph
og Losonialvare i remmelig hoj P riis , trper jeg at burde
Äjore opintrrksoin paa; der er den, at gjore Snkkrr» eller i, det
Mindste, S irup af Stivelse. Fabriker til de ovrige raae .Pro,
duclers Foradling künde ljgcledes vare at onfke.
l Megcl gavnligt var det for Egnen, sm eni Mand der
nedsattr >sig, som künde forfardige forbedrcde Avlsradstaber, for
at djsse ikke fdulde faldc Almnen saa dyre som nu. I inangr
lende Fald künde der vare et Oplag af saadanne i Aarhuns
cllcr et ander Stcd i Amtet, hvor Bondcrne künde blive.be,
kjendte med dem og faae Anledning til at eftcrgjore dem.
Til at sorbcdre Hcsteavlen vil det Kongelige Stutterie
paa Mocsgaard sikkerl gjorc Nytte; men rillige vildc de», cf,
tcr cn kyndig Landmants Mcning, fremmes dcrvcd, at Ejcrne
med dcres Hingstcr af to Aar og derover modle paa et vist
SteL i hvert Hcrrcd, hvor en Eominiösion afkyndigcMcend stuldc be,
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stemme^ hvilke der paa Grund asdoresgode Egenstaber «»aalte frei«,
delcS bliveHingster oghvilke ikke; bisse sidstestuldestrar i Commis«
sionens Ncervarelse stjceres, for at de ikkc stulde cftcrladc sig Aston».
Havedyrkningen trccnger meget til Opmnntring, saa meget
»nere, som den nndcr den »cerv«rcnde Pengemangel vilde könne
spare Bonden adsiilligc Udgiftcr (til Huinlc, Tobak o. in.) og
staffe Ham en god Indt«gt af Producter, soin künde afsattes
ikke alene til Kjsbstedcn, men og til fjerne Egnc, saasoin
Humle, Lummen, Senncp, Log, Pebcrrod, Cichoric, alle Slags
Lcegcdomsurtcr, saavclsom Troefrugtcr. Det vor dcrfor at onste,
at der blev senkt nagle Gärtnere til Amtet, som künde rejse vm og
anlorggc nycHavcr, saint nndcrvisc Bondcrue iHavedyrkiiiiigen^
Kfobm«ndcne vilde kunnc virke cndeel til Havedyrkningens Op,
kamst, »laar de opfordrcdc Bondcrnc til at lcvere dem Producter
af Kaverne, aller blot modtog dem , naar de levercdes.............
> .Endnn nagle Ting inaa jcg tillade mig at anfsre som nyttige
for Amtet, stjondt dc maastcc ligesaavcl ere passende.sor andre.
Diisse .cre^
1. Höveriets Asstaffclsc. Den er maastee vansteligere
at satte i Vrerk mi^ cnd den til andre Tiber har v«rct, fordj
Penge mangle blandt Alinucn; dog, naar Asgistcn bcstcmtcS
jkke t Pengs' alcire, men tillige i Lorn, vilde den -maaster ikke
blive vanstelig at udfore. 2lt Hovcriet er til Hinder for e«
bcdre Dyrkning baadc paa Hovedgaardene og paa Bonder»
gaardcne, behoaer incct Beviis.
2. Skolevasenels Forbedring. Denne scrtter jeg ikke
i Indforclsen af de» lancastcrste Methode alene, (om hvilkcn
adstillige af Zlmtets Bcboere mene, at den paa nagle Sieder
ikke mcdforcr saa störe Fordcle, at de kunnc veje op mod Be»
kostningcrnc) inen isirr i hcnsigtsm«ssige Forstandsovclser, cller
med andre Ord, i god Caicchisation. Dalgas siger i sin Larcbag
til Bonden: "Du stal l«rc at tauike!" men hvad hjelper denne
Erindring, naar Han ikke vced, hvorledes Han stal l«re det?
Saavidt sam det ka>» leeres i Skolerne, burde det l«rcs der;
ag det steer ikke vcd en blot Oaclsc i mechanistc Feerdighedcr,
»ncn ved Samtaler med Larcrcn og vcd Leesning undcr Hans
Dejlcdning i Skrifter, som give Ständen Naring. Anviisning
nf Skolelarcrne til nagle practiste Fardighcdcr var agsaa »t

64
-nflke; iblandt bisse vil jeg is«r navne Havedyrkning. Ae,',
lcdning til Knndsiab om Naturen, isar vm de indenlandste
Natnrprodncter, sein have oeconomisk Nytte, og om udenland,
skc Baxter, som med Fordeel knnne dyrkes, syncs.ogsaa at
vare en vigtig Gjcnstand for Skoleundcrviisningen. Om Spin,
drskoler har jeg forhen talt.
!
3.
Nyttige Skrifters Udbredelse blandt Almuc». Af faa,
banne have vi endeel; men de fleste af dem «re eilten for störe
eller for keedsommelige. Jeg vilde onste, at man havde nogle
Levnetsbesirivclser af afdode eller nn levende ndmarkede Land,
mand, som med fuldkommen Sanddruhed fortalte hvad de havde
forelagct dem, med Efterrctning om Udfaldet; tillige knnde med,
deles deres svrige Levnetsomstandighcder, som, om de cnd vare
dagligdags, dog künde fremsattes saaledes, at de vilde underholde.
Jeg vilde, at man havde saadanne Levnctsbefkrivelser af de«
afdode Jorgen Christensen paa Korsebjerggaarden, af Dannc,
bkogsmand Knndstrup,. af Niels Remmer i Terp, af Hans
Hcnrikscn i Aininendrup o. fl. Lasning om bisse vilde gjore
mere Indtrpk end om en opdigtct Iesper Hansen eller An,
derS Iohansen, fordi man vidste, det var Sandhed, man laste.
For cnkelte Dcle af Amtet künde Folgende vare gavnligt:
1. At saavel den Aae, som lober midt igjcnnem Amtet,
som den paa den nordligc Sidc vcd Lyngaae bleve oprrnsede,
saa at de ej ved Ovcrsvommelse stadcde Hsebfergningen, og at
Wandet saa künde anvendes til Enges Landing.
2. At der paa nogle Stcder blcv forctaget en ny Udstift,
ning, »den hvllken der ikke er at tanke paa Indhcgning, eller at
der i dcts Sred sieede Parccllering, hvorved de adstilte Loddcr
kom i forstjellige Handcr. Uden eet af bisse Midier er der
neppe at tanke paa en bcdre Dyrkning paa Udlodderne.
3.
At der i de Egnc, hvor der findes mange Stcne i

Jorden, blcv opmuntrct til disses Oprydning og til Steen,
gjarders Satning.
4.
At der — i de Egnc, hvor de finde Sted — blev sat Grandse
for de tidSspildende Sammenkomster til OplaSning afPlacatcr o. d.
Om Hedcrnes Opdnrkning, om Hnusflidcns Opmuntring
og om Nedsattclsc af Tolden paa visse Artiklcr, er allcrede i
det Foregaaende talt.

Tabellariske Oversigter
over

Herrc-ernc

i

Aarhuus

de til det Kongelige Landhuusholdningsselffab
koinne Jndberetninge,.-.

Amt

r

S
Sognekaldenes Navne.

Jordbunden.

Lyngaae og Skjj-d.

Lyngaae Bye har deelö en
(Det sidste i Hovlberg Her Blanding af M u ld , Leer og
Sand, med Leer-Underlag og
red, Viborg Am t).
jevn Overstade; deelö forhenvcerende Hede, muldsandig
med magert Leer-Underlag;
deels til et Par GaardeSandjord. Vivild Bye deelö skarpsandig, deels muldsandig; dette er siidt og magert med LeerUnderlag.
Svejstrup Bye
Sand, tildeelö reent Flyvesand. Favrskov sandig med
Moser. Skjsd Sogn har alle
Slagö Jorder uden feedt Leer;
deelö dakket, deelö jevnt. L.
har god Eng, som künde indretteö t il Vanding, men det
keer ikke.

Vitten, Halduin og
Hadsteen.

Lading, Gabroe og
Faarup.

Leeragtig.
Jorderne ere side og jevne,
de lide ikke affkadeligtBand.
L il BandingSenge er der ikke
Lejlighed.

Daildene.

Lüsten.

Udstistning.
Parccllering.

a b r o e-

Dyrkningsmaade.

SommerStaldfodring.

Ejsdiüngs,
midlcr.

Stüdes Brugl
Agerdyrknings
til
Markarbcjdc. Redskaber.

En lille JndL s rt og sundt
sse paa Favrskov Clima. TordenG run d.I Vivild vejr plejer at
mange Kilder. drive uden om.
Lyngaae og det
Meste af Skjsd
Sogn mangler
Band.
Ingen Udtsrringer har fundet Sted.

Lyngaae har hver
Lod paa eet Sted.
Huuömcendö- Lod
derne ere ved det
ydersteMarkeskjel.
I V ivild er2Lodder t il hver, in
gen Udflytning. I
Skjsd Sogn ere
Lodderne paa 3
Steder. De eenlige Gaarde og Lorperne ligge godt.
Parcellering var
onskelig.

BedsteIord. M idi. Sandig.
Bruges afPr<rI.W yg eller Byg. Bog- sten og afDegnen
Boghvede
hvede. Iensen, meft j „ .
el. Brak^gen a»dre.
ning.
2-Rug, gjo- Rüg.
Rug,g.
det.
3. Byg.
Rüg.
Rüg.
4-Havre.
Havre. Bog(lE rter).
hvede.
S. Havre.
Havre. Rüg.
6-10-Hvile. Hvile. Hvile.
Paa Favrffov Kobbeldrift.
Hos Prcrfken (nu afdode Herr
U p h o ff) Vexeldrift»

Her giveö en- Lem m eligm iltt
deel Brsnde og Eliina, da SkoDamme, som Vene give Lye.
godtholdeBand.
Bandet er ikke
kjendeligenaftaget. Ingen Udtsrring er ffeet.

Äordlodderne ere
hersamledepaaeet
Sted; nogle Gaar
de ere udflyttede.
Ingen Parcelle
ring. Foestehusene
have ved Udskiftningen faaet Zord.

1. Byg i GrsnjorÜ, som f«l- Sommcrsteid'fvh,
deS om Efteraaret og un- >ring bruges kun af
dertiden plsjeö to Gange ,een Mand. Mar,
om Foraaret.
indvcnder, , t det
2. Rüg.
crforbekostiljgt,at
3- Byg.
der maatle an«^f4. Havre.
feSnyeAvlLredffa5. Havre.
der. Desuden er
3 eller 4 Aars Hvile.
det svare
Nogle bruge reen Brak, een t il Hinder.
Mand Vexeldrift. In te t udlagt til Groeöland.

Kal? og M er '
gel bruges ikkun
sjeldent.
Ved
Nydninger kjoreö Dyndop paa
Agrene, og udlufteö i et Aar.
Man bruger
ikke at brande
Grsnsvaren.

Udskistningen er
god.
Ikke megen Udparcellering.

1. Byg.
Bsndcrne troe,
2. Rüg.
at K.erne ej mal3. Byg.
ke gebt dcrved.
4 . Havre,
s. Havre.
3-4 AarS Gr«S.
In te t u d la g ttil varigt Gras
land.

De sadvanliIn te t udenMer- Ingen. De angel, hvordenha- tageöatveerefor ge engelske Plove ere prsvede,
vcö.Determeest langsomme.
men de kunne ik
Sandmergel.
ke bruges forme
delst de mange
Stene.

Sand, M uld og blandet
Nogle Kilder L s rt og kolbt.
Lcerjord med Underlag af og en Sse. Ban
Sand eller Leer.
det var i de tsrre
Gründen er siid og jevn. Somre astaget.
Den lider ikke af fkadcligt
Band.

I

>

Forp: --solleIkkun paa
sen paaFavrskov Favrskov brugeö
har merglet,ryd- Stüde.
det, opsyldt og
jevnet med stör
Flid og Bekostning.

Ingen.

Udyrkcde
J o rd e r.

Soedekornets
Deflaffenhed.

Sjeldnere
Soedearter.
Provstie- og
S t. Hans-Rüg
er i de senere Aar
bleven noget udbredt. Hsr er
temmelig almindelig.
Foderurter (undtagen lid t Klever
paa den bedste
Jord) dyrkes ik
kun af enkelte
Reformatorer.

Nogle Faa ha
ve bayleyskPlov
og Exstirpator;
men de forfolgcS
med Spot af de
andre.

Nogle Skovbanker opdyrkeö
esterhaanden,
men behandleö
stet« Forp. ^Zollesen har opdyrket et Tuekjoer
paa 50 Tsnder
Land.

Man barer gjerne Omsorg for
godt Sadekorn;
men Pengemangel hindrer fra
at faae det.

De sadvankige.'

Jkk^nlkdt He
de, hvorpaa der
groeöseö Faar.

Maadelig.

Ikke mange. Man barer in
Nogle Hedeplet- gen Omsorg for
terafbrandeS og godt Sadekorn.
plsjeö; deri
saaeö Rüg og
derpaa Havre.
DegivekunLidt.
T il Dyrkningen
brugeö Heste og
til Besatning
Hornqvceg.

Sygdomme Regler for Korhos Körnet. nets Modcnhed.
Brand spores
i Hvede. Rust
er ikke market i
Rüg i de senere
Aar. Forhen var
den almindelig,
undtagen paa
Sandjorden.

Rüg, naar Kjernerne ere brune.
Byg, naar den begynder at svinde.
Havre, naar de fleste Kjerner blive
hvide. Doghvede,
naar den feer ud
som en spettet Hsne. TErter, naar
de nederste Balge
rasle, og Blomsterne i Lopperne
ere faldne. Reg
lerne overtradeö
oste.

Ingen.

Rust og Brand Meget oste hsster
poreS undrrti- man halv-grsnt.
den. Frostluft
ansees for Aarag dertil.

Ingen.

Rust og Brand
Ingen Regler
paaNugen.Aar- iagltages. Körnet
sagen antagesat Höstes grsnt.
vare stark M orgendug.
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H e r r e d.
Kornvnrernes Ptoducterncs
Desiäffenhcd. Afscrtning.
ZSvnden bryder
fitz ikke om at
levere god Handelsvare.

Slet.
Ukrudtet renses
sra, saavidtmulig t, ved de almindelige S o l
de.

Markfred.

Hornqvaig/Avl.

Hesteavl.

I Aftagende^
Ingen Eftersporgsel. 16-20 Rbdlr.
erdenhsjestePriis
for en god 4 Aars
Hest.

Slet.
Afscetningen er
2 Aftagende for
2 AlmindeMaadelig.
.
M an renser kun vanstelrg,daJn- tkghed har man AntaUcr er kun lidet, medelst Forssmmed almindeli- gen vil betale. ikke Markfred. og de gaae fo^ lcrnge mclse.
ge Solde, og uNogle opfore >ude om Efteraaret.
fuldkomment.
zog nyt Hegn og
zedligeholde det
zamle.

Anbefalelses/ Serregenheder
vcerdige Grene titAdvarsel el. Hvad der vllde Atiillttrknl'irgc'r.
af Landbruget. Efterligniiig. gavne Egnen.

Skov
og T-rvcstj«r.

Forssmmes; man
dyrker ikkun Kaal
og Kartofler. Dog
har Lyngaae forte
Syltekirsebcer.

Skoven har fsr
v-rrct st«rk, men
er nu ncrsten odelagt.TroeeogLsrv
sattes, iscrr i Lyng
aae.

Prcrsten.
Net god.
Der vLves for det Forpagter
Meste stet. Mcen- lesen.
dene hugge omDagen; om Aftenen
ere de ledige.

Ingen.

Salg afEjendomme
sinder ikke Sted, da
det er Stamgods. I n 
gen arbejdslose. Daglsnnen er6Ii. om BinLeren og 12-16 ß. om
Sommeren med Ko
sten. Ingen B i- N « ringsveje.

Da Liderne ere
saa ustadige, synes det raadeligst
at laiggeVind paa
flereGrenepaacen
Gang.

Aaen Lurbe opryddcs og bruges
tilEngvanding.
Skjsd Bye bür
de udstiftes paany eller udparcellercs.

Blandet inden- Haverne behandlandst og engelst leß meget stjodesRace. 14-16 Stkr. lost. Ingen nye
(Lam iberegnede) anloegges.
paa en Gaard. In genFaarefoldniNg.
Stammen forhedrcs.

Megen Skov til
Frysenborg, men
Bsnderne fa-eIntet deraf. Meget
liden Lsrvestjcrr.
Ingen Plantninger.

Uldent og Linned frembringes
til eget Brug og
t il Folkelsn. Man
scrlger kun af
T rang.Forstudtil
M aterialiervar at
snste.

Ingen.

Ejendommenes Priis
er i Falben. Ikke man
ge arbejdslsse. Daglsnnen er 8-10 ß. Fol
kelsn t il en Karl 12-14
Rbdlr.og iLAlen L<rrred, samt 4Alen Vadmel, til. en P ig e 7 -8
R bdlr., LAlen Loerred
og 4 Alen Vadmel.

Den vegetabil
ste Production an
sees for at have
Fortrinnet. Afden
animalste ansees
Hornqvcrgavlen
for bedst.

En Ledre Dyrkningstnaade og
Markfrcd.

Ingen.

Ejendommenes P riis
er i Falben. Ingen A r
bejdslsse. Lsnnen er
förenK arl 20-30 Nbd.
a arlig , for en Pige
12-20 Rbdlr. Ingen
Binceringsveje.

Den animalste
Production ansees
for atvirre fordeelagtigst, iscrrHornqvoegavl. AfKornarter foretrorkkes
Byg.

Vanflelig, for- Markfrcdenafi
Dvceget er den alSlet.
Fiinuldede Faar
di Aarhuus og skyeö.
mindelige jydste Mid- Den forfalder Aar mangle. Man har
Randers ere
dclart. En Ward af for Aar.
en Blanding afenkomne tilbage.
5 Tdr. Hartkorn hap
gelsteogjydffe.De
11-12Hoveder, og til!tojrcs om Somloegger 2 -3 Mlve.
!mcren og gaaemeNogle Stedeki Skjsd
'get ude om VinSogn har man ligeteren. En Gaard
saa meget paa 2r Lde.
paa 2 Tdr. H a rt
Hartkorn. Senderne
korn har 12 t i l 20
ynde meest Malkekser.
Stkr.
PaaFavrstovharman
kun de nodvendigeMalkekser, og holder ellers
Stude.

Der e rZ M iil Som i Lyngaae. Nogenledes Svd.
til den ncrrmeste
2 t il 3 Hoveder pr.Tde.
Kjobsted. AfscetHartkorn. Malkekser
ningen er stet,
fovetr«kkes.
ögsaa er der lidet at sorlge.

Oeconomiste Almeen/Delstand.
Selskaber.

Havcdyrklnng.

Faarcavl.

Fiknuldede Faar
Man har blot
I Lading er
udbrede sig meget, Kaalhaver, som ingen Skov, men
og Stammen for- endog forismmes. jTsrvestjoer til eget
iForbrug. I Sabedres.IngenFaa
refoldning.De hol
,broe Sogn og i
Qvottrup er der
des i Tojre baade
Nat og Dag.
Skovlodder t il
hverGaard.Plantning sinder ikke
Sted.

Hunsflid.

Maadelig.

lldinarrkede
Agerdyrkere.

!

Best er - L i s b e r g UdsiiftNiNg.
P a rc c llc rin g .

Svgnckaldenes N avire.

Jordbunden.

GunndftZr og Spar
ring.

Alleflags Grund.
Bandet afgraves
saavidt mueligt.
Ingen Vandingscngc, ej Heller Lejlighed dcrtil.

Vejrliget afl Jorden er udskiftet:og 1. Byg, gjodet, H ör cller
Kilder og Jndlsoer i Grundfsr Sogn
!oer sindes der in vexlende.
Bikker; hos Nogle hälv
..
udparcelleret. FolkeBrak.
gen af, naar und»
moengden er foroget, 2. Rüg.
tages nogle Kilder
men Dyrkningsmaaden 3. Byg og 2Erter.
vedGrundfor M o l
ikke forbedret.
le og ved Haralds
4. Havre.
lund.
2. Havre, hoS Nogle med
Bandet er aftaKlever.
get, hvortil Aar
4-2 Aars Hvile.
sagen meneS atvcrReen Brak og Vexeldrift
re tsrre Somre og
kun ved Haraldelund. I n 
sneelose Vintre.
gen Jord udlagt t il GroeSland.

Trige

Som i Grundfsr.

Wegen UdparcelleIngen Kilder el Som i Grund»
ring.
for.
ler Jndsser.

og

Olsted.

Dandene.

Lüsten.

S tüd es Brug

S je ld u cre
Seedcartcr.

Seedekornets
Besiaffenhed.

Udyrkede
J o rd e r.

Sygdo>»me
hos K ö rn e t.

R egler fo r Kor«
nets Modcnhed.

Som mer«
S ta ld fo d rin g .

Ejodnings«
m id ie r.

Hindringer ere
Bekostningen og
Fornsdenheden at
holde flere Ljenestcfolk.

Ved Haraldslund
har man forhen
merglet, men det
erastagt, maaffee
for Bekostningens
Skyld. Boghvede
saaes sammesteds,
undertiden og nedPlojet. Ingen
Broending af
Gronsvcrr.

Ingen.

Ingen nye, undtagen Brakharven
ved Haraldslund.
De hojryggede
Agere ere t il Hinder for nye Nedflaher.

Ingen.

Tildeels sorger
man str godSaaeKd.

Ingen.

Rust var akmin- AxetsHvidhed og
delig i endeelAar. Kjernens Haardhed.

Ingen soeregne.

Ingen.

Ingen nye Agerdyrknings-Rcdfiader.

Ingen.

Som i Grundfsr.

Ingen.

S«m i Grundfsr.

Inge».

De scrdvanlige,
dog lidt forbedrede.

Ingen.

Ma« leger at
staffe god Saae»
lad, deels ved at!
tagedebedsteKjerner ved Kastnin»
gen. deels vcdKjob
ellcr Lust.

Dyrknm gsm aade.

Som i Grundfsr.

LigeledeS.

Säften og Foleb)>e.

Deels muldsanIngen Sser, Lfvexlendetsrt Udstistningcn er god; 1. R«en Brak.
Nogle Hefte hol
Dynd Lenytteü
(Det sidste i Sabroe Hcrred). dig, Skorpen 4 mange Kilder, som og fugtigt, men i Soften cre flere end 2. Rüg.
Byg.
efter Udluftmng.
des paa Stald.
12 Lommer tyk, banne Bakke.
de
Halve
udflyttede.
I
kolbt.
3. Byg.
Rüg.
Underlagct Sand
de storste Byer i Fole- 4. ALrter.
Byg.
med störe og srnaae
bye Sogn ere ogsaa 5. Byg.
2Erler»
Stene, (som heover j udflyttede; Hu 6. Havre.
Havre.
nyttcü til Hegn);
sens ere flyttede til
4-5 Aars Hvile med Kledeels muldlerig,
Markefljel. IFolebye
Skorpen 5-8Tom.
Sogn er ingen Parcel- vcr. Tjsdningen deles sadivanlig t il de 2 forste Kjcrtyk, Underlagct
lering/ men i Soften ve. Vereldrift sattes ikke i
Leer og SmaasteSogn ere over 20Par- lV ark sormedclst Fattigne. Bakket Grund
ceAer fra 2 til 5 Skpr. dom.
med jevn SkraaHtkorn. Folkemcrngning. Det fladeden er foroget, men
lige Band afledes
Dyrkningen flet.
godt.

AgerdyrkningsRcdskaber.
M arkarbcjde.

til

Lkgeledeb.

Jkkun lid t DikForhen var der
3ng<n Lestemte
kehavre ogKar- Rust paa Rügen; 'Regler. Den kjento flc ri Marken; mennuingenSyg- deS ved et Slags
bisse brugcs kun donime.
Jnstinct.
til Menneflefs«
de.

I

!

i

I

i

i

s

H e r r e d.
Aornvarerlies
Besiaffenhed.

Produeternes
Afscetning.

Ingen Hinder for
Ret god.
Paa Haraldslund Afsoetningen, uden
er en Rensemaffi- de lave Priser.
ne. Etters bruges
desoedvanlige S o l
de.

Ligeledes.

LigeledeK

Markfred.

Hornqv«g/Avl.

Hcsteavl.

Faareavl.

Havedyrkning.

God Faareavl, Kun
Markfred savnes.
God.
I Liltagende.
i Grund- Een
-------------,
Kun Haverne og Der holdes förFordelen er nu menafindenlandfk for har Haveurter
Stamme.
nogle Lofter ere holdsmcrssig Man ringe.
til Salg. Etters
Ingen Foldning ere Haverne smaae
ge Creaturer. Feindhegnede.
eller Staldforing. og utilstrcrkkelige.
deqvceg og Malkekoer give afverlende störst Fordeel.

Ligeledcs.

Kornvarerne ere
Afsoetningen er Markfred holdes
fraAgrenetemme- beqvem t i l 2tar- ikke almindeligt.J
Lig gode; de for- huus.
Soften er endeel
adleS ikke.
gode Hegn, og de
fortsoettes. IF o lc bye er nogle Jordvolde med levende
Hegn.

Ligcledes.

En Gaard paa
4 Ldr. Hartkorn
etter 40 Lvr- Land
har 8 t il LOKser.
Qvoeget er ikke
stört, fordi man
har for smaae Lyre, bog ret godt.
Malkeqvorg koretroekkeS.

LigeledeS.

Eu Gaard har
4 - 6 Bester; der
tilloegges 1ü2FslHesteavlen kan ik
ke siges at aftage i
Henseende til L a l
let, men vel i Hen
seende t i l Godheden.

Ligeledcs.

Skov
og Tsrvesijcer.

Huusflid.

Til Haraldslund er! Net god, med Ul«zSkov, som fredes. Ved.dentogLinned, og
Proestegaarden og nog- saa t il Salg.
le andre Steder er der
vel Skov, men den er
stet. Ingen vye Anlceg.

Haraldslunds
E je r, Rastrup,
bruger Brak og
planmcrSsig Jnddeling.

Oeconomifke
Selftaber.

^ 3 Folebye Sogn er God, med Uldent
Skov, hvor Gavntr«e ogLinned. Priserkan faaesforBetaling. ne paa bisse 2trtik»
Ingen nyeAnloeg. 2or- ler ere faldne.

veskj«r, endog lidt til
Salg.

AlmeenBeistand.

Ingen.

Ejendommeneere
i Falben. Nogle
ArbejdSlsse, iscer
af dem, hvis Jord
er folgt. Ingen
Binceringsveje.

Ingen.

Som i Grundfsr.

Tsrvestj«ren er utilstroekkelig.

Utilstroekkelig t il
I Trige Sogn er en- Som i Grundfsr.
egct Forbrug.
deel Skov, som tilhsrer Proprietairer, iD l^
sted in^en. Ingen nye
Anloegi. JA rige Sogn
er overflodig Tsrvelk jc e r i Klsted Sogn
ingen.'

En Gaard har H -v e rp a a Z til
12-14 Faar. Faa- 1 Skp. Land, hvori
reavlen er fordcd- K aal, lid t Urtcr
ret, deels ved ogKartofler. Kun
Grcrsningen/deels faa og gamle
vedBlanding.FolFrugttroeer.
dingellerStaldforing er ikke brugt.

Udmwrkede
Agerdyrkere.

Ingen.

Anbefalelscs, Soeregenheder
dervilde
vcerdigeGrene til Advarscl cl. Hvad
gavneEgncn.
afLandbruget. Efterligning.

EjendommeneS
Uvist.
P riis er i Falben. ^Foder- og Han
En Gaard, som,delsv«xterantahar kostet 5000Rd.'ges for det bed
Courant, scelges;ste.
nu for 2000 R bd.'
Sedler etter mindre.
Ingen Arbejdslsse. OmSommercn er Daglonnen
16 sj. egKosten,om
Binteren 8 ß.

HuusmandeneS
Ugedage hindre
Forbedringen af
dereS Jorder.

A m n c e rk n in g e r.

H a s l eSognekaldenes Navne.

Aauslev

og

Tiilst.

Jordlnmden.

I dct Hele taget god. I
Aarslev Sogn: 1 )M u ld med
Leer-Underlag, 2) Muld med
Sand, Gruus og Qvccg; Jordcrne ere mere sidc end hoje;
Skadeligt Band afledes; Eu
gene vandes af sig selv.J T iilst
Sogn ere Jorderne mere let
te, bakkede og hoje; Underlaget Gruus og Sand. Brendstrup Grund er siid. Gjeding
har gode Enge, Brendstrup
ret gode, L iils t maadelige
Vandingsenge kunne kun anlcrggeS i det Smaae.

Vandene.

Gode Kilder i
Aarslcv Sogn,
men ikke i Tiilst.
Brabrand og
Gjeding Soe.
Ingen Soe . er
udtorret.

Lüsten.

I Aarslev er
Lüften mildere
end i T iils t; thi
Sneen gaaer
hurtigere dort.

^asle, Skejbye og
Eisberg.

Nogle K ilder; Lfverlende ts r
I Hasle og Skejbye Sog
ne crcJorderne for dct Meste ingen Sser.
og fugtig.
muldede med Leer under, eller
<Det sidst- i Bester-Li'Sberg muldede med Sand iblandt.
Gründen hoj og lid t battet.
Herred).
Jkke skadeligt Band. I Lisberg Sogn er mange Slags
Jo rd , fra den sandede til den
leermuldede. Det ffadelige
Band asledes.

U d f l if t n in g .

Parcellerillg.
Udskistnkngen er
ret god og har havt
gode Virkninger.
Udparcellcring sin
der ikkeSted endnu.

Dyrkningsmaade.

Sommer.
Staldfodring.

Den Halde Jord Lesaaeß
med de almindelige Korn
sorter: Rüg, Byg, Havre,
AErter. H sr og Hamp saaes
til eget Forbrug.
Ingen Brak og Vexeldrift. Ingen betydelig Deel
er udlagt t il varigt Gras
land.

Ingen»

JLisbergSogn
I HaSle og Skejbye 4-5
havedeflesteGaar Lars D rift og 4 Aars Hvile.
de.Jorderne paa ,2-2
Z Lisberg:
Steder. Udparcel
1. Byg.
leringen er ubely
2. Rüg «ller Hvede.
delig»
3. Byg.
4- ZErter.
5. Byg.
6- Havre med Klever.
SAarS Hvile. Nogle brakke omtrent i Lde. Land.

Ingen»

Gjsdnings/
midter.

Stüdes Brug
. til

.

Markarbejde.

Agerdyrknings
Redskaber.

Udyrkede
Iorder.

Soedekornets

Sjeldnere

Beskaffenhed.

Soedearter.

Ingen.

Oe sLdvanlige^

Ingen.

Nu noget bedre
end sorhen.

Ingen.

Ingen.

Den alminde
ligejydstePlov,
om er lettere
end den sjelland
ske. Harvermcd
6 Bulle og i hver
4 t il SJerntcender.

Ingen.

De driftige
Landmoend sorge
for .god Saaes«d.

Hör, Hvede, toradet Byg. Lidt
Raps». Kartoffelavlen udbredcr sig temmelig.

Som i Hasle.

Vüa Vestereng
bruges Mergel.

Ingen.

Sygdomme
has Körnet.

Regler for Kornets Modenhed.

J de senere Aar in Nug, naarKjergen Rust; derimod Nerne begynde at
undertiden Brand. blivehaarde; Byg,
Aarsagen menes at Naar det staaer r
vcerc, at Saaescr- rsde Räder; .Hav
den tages af maa- re , naar den er
delig vcjret Korn. lguulagtig.
J 3 Aar harVrand
vcerct forckommet
ved overgjemtHvede t il Scedekorn.
Rust formodes at
komme af stcerkt
SoelstinesterNattefrost.
Sygdomme spo
Rüg, naar Kör
res af og til. De nens falde af i en
sormodL.6 at vcrre H a t; Byg, naar
smittende. Brand det er i rode Rä
har man villet ud- der; maaskee be
lebe af umodent dre, naar de fleste
Soedekorn og Rust Kn«e ere gule.
af Berberisser.

Vejlbye.

Blandet. .
Gründen h-j og noget Lakket.

Ingen Sse.

Noget fugtigt.

Som i Harle og Skejbye

Ingen.

Ingen.

Jngey.

De sorddanttge.

Ingen.

De, som have
Evne dertil, so
ge at skaffe sig
godt SEdekorn
fta fremmede
Egne.

Aabye.

Muldet med Leer under,
muldet med Sand iblandt, el
ler leret, tildeels siid. Den
lider noget af Band.

Ingen Sser.

Noget fugtigt.

Mcget god Ud
4-5 Lar« D rift. 4 Lar«
stifkning, LSteder Hvile. Brakningbruge-af
udflyttede, hvoraf Nogle.
°
spvreS gode Fol
gcr.

Ingen.

Ingen.

Ingen.

De ssdyanlige.

Ingen.

Som i Vejlbye.

Brabraild og Basted.

Meget forskjelllg, fra det
Lerede til det Sandige, dog
meest muldet med Leer.Underlag. Deels hsj, deels siid.
Det fkadelige Band er tildeels
afledt. Regle have Lejlighed
t il at vande Enge.

Ingen.

Enkelte skaffe NoglehaveVik- Nu sjeldnere end
Rüg, naar nog
stg godt Scede- ker,destesteKlo- forhen. Kold Taa- le Kjerner falde af
korn, wende fle- ver. Hsr, lidt ge mcd stille Aejr i en Hat (maastee
ste ikke.
Hamp. Paa antagcs at vcrre forsildigt); Byg,
Kjccrbyegaard Aarsag til Rust.
naar det er i ro
Raps (uden
de Räder; Hav
Held) cgHumle
re, naar Straaet
guulner. Bonder
ne bryde sig ikke
megct derom.

EenSseognog- Bejrligetafvex- I Brabrand erut» 1. Byg, lidt Havre,
Paa Herrcgaar DyndLrugeStil
Ingen. BonJernharver.
fkiftningen maade«
giodet.
bene halvStaldfo B ygland, men, derne have For
le Kilder. Kun lende,
Engelffe
Plo^
lig.HererstoerkUdRüg, g j,h. Mug, gjsdet. dring, i Pr«ste- udluftesikke lcrn- dom derimod. ve paa Kjcrrby
i Lrue Bye er
parcellering, som 3-Byg.
gaardc» heel med ge nok. Mergel
Landet aftaget,
Byg.
gaard.
har forsget Folke- ».Havre.
Heste, Halo med bruges af Faa.
ZErter.
hvortilAarsagen
Mlrngden, men ik 5. Havre med Byg.
Qv«eg.
ssges i V e jrliPrcesten har forIndvendinger
ke forbedcct Dyrkgct, samt i SkoKlever.
ssgt at brcrnde
ningcn. 2 Lrue,
6. Havre
vencs Aftagelse.
FormangcFolkbe- Grsnsvcrren,
Gjellerup eg KaPaa 2 Herregaardc reen hoves; de» hele men udenNylte.
In te t udtorret.
sted er Udstiftnin- Brak. Prastcgaard-n har StaldfodringtroeS
gen bcdre og Par- bcznndt paa Vercldrife. r ^ v a r e stadelizfor
cellcringcnmindre. tct udlagt til Grasland.
Korane.

Ligeledes.

Rust paa de fe Rüg, Hatteprsuere Aa.r sjeldnere ven; B y g , na-r
Som Aarsag. tilg e t aldelcS staaer L
den angives Bcr- Nsdkjerne.
berisser. Hveden
har vfte Brand.
Ligeledes.

LigeledcS.

H e r r e A ornvarernes
Bestaffenhed.

Maadelig.

Producternes
Assortning.

M arkfred .

Hcstcavl.

H v rn q v « g ,A v l.

Faare'avl.

Havedyrkning.

Ingen Banste- Der holdes ikke Ret god.
Snarere i Afta- Mange söge at
Den^ udbreder
lighed uden den over Markfred. Den er forbedret og gende end i T ilta - Ikaff» sig Wadre af ftg, menlangsomt.
foroget efter Udflift- gcnde.Nodenbrin- fcemmed Rare.
lave P riis.
Haverne ere paa 1
ningen. Malkekeer fh- !ger Endeel t i l at
Skp. Land, med
ncs at burde foretr«k- scrlye dereS bedste
nogle Frugttroeer,
keS for Fedeqvag'
Hefte.
Kaal og Kartofler.

Skov
og T « rv e flj« r.

7
.

H n u s flid ..

Oeconomisie
Mmoerkede
Agerdyrkcre. Selskabcr.

A lm ern,
Beistand.

Deb Aarslev er J Aftagende; da man
en Skov paa nag af Lrang salger de raae
le og tredive Tdr. M aterialier.
Land-Tsrvafmaadelig Bonttct t il
eget Brug. Littst
har ingen afvelene. Gjeding Bye
h a rL s rv tilG a lg .

Ingen.

EjenbommeneS
P riis er i Falben.
Ingen ZtrbejdSlsse. Lonnen er for
enKarl24R bdlr.,
forenPige12Rbd.
Ingen Bin«ringSveje.

Den ndbredes
K«n r rr-berg HuuSflid ret god, i LiSlidt. E t Par have Sogn er nagen bcrg ogsaa t il Salg.
anlagt nye Haver, Skav t il eget F °r'
men ikke st ör ede !brug: Ingen nye
gamlc erefra 1 til Änkaeg. Tsrvastjirr
2^Stpr. Land. - ubetydelig»

Ingen.

Huusfliden er ikke i rnflelig Fremgang og fjelden
frembringer denMere end
til eget Fprbrug. Ljene«
sttfolk henhuve Bintrraftenerae uden Rytte.

Ingen.

Ejendommenes Som i Aarslcv.
P riis iFalden.Jngen ZtrbejdSlose.
Daglon 1 Mk. til
1 Mk. 8 ß- °g Ko
sten. Folkclon til
en K a rl 16^20 Rd.
12 Al. L-erred, S-6
A l. Badmek; til
enPige16Rbd. og
noget Hör eller
Loerred.
Ejendvmmenes Hornqv«g,Faar,
P riis iFalden.Jn- Hvede og RapS.
gen ArbejdSlose.
Daglonncn 1 Ptkt il 1 Mk. S ß. og
Kosten.

Her have« en In du Ingen Skov og
ingen Plantnin« striegrern med Sivarbejger.
der, ssm giverHuuSmocndene og mangen Tjencstckarl god Fortjeneste.

Ingen.

'1
Paa enGaardüf^Z Paaen Gaardaf
Paa en Gaard
Afscetningen er Som i Aarölev.
Forstjellkg.
Ingen Korcrdling. let, menPriserTdr. Htkoen. hak man 4-^6 Tdr. Hartkorn af 4-5 Ldr. H art
ne ere for lave.
5-6 Malkekoer eg no- holdes 4-5 Hefte, korn holdcS t t - l l )
get Ungqvcrq; paa en og endeet tillLrg- Faar med Ungel.
Gaard a f6 L d r. Hart -ges; da kmidlcr- ^Den indenlandste
körn 12 Hovedcr, Una- tid Bonden ofte af Stanune,forbe.dgvceg idere^net. Mar- Trang scrlger Ve reS. Ingen Foldr
kekoer ere fordeelag, bedste H eft-, er nlng eller Stalbdeiiile AvI i Stille- fodring.
tigst.
staä^n eller endog
l Lftagen.
Kornvarerne for- Som i HaSle.
tjene sjelden Navn
afgodeKjobmaudSvarer.SkalKornet
torreS, bruges en
Bagerovn dertil.
LigeledeS.

LigeledeS.

Som oveufor.

Paa 4 - 5 Ldr. Hart
korn 5 til 6 Malteser.
Malkekoer forttrcrkkeS
for FedcqvLg.

LigeledeS.

LigeledeS.

Andefalelses, S«regenheder
vcerdige E rc n e tilA d v a rs c l el.
af Landbrngct. E fte rlig n in g .

I Aftagende.

Som i HaSle.

Synes at lilta Ingen Tko» og
ge lidt. Dog ere ingen PlantninHaverne kün paa ger.
faa Skpr. Land.

LigeledeS.

LigeledeS.

Som i Bejlbye.

Som i Lejlbye.
B i-R irin g S v k j:
Sivarbejder»

Den animalste og
vegetabilste Pro
duction bor driveS
i Forening. Hefte
og Qvcrg synes at
fortjene at foretrakkes for Faar,
og de almindelige
Kor»sortcr,tilligemedVikkerogVikkehavre t i l Staldfodring synes at
betale fig hebst.

H vad der vilde
gavne Egnen.

Ztt Aaen blev opren
set for at fremrne H-e
bjergmngen.

Bekre Dyrkning af
HorogHamp. HegnS
Opfsrclse og Beplantning. tzeerhuse iftedet
for BindiagsvLrk. God
Havrdyremng. Lr«rearterSOpclstning.
Som iVejlbye.

Som k Dejlhye.

t
S lr t.

Priserne ere for Som ovenfor.
lave. Kjsbmandene have for liden Speculation.

Ingen Omhu for
Qvcrgracen. Omtrent
1 j Koe pr.Lde. Hart
!korn. FedeqvLg 'Vnes
at burdo foretrcekkeß,
lormedelft Desparelsen
rf Kornett LranSpore
<>g den bedre Gjoduing.

!

3 Henkende til
Godhed i Aftageade, men i HenseeoIde t il Mangde i
'Tiltagende.

Fiinuldet Faareavt uddredeS uoget. EngeLste Faar
ynd/S, spauste ikike. Faaeefoldning
!drugeS ikke.Staldlfodring harSecher
I-orsogt.

Havenle bruges
blot tilKaal,og be
handlet med ffsrste Ligegyldighed.
Soren pedersen
har gjort lid tM e re.

Qvindekjsnasst« Hüne- Secher paa
R«sten ingen
Skov,, dog nagle flid er god, m«n Minde Kjorrbpegaard
Sieder godtzpgro- nes flet; »oget Uldent er ben ivrigste,
de, isaer af H,ssel. og Linoed afsartteS. HuuS- derucest FaurIngen nye r „l« g . fliden meneS atkunne op- schoupaaHolmLorvikkunvedKa- muntreS ved Foraeldres strup. Ztf Bon
sted lder
til og Huusbonders Exem destanden tun et
Talg) og ved de 2 pel, ved occonomifke Sel- Par.
ffabcr, ved Lave mod
Herregaarde.
Luxus, og ved Forbud
mod sremmede Dare»

Inge».

Ejendommene i Hverfen animalst
staerk Faldea. I n  eller vegetabilst
gen ArbejdSlssc. Production giver
Daglejeir^.tilli- Fordeel. Faar sy
gemed Kosten. Do- nes at v<rre det
venflab er alojin- Fordeelagtizste, i
delig. Folkelonocn Forbindelse med
er: en Karl 20-10 foroget HuuSflid.
Rbdlr. Scdler, en
Pige 16-26 Sibd.

Mindrc tryflende Byr
der paa Hartkornet.
Markig Korn-Leveran-

-1
..

^

1
.L
s
c
't

^t. ErempelTilladelse til

A n in « rk ,
n inger.

s
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Jordbunden.

Skivholrn og Skovbye.

Sandig meb Mutd.
Underlag, deels Leer,
deels fast Al. Ievn Overflade. Gode Enge,
l'om künde vandes. Forsogt dermed vcd Christinedal.

Dandene.

Lüsten.

Clima to rt
Mange Kilder.
Engene stode til en, og ved SkoSoe. StoerkAfta- ven luunt.
gelse af Bandet;
dog ingen Moser
udtorrede eller
Skove forhuggede.
Btoest synes at voere Aarsagen.

Udskiftning.
Pnrcellering.
Udstiftningen stet;
meestTriangler. ^
udflyttede. Nocsten
ingenParcellering.
Folkemcengdcn lidt
formeret.

Sjelle, Skj-irring og DeelS muldsandig,
deels muldleret. TemLaasbye.
meligjevne.Ncrstenal-

Dyrkningsmaade.

^
2 Sand.
E r -rü g t, men
1.6radetByg. Boghvede. igjen aflagt.
___ Rüg, gjsb. Mananforer som
2» Rüg.
Grund, atFoder3.
Byg.
urteines Vaxt er
4.
Havre.
for liden.
5.
(Havre).
Lildeels Klever i 5 Aar.

Ingen Jndsser, Kolde Desten- Udstiftningen stet. Indmarren.
ej Heller -etydelige vinde Herste. Prcrstegaardenhar 1. Byg, gjodet.
Kilder.
Fra 1H23 af f. Er. sin Jord paa
<Det sidste i Gjern Herred, levegne stadeligtVand,
har man ikke lOSteder. Fra 4>2.Rug,gjsdet.
Skanderborg Am t)..
isoer i Skjsrring.
savner Regn. Selvejergaarde er 3. Byg.
der fleetUdparcel- 4. Havre.
lering. Den onffes 5. (Havre).
foroget.
4-5 AarS Hvile.

Stovering, Gcjcrr og
Galten.

Forjkjellig.

Lo Sser. M an
Udstiftningen i
Tort og
ge Kilder. Vand- sundt. Luunt Storering antagemangel har der formedelst lig , i Stjoer og
Galten stet. ParSkovene.
kun voeret eet Aar.
cellering almindelig : har forringet
Qv«gavlen.

Bornm og Lyngbye.

2 Dorum Sogn blanIngen Kilder og
det. Det Lauere Uder Sser. Bandet er
(D et sidste , Hasle Herred). af Band, som i senere aftaget stärkt i de
Aar er begyndt at ud- tsrre Somre.
graves.
ILyngLyeSognjevn.
LeerblandetMuld. I n 
gen LejLighed t il Vanding.

Harlev og Framlev.

Harlev muldleret,
Underlaget Leer. L illige en Sandlod; der
Underlaget Sand. En
gene künde vandeS, men
det steer ikke. Framlev
leerdlandet M uld med
Underlag af Leer og
Mergel. Ved Labing
noget lettere, dog godt.

Ingen Letydeli
ge Kilder.
Een
Soe. Der er Ban
det aftaget, deels
formedelst torre
Somre, deels for
medelst Udgravning.

Om Somme
ren tort. Reg
nen drageS da
hen t il de mere vandigeEg
ne.

De störe Sko
vegiveLcrefor
Nordvestvindene. Klimatet er tort, da
Tordenbygernemeestdrive
udenom.

Sommer/
Staldfodrillgr

Nd,„arten.
Brak eller
Boghvede.
Rüg
Byg.
Havre.
Havre.

Ingen.

Gj-dnings,
midler.
Mergel anvendt med
Fvrdeel ved Christinedal, ellerS ikkun
smaae Forsog.
Af
künftige Gjodningsmidler er kun Dynd
brugt. Lyng afbrandeS tildeelS, enten for
at dyrke Zorden eller
for at erholde fiin t
Gras.
Paa WedelSlund
brugt Mergel, og stal
bruges endnu mere
herefter.
Paa en
Gaard i Skjorring er
begyndt at mergleS
Med megen K raft.
Mergelen opgraveS
paa Stedet.

Stüdes Brng
Agerdyrkningstil
Redstaber.
Markarbejde.
Ingen.

Man bruger danst
P lov, og deelS
Iernharver, deels
halv Lrcre, halv
Jern.
Engelste
Plove ere vansteligeatfaae.LilHypning bruges den almindelige Plov.

Ingen.

De gamle. Den
banste Plov trakkes af to Hefte.

Udyrkede
Jorder.

SaedekornetS
Destaffenhed.

Sjeldnere
Scrdcnrter.

Sygdomme
hos Körnet.

Regler for Kor
ners Modenhed.

Flere Hundrede
Tsnder LandHede.
Liden Fordcel ved
Opdyrkningen, da
Gründen er stet og
forlangtfealiggcn
de. Soeben odelcrg
ges a fV ild t. Fol
ketallet er for rin
ge; dog flee nogle
Opdyrkninger.
EndeelHedejorder. Noget Lidet
optages til Dyrkning. Lyngen afbroendes. Jorden
ligger brcrkket et
A arstid, derpaa
saaeSRug;saaden
almindelige Soedfolge.
2 Stjoer og G al
ten noget Skov.
land, som opdyrkeS og gjsdeS lidt,
og derpaa loeggeS
ud t il Gr«S.

Forhen staffede man sig godt
Scedekorn, nu
ikke.

Roch paa Christinedal dyrker
Raps. Siberist
Boghvede dyrkes ogsaa.

Ofte Rust paa Rü
gen, dog nu sjeld
nere. Aarsager:
Berberisscr, naar
de ere i Narhcden;
Da mp fra Moser.
Brand ofte i Byg,
sjelden i Hvede.

R üg: Hatteproven. B y g : nogle
Dage efter at det
har voeret i rsde
Nader.
Havre
naar de sverste
Kjoerner ere gute.

God Jord. Sandig Jord.
Nogle faa Lruge
Nogle Faa bruge Ingen. Dean- De soedvanlige.
1. Byg, gjod. Boghvede halv, ingen hrel
eeS for at voere Iernlob paa PloMergel.
el. H sr, ug.
or langsomrne. vene. Proesten har
2. Rüg, gjod. Rüg, gjod. Staldfodringuden
Prasten.
Exstirpator, eng.
3. Byg.
Byg.
Plove, Brakharve.
4.
TErter. Havre.
5. Havre.
Havre.
Kartoffelavl tiltager. Proe
sten har et SlagS Vexeldrift.
In te t Grasland.
Udstistn. i BoL til 6 Aars Hvile o g 4 til
Kirkesanger
Maadelige.
Mergel have». Pr«Inge»,
Ingen.
rum stet; iLyng- 5 AarS D rift.
Schon og Prasten sten ogKirkesangeren
Harverne isoer for
bye bedre.
1. Byg.
haveforssgtStald- have brugt den, med
lette. KunProesten
Ingen Parcelle2. Rüg.
fodring, men opgi- Held paa siid Jord,
hqr en Svingplov.
ring.
3. Byg.
vet den igjen, fordi men snarere til SkaMan har brugt
4. Havre.
Bikkehavre m. m. de paa Sandjorden
Jernplove, men
5. Havre.
forsildig kommetil i de torke Aaringer.
maattet afloegge
Lidt begyndt medBrakning Grobe.
dem formedelst de
Vexeldrift anseeS for forhoje Priser.
darvelig i Lidens Lcrngde.
Retgod UdstiftKun Een stald- Mergel anseeS for
5 til 6 Aars D rift, 4 til
De anseeS for
Ret gode.
ning, dog ingen 5 AarS Hvile.
fodrer med Gront. stadelig , uden paa at vare for lang- De engelste Plove Kua nogle faa.
Udflytning. Par- Brak anvendeS lidet. Lid- Hefte holdes inde kolde Iorder. Dynd somme.
ere for dyre og de
celleringen har for lig Falben tager til. Vexel- paa Hoe t i l S t. afGadekjar ogGrsnlide ved Stenene.
meret Folketallet, d rift holdes for ufordeelag. HanSdag.
war af Lsrvemoser
De andre Redfla.
men ikke forbedret ttg.
lores undertiden paa
ber ere for dyre.
Aaerdyrkningen,
Horden t il Byg. Den
rkke Heller stabet.
llgger enLidlang paa
Horden, for at raadne
mdenden nedplsjes.

Man ssgee at
In g e n , uden
faae god Rüg. Raps paa We
Med Byg og delSlund.
Havre er man
mere ligegyldig.

Man har el
lerssorget forat
faae godt Soedekorn, men nu
hindrer Pengemangelen det.

Man soger at
faaereentScedekorn; menPenge mangle.

JAlm indelig.
heb flaffeS god
Augfrafremmede Egne, ogsaa
Provstierug.
Byggeterikke
frit for Agerkaal
og Havre.

Her dyrkeS af
hver Bonde.
N iels Christen
sen har udbredt
enbedreBehandling. Hampeavl
utilstrcekkelig.
Joderurtcr dyrkes lidt.
Ingen.

Ingen.

Bran1> i Hvede
har i de 12 sidste
Aar ikke viist sig i
Preestegaarden.
Rügen har havt
Rust. Aarsagen antageü at vcrre Nattefrost og Dampe.

Hvede har vcrret suld af Brand,
uden at Kalkning
eller reent Sadekorn har hjulpet.
Rügen harr 2 Aar
voeret fri for Rust.
Aarsagen til Ru
sten antages at voere Nattefrost.
H s r, Hamp,
Ingen Rust og
Kartofler og Brand i de senere
Bonner. Det Aar. A t BerberiSFsrste dyrkes af ser stade Rügen,
Alle, dog kun t il veed Proesten af
eget Brug.
Erfaring. Brand
forebygges ved god
Saaehvede og ved
Kalkning.

Naar Knaene paa
Straaet ere gute.

/R u g r Hattevrsven. B yg : efter
de rsde Räder,
naar det begynder at svinde.
Havre:
Kjoernerne ikke heel
gule. Boghvede:
som en spraglet
Hsne. 2Erter:
de sverste Blomster falbe af, de
nederste Boetter
^ raSle. Reglern«
folges ikke altid.
Dygget hssteü
mcget for tid lig t.

Nug: naar den
er haard. B y g :
naar den er i rode
Räder. Man afhugger ofte for Üb
rig.

Kornvarernes
B e s k a ffe n h e d .

H e r r e d.
Producternes
Afsoetning.

Markfred.

Hor„qv«g-Avl.

Hesteavl.

Faareavl.

Havedyrkning.

Skov
og T-rvefljoer.

MegetureneVa
Jkkevanstelig,
rer.
naar kun PriserProvstie- og S t. ne ikke vare saa
HansRug er meest lave.
nreen. I Bygget
erderHavre,iHavren Klinte, i )ErterneVikker. Meest
brugeS Haandsolde. Renfemaflinerne ufuldkomne.
Nug god, Byg Laasbyernescelret godr, Havre ge ncrsten In te t,
maadelig. Körnet da Aarhuus er
renses stet, fordi for langt borte,
Kjobmcrndene ikke og Skandcrborg
bryde sig derom. In te t kjober. De
Ingen M afliner. Lvrige soelge
Aarhuus.
Maadelig. Det
Sletteste scrlgeS.

S le t. M an renser med Sold og
tsrrer eftcr Bagning.
ProestenS
Rcnfemastineersdelagtved Udlaan.

9

Markfrcd af- Forringcs, fordi man
Som Qvcegaw
God.
ffyes. Optag- maa s<rlge for at clare- len.
Forbedrcs endnu
ningspengene re Skalterne.
mere ved Vcrdre af
synes for hsje.
god Race.
Imod Hegn indvendes, at we
gen Jord spildes
derved, og at
Lcddernes Figur
er ubeqvem.
Ingen M ark
fred. Kun ved
Herregaardene
Kolbyegaard og
Wedelslund vedligeholdes og
sattes Hegn.

Qvcrgetsmaat, forme E t Fol lcrgges til
Faarene i S jel
delst det usunde Skov- aarlig etter hvert
le og Skjorring ret
Grcrs. J S je lle b til? andet Aar.
Det
Koerpaa42dr.H:ürn. syneS ikke at give gode, i LaaSbye
smaae. De faae ik
I Skjscring og Laasb. fand Fordeel.
ke vedborlig Pleje.
1Ü2 flere. Ingen FedEn Bonde holder
ning uden paa Kolbye
omtrent 20. Deere
gaard. Malkekser anude om Vinteren.
seessordeelagtigst. 2-3
Kalve tilloegges aarlig.
Kun de lave Proesten har Heg
Qvceget af Aiddel- FoltillcrggeS, men God Race af jyd
Priser stade Af- net. De Dvrige
stsrrelse. Paa3-4Ldr. kun paa fletteFor- fle Faar. L il3 a 4
erkjendeNytten,
scetningen.
Hartkorn 10-11 Hsve- celdreog udenOm- Ldr. Hartkorn 16
men gjore det dcr. Aarligtilloeggeset hu.
18 S tkr. Ingen
mestendeels ikke. Par Kalve. Malkekser
Statdfodring etter
J S tjc rr og G al
Foldning.
ten fleer det slet almindeligst. Hvadder
er
fordeelagtigst.
videS
ikke, formedelst
ikke.
dcnsletteUdstiftning.
j etter; af P r i
Ingen M ark Ret god.
I Aftagende.
Forbedret ved
sen betales strax, fred. Kun sjel- Een Koe paa 3 4 Ldr. Aarsagen tildeelS
Kjob af Faar af
det Dvrige hen- den rejscs nyt
atderergivetProe- iden spanste Race
Land.
staaertil Termi Hegn. Prcestemier til Hingstcr Ingen Faarcsoldnen, og da be gaardenSIorder
og Hopper, derva- ning og Staldfod
stemmer Kjo
ere indhegnede.
re for smaae. Bon ring.
wanden hvad Han
derne nodes til at
vil betale.
lcrlge de bcdste He
fte.

Varerne ere goAfsatningen
de;menKjsbmän- temmelig let.
den seer ikke derpaa.

AZvret opgiveö.
Hvo, som holder
over Markfrcd,
badcs Kun Tofter ere indhegnede.

God.
Nogle forctrcrkke Malkl koer, som det Sikkreste; nogke FedeqvLg.
som det meest Iadbringendc.

Ret god.

Maadelig.
Skov paa
Kartofler og Kaal flaberne.
dyrkes. Unge2EbN y t Skovanlcrg
letr«er anstaffcs. paaChrkstinedaler
Havernes S torre l miSlykket.
se— 2 Skpr. Land
Ingen Torvestjoer.

H u u s flid .

Udmoerkede Oeconomiste
Agerd»)rkere. Selflaber.

Forpagter Roch
paa Christinedal. Han bruger
Kobbeldrift, ik
ke Vexeldrift, af
Mangel paa Arbejdere.
Niels Remmer
i Terp, som underststtesafSelflabet.
Mandfolkene be Grev Zrys paa
stille In te t i Hu- Wedelslund;
set. Fruentimmer- men Han hindreS
ne gjore Lcrrred til ved den uforanSalg og til at lon derlige Hvveriene Tjenestefolkene Forening.
med.

Ingen.

I ringe Fremgang. Fruentimmerne ere flittige,
wendet betalersig
ikke.

Almeen/Velstand.

Ejendommene i ingenPriis,
formedelst Pengemangel,
Korns og Creaturers ringe
PriiS og Skattcrne. Ingen
Arbejdslose« Lon til en K a rl
16-20 Rbd., en Pige 12-14
Rbd., desuden Naturalprcestarioner. Dagleje 46-20 ß.
om Sommeren, 10-12 ß. om
Vinteren, og Kosten. Lidt
Lrsstoemagerie.
Landejendommene falde.
Ingen Arbejdslsse. Lon:
en K arl 12-20Rbd., en Pige 6-8 Rbd., desuden Naturalproestationer. EnPottemager, som kun sysselscetter Een foruden sig sclv.

Anbefalclsesv/ Scrregcnheder
vaerdigc Grene tilAdvarsel el. Hvad der vilde
af Landbruget. Efterligning. gavne Egnen.
Tvivlsomtz dog
synes Qvcrgavl at
maatte have Fortrinnct.

Bondernehaveik
ke ret Lyst til Havevcrsenet. Doger
her nogle Haver^
hvoraf der scrlges
V b le r. Ved ErsholtiLaasb.Sogn
en god ALblehave

T il Laasbye Hö
rer wegen Skov,
men den ex forhug.
get. Ved Wedels
lund en temmelig
Strcekning Skov,
menafungeTrceer.
Ingen Plantningcr.

Noget forbedret.
K a a l, Kartofler
logsaa i Marken),
Lotz,Persille,Kum
men rc.
Nogle
Humlehaver.

Nogen tzkov. I n 
gen nye Skovanlceg. Galten Sogn
har v v e rflo d ig
Lorv tilegetBrug.
Nogle plante paa
deres Hegn; ingen
fluttede Pt.

Roesvardkg, is«r
med Hör. Boeverne ere flette. A « n
dene spinde Hamp
tilReeb.

Ingen.

Ejendommene falde. I n 
For Sikkerhcds
gen Arbejdslose. Daglejen Skyld synes det
er Z Skp. Korns Voerdie bedstatloeggeVind
foruden Kosten. Her sindes paa begge Dele.
Trcrstoem«nd og Pottemagerez disse arbejde endog
til Afsoetning.

Forssmt. Man
Der er Skove i
dyrkerkun Kaalog Omegnen, hvoraf
Kartofler.
for Betaling faaes
Tr«e. Torvcfljcrr
tilHuusbehov.Jngen Plantning.

Tod.
Qvinderne spinde
til Salg. Mcrndene spinde Reeb af
Hamp.

Ingen.

Ejendommene falde beHefte-ogQvoeg
ständig. HuuSrnoend ogLje- avl syncS bedst at
nestefolk ere de lykkeligste, svare til Provindfordi de ikke give Skattec. stns Natur ogIndbyggerneSAnlorg.

Ingen.

Ejendommene falde. Jk.
ke mange Arbejdslose. Lon:
enK a rll6 -2 0R b d., 6 Al.
Badmel, 12 Al. Lcrrred,
Frihed fea Offer rc. Sn Pige 6-10 Rbd./ 12 Al. Lsrred, j Skp. Hsrscrd, et Faar
grcrSset og fodret etter no
gen Uld, Frihed for Offer.
Ingen Bin«ringsveje.

Faarene faa, men
Omtrent som i
Skov og Lorv Fruentimmernes
R n u dR n nd störe. De holdes i Storering. Nogle
Lojc. Om Efter- have anlagt gode tilHuusbehov. In-'god, MandfolkeneS sen i Taastrup.
fler.
gen Plantning.
aaret vogte Hyr» Haver.
der dem i Flokke.

Ingen.

Hornqvoeg-Avl
Ljenestefolkesynes meest at bür ne hendrive efter
de anbefaleö.
Hoverie-Arbejdet Tiden med
Lystighed.
BonderneSmangeSammenkom
ster forvolde Uenighed o. m.

Den vegetabilste
Production synes
at fortjene For
trinnet, isa:r Byg.
Af den animalste
iscrrHesteogQvLg

Ny Udstistning t
Stjcer og Galten
Indstroenkning af
BsnderneS Sammenkomster.

F ortrin: Hc , E
___
t Oplag afgo^
stes ogUngqvcrgs de Avlsredstaber i
Staldfodring, ^ Aarhuus, hvor i
BygjorderS go- Bondcrne künde
de Harvning, lare at kjende dem.^
QvLgsogHesteö.
Opdrcrt.
F ejl: de man-!
geHalmeafIor-i
den.

i

AnmcerkF

ninger.
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Ormslev og Roldk.

V ibye og Tiset.

Holine og Trautzberg.

R i n g - Her r ed.
Jordbunven.

Nandene.

Lüsten.

Udfliftning.
Parcellering.

Dyrkningsmaade.

Meest leretJordSmon;
Underlagetforstjelligt:
fast Leer, Qvcrg-Leer,
Sand. Jorderne meest
jevne. Eugene lide af
Band, fordi Brabrand
Sseer tilgroetfraConstantinsborg til Brabrand.

I Ormslev ha
Kun eet eneste Lüften sund.
Gjsdnings-Dyg.
ve Bonderne deres
Kildeyoeld z ingen
2. Rüg Llidt Hvede eller
Iorder paa 3 S tcSser. Vandman2Erter).
der, i Koldt meest
gel ncrstcn hver
3. Byg.
paa 2, da de ingen
Sommer og i vo
4. Havre.
Eng har, undta- En enkelt Mand har Brak.
rig Frost; Aarsa
gen i Stautrup Ingen Vexeldrift. Kun paa
gen tildeels, at
Bye. Udparcelle- Constantinsborg og hos
Dammene ikke ere
ringen, som dreves Caneellieraad M o h r K a r
oprendsede.Ormsstcerkt i Krigens toffelavl i det Store. I n 
lev-Mose kan ikke
L id , har bcvirket gen Jord udlagt t il varig
udtsrres.
Fattigdom og Fol- GraSning.
ke-Formerelse.

Vibye har Sand og
Leermuld, Liset mere
terig Jordbund. Underlaget deels Sand,
deels Leer. Mere jevnt
end bakket. In te t stadeligt Band. Ingen
Dandingsenge.

I Vibye Sogn Som almknere nogle Kilder. delig pa-JylI Liset Sogn er landsKstkyst.
Soelbjerg Sse,
hvori Vandmassen
synes uforanttret.

Holme har god M uld
med Afvexling afSand
og Leer. Skaade Bye
har sstlig sandige Jorder, Underlaget meest
Leer med Steen, ogsaa
Sand, vestlig M uld,
men tildeels kun en
tynd Skorpe.
I Lrandberg Sogn
deels god Jord som i
Holme, deels flettere,
Qvoegbund og Moser.
Ikke meget stadeligt
Band. Del afledes ikke.
Ingen Dandingsenge.
Gründen er meest flad,
dog er her en Bakkestrcekning,HolmeBjerge, som gaae fra V. til
O., og som har Hsjder
af 300 Fod.

NogleKklder, in
gen Sser. Vandet
ikke aftaget. I n 
gen Mose er gandste udtsrret.

Bsnderne have
1. Byg.
deres Jord paa eet
2. Rüg.
eller to Steder.
3. Byg.
4. Havre.
Megen Parcellering, hvoraf f-lger Derpaa 4 Aars Hvkle.
Nogle bruge Brakning.
Fattigdom.
Ingen Vexeldrift. In te t er
udlagt til varigt Grasland.

Vejret er
I Holme er Udustadigt.Reg- stiftningen stet,
nen synes t i l  l Jorden er paa
deels at afle 3 Steder, Krattet
des ved de hsje , adspredt mellem
Bakker.
detAvrige. Par
Dstenvinden cellering har fun
den Sted, Parcel
er starp.
lerne dyrkes flet.
I Lrandbjerg er
Udstiftningen bedre og ingen Parcellering.

Sommer,
Staldfodring.-

Jngen. Kun nogle Heste holdes inde t il Hsehssten.
Man tilstaaer
Staldfodringens
Nytte, men kan ik
ke overkomme den.

Ingen.

Ingen. Hindrin1. Byg/ lidt gjsdet.
2. Rüg, gjsdet.
gerne ere Fordom3. Byg.
me, samtHoveriet.
Derpaa 2 ä 3 Havrekjerve.
E ller:
1. Byg.
2. Rüg.
3. Byg.
4. )Erter.
5. Byg.
Saa 1 ^ 2 Havrekjerve.
Nogle Afvigelser.
I Holme begyndeö med
Brak ogVikkeavl. Proesten
har begyndt med Dexeldrift.
Ingen Jord udlagt til
Grasland uden Bankcrne.

Gj-dnings,
midier.

Stüdes Brug
Agerdyrknings,
til
Redskaber.
Markarbejde.

Ingen künftige Finder ikkeSted.
GjsdningSmidler
brugte. Nogle have provet at merg
le littet; wendet
er dem for meget
Arbejde.
Ingen Bramding
af Grsnsvoer.

Et Par Moend
hatte merglet, men
skulle ej have spa
ret synderlig Birkning deraf.

. Dynd er undertiden anvendt. E t
Par Mand have
begyndt at mergle.

Ingen.

Ingen.

Ildyrkede
Iorder.

Scedekornets
Deft.^ffenhed.

Sjeldnere
Sardearter.

Sygdom m e
hoö K ö r n e t ,

R e g le r fo r K o r n ets M o d e n h e d .

De soedvanlkge.
Niels pedersen i
Stautrup Skov
gjor selv et Slags
Svingptove af en
egen Jndretning.
Paa Constantinsborg enHyppeplov
og en Kastemafli-

Angen.

De Fleste hen Raps er saaet
ke Rüg fra Ssn- med Held paa
der-Herred. Se- ConstantinSnere have de stafborg.
fet sig Provstieog S t. HansRug. Oesvrige
Kornarter saaes
urene.

Rust bemoerkeS
af og til. BerLerisser kunne ikke
voere Aarsagen, da
her kun er et Par
Büste.

R ü g : naar Straaet
er g uult, Kjernerne brune, og Hatteproven.
B yg : naarKjernen
har mistet sinRsdme
og Wippen bsjer sig
mod Straaet.
Havre: naar Z af
Kjernerne ere gule.

De sadvanlkge.

Ingen.

Nogle synes at
Kartoffelavl
indsee Vigtighe- udbreder sig.
den af at staffe
sig godt Sadekorn.

I de senere Aar
ikke market Rust.
Aarsagen til Rust
antageö at vare
starkDugmedpaafslgende Hede.
Brand i Hvede
troer man at kun
ne forebygge ved
Laffning.

R üg: naar K jer
nerne ere haarde.
B y g : naar det har
varet i de rsde Nä
der.
Havre: naar den er
guul.

^re.

KunPrasten har Nogen Jord
For det Me- Ingen sjeldne
Exstirpator, Brak- er uopdyrket.
ste ssger man at re Sadearter.
harve og Kartof- Dyrkningen hin- saae godt Soedefelplov.
dres ved Hove körn.
riet.
Smaae Pletteropdyrkes, og'
besaaesfsrstmed!
Hsr,somsjelden
miölykkeS.

«

Brand i Hvede R üg: Hatteprsvm.
erhyppig.Prasten B yg : naar detgaaer
gjsr Forssg med -over fra de rsde Rä
Kalkning. Nogle der t i l de gule.
sige, at den fore- ! Havre: naar -en
bygges, naar der Lliver guul. Engelst
kun plsjes een Havre maa hssteStidGang. Aarsagen ligcre.
til Rust synes at i Vikker: naar KovareDug medpaa- derneovertroekkesmed
fslgende Varme. en blegguul Farve.
Det bckrafteS ved
PrastensErfaring.
Provstie-Rug er
mere udsat derfor
endSt.Hans-Nug.

i
!
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Nordre Deel.
Kornvärcnies
Bestaffenhed.

Producternes
Afsatuing.

Markfred.

I Omegnen ha- Afsoetningen er Kun paaEonstanveSRensemastiner^ let t i l Aarhuus.
tinsborg Grund
som dog ikke rense
ogpaaProestegaartilstrcrkkelig.
denS Englod er der
Ingen Lorring
Hegn.
og videre ForoedMarkfred savneS.
ling stnder Sted.

Hornqv«g.-Avl.

Ubetydeli'g.
Paa en stör Gaard
(9 Ldr. Hartkorn)
18 t il 22Hsveder,
paa en lidcn (4 -g j
Ld.)lO tilltz.K alvetilloeg2-4. Qvcrget smaat formedclst slet Foder, og
fortidligForplantning. Malkekser
ere Bonden de vigtigste. Fedeqvcrg
var til cn Lid fordeelagtigt, men
gaviscrr 1822 Lab.

Hestcavl.

Faareavl.

Havedyrkning.

Snarere i Af- end Faarene ere noDe af ForfoedreLiltagende.
De get forordlede ved ne anlagte Häver
flaaneS for lidet i Vordre afspansk og forsommcs.
Ungdommen.
engelstRace. In genFaarefoldning,
ej Heller Staldfodring.
Paa en stör Bondegaard 12 til 16
Faar, paa en liden 6 12.

Skov

og Torvestjaer.
LidenSkov.
TilCvnstantinSborg plantes be
ständig N y t og det
Gamle spareS.
Nogle ridligere
anlagtePlantager,
som ere folgte til
Bonder, ere tildeels sdelagte. A f
Torv kunneOrmsleverne soelge noget.

Huusflid.

Udmcerkede
Agerdyrkere.

Huusflid drives
kun t il eget Brug
og t il Folkelon.
Moendenespinde
om Vinteraftenerne noget Lsjrereeb.

Ingen.

Jndhegning begyndes ved M arkerne. Lofterne ere
indhegnede og deres Hegn vedligeholdes.

God.
2 Kocr pr. Lde.
Hartkorn. Nogle
haveStude. M alkekoer gives Fortrin for FedeqvLg.

I Liltagende.

Facrrefoldning er
forlogt, men mislykket. En Vorder
af spanst Nace er
anstaffet til Prcrstegaarden.

ForssmmeS.

Ingen Skov uden
Gjorrdselhugst.
Lsrvestjoer tildeelstilAfsatning.
Moserne behänd
leS ikke godt.

Almeen,Beistand.

Ejendommenes Priks
er i Halden.
A f arbejdslsse Mennester giveS endeel i Ormslev,
formedelst Parcelleringen.
Forbud paa uoverlagte 2Egtestaber snstes.
Ingen Binoeringsveje.

Anbefalelses,- Sceregenheder
voerdigeGrene til Advarsel el. Hvad der vikde Atirruerkiiiiiger.
afLandbrnget. Efterligning. gavne Egnen.
See de foreBande den ve
getabilste og den gaaende Artikanimalste Pro ler.
duction fortjene
Opmuntring.

LigeledeS.

Leersorter, som künde
brugls tilTeglbr«nderie, finde-.

Her findes nogle Afscrtnkngen er Ingen Markfred.
Hornqvsget er
Snarest i Afta- Faareavlen erret
Rensemastiner.
let til Aarhuus.
Saare stet. Dog JL isetS ogner
HuuSfliden anKun saare Faa rei
som F-lge god, dog kun in- har Organist R u  lidt Skov.
tagelig, dog kun
se nyr Hegn eller ?/
Antalleter om- af P^ngetrang.
denlandste Faar. dolph Schiorz i
TsrvestjLk til t il eget Brug.
vedligeholde det se.
" E n t2 Kskk p r., AntaUet: 1 Hest
Vibye anlagt en Fornsdenhed.
gamle.
ypperlig Have.
Ingen Plantninger.
deelagtigst/daStude ej Lunne ass«tteS.

De flstte Dare
Afsoetningen er
bringes t il Kjob- let t i l Aarhuus og
manden.
kun de lave Priser
En RLnfemasti- l-indre den.
ne er her, mm» kun
Faabrugeden.
Man torrcr kun
iOvne. Kjsllerere
opdyggede udenfor
Dyen.

Oeeonomiske
Selsiaber.

Huusfliden frem»
mes ved Pengemangelen.
Den
künde opmuntreö
ved Forbud mod
fremmede Vare og
ved Prämier.
'

EjerenafSaralyst, Bonden J a 
cob Rasnmssen i
Holme og nogle
§lere ere gode, om
end ikke udmcerkede
Agerdyrkere.

Ingen.

Ejendommenes P riis
i Falben.
Ingen Arbejdslose.
Daglsnnen er 8 -1 0 ß
Ingen Binoeringsveje.

Lvivlsomt.

A t LovbuddeneomHavedyrkningoverholdtes.
GodeSkrifrertil
Almueloesning.
Samlinaer af
AgerdyrrningSRedffaber, hvorafBonderne kün
de loere at kjende
dem.

Zagem

Ejendommenes P riis
i Falben.
Dagleje: 1 Mk. og
Kosten, i Hosten 24 jj.
eller Hostien 4-6 Rbd.,
om Dinteren 8 -1 2 ß.
En Snedker eller L«kkemand faaer 24 ß.
Ingen Binoeringsveje.
Ingen ArbejdSlose.

Den animalste
Production syneS at fortjene
Fortrinnet, is«r
Faar. AfVegetabilier anbefalesVikker, Vikkehavre og Klover.

A t Bonderne sik
Lov til at broende Broendeviin.
A t det blev paalagt dem, som
vilde gifte sig, at
anlcrgge Haver.

i
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R i n g - Her r ed.
Sognekaldenes Navne.

M a a t-s te t.

Astrup, Tulstrup
Hvilsted.

Dandcne,

Lüften.

Udfliftning.
Parcellering.

Dyrkningsmaade.

Sommere

Staldfodring.

Gj-dnings,

midier.

Stüdes Brugl
Agerdyrkmngs
til
Markarbejde.

Ingen Kilder
Leer med lidt M u ld ; UnSom i Holme! M t er udfliftet.! tV«yvanng
Serdvanlig 4 tti!
5 Aars
>L,VIN»
ll o
Man begyn^er Forpagtercn
derlaget Leer.
etter Jndsser.
ogTrandberg. ^Ingen UdparceUc-Drift.
og ligrsaa mange
med halv Som^
^
^
..... paa VilhelmSMere jcvne end bakkebe.
ring.
Aars Hvile.
!mer-Staldfodrina dorg har merg»
Hvile»
jmer»Staldfodring
Vandgrofter er« fornsdne.
In te t er udlagt t il varigt for Hefte og Qvag. let 1822.
Grasland.

og

(D el sidste i HadS Herred).

Beder og M allm g.

Io r d b u n d c n .

Meest leeragtig Grund. Ingen Jndsser. Temmelig kold,
>vilsted noget hattet, det Jo vrigt tilstrakkeligt Band.
Övrige jevat.

Deels leret, deels sandig;
mere jevn end battet.
Jtte synderlig ffadeligt
Band.

Ingen Jndsser.
Dandmassen i
Kilderne synes
ind til 1823 at
vare aftaget detydelig

Klimaeterme- Udpareelleringen
Den almlndelige Dyrk . Sommer-Stald
.............
.
r« fugtigt end har havt t i l Folge
I tsrre Somre
ningsmaade
er
et
Slags
fodring
bruaes
kun
ts rt, mere koldt at ille alene Folke
udgraves Dam
Kobbeldrift,
deelS
med
Halo
med
Hefte
^
end luunt.
me og Dyndet
mangden er tilta» deels med Herl Brak. Kun
" '
brugeS t il Gjsd
get, men og Ager»____
faa Bsnder hruge Berel»
ning.
dyrkningen forbed«!drift.
ret og Lillagget af
Creaturer forsget.

Redskabcr.

Udyrkede
Jorder.

Saedekornets
Beflaffenhcd.

Sjcldnere
Sadcartcr.

Sygdomme
hos Körnet.

Ingen.

De sadvanlige.

Kun tsrre Eng- Jkke med det Kartofler dyrR uft og Brand
stykker, som intet Bedste.
kes meget; og- bemarkes undertiGras have baaret,
saa Vikkcr be- dcn. Aarsagerne
begyndcr Bonden
gynd« at blive ere ubckjendte.
at ploje og besaae.
almindclige.

Ingen.

De s«dvanlig«.

Ingen eUer me<
get faa.

Ingen.

De sadvanlige.

Jkke mang«; de
«ptageSefterhaan
dcntilD yrkning.

R e g le r fo r K o r r
netS M o d e n h c d .

Ingen.

Kartofler dyr»
kes temmelig;
Raps ved Ran»
zousgave«

Ret god.

Ingen.

I de sener« Aar Kjernen« Fasthed
har man itte be- og et vist Udseenmarket Sygdom» de hoS Straaet bt»
me H«S Körnet.
tragteS som Kjen»
detegn paa Kor»
net- Mvdenhed»
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Sondre Deel.
Kornvarernes
Bestaffenhed.

Producternes
Afsattiiilig.

Markfred.

Hornqvceg-Avl.

Hesieavl.

Faareavl.

Havedyrkiiing.

Skov

og Tervestjcer

Httneflid.

Haverne bruges
Maadelig, som A§vret opgives. Meget Qvcrg til- De fleste Bonder Ingen FaarefoldDer ssrges lidet
Fruentimmerne
tillcrggeetFolhver ning eller Stald- kun tilGronkaal.
for Kornvarernes Folge af Penge- Bondcrne have ik- lcrgges.
hvor- strikte, spinde og
Man
lcegger
Meke
Raad
til
at
op
sodring.
andet
Aar.
Rensning og stet mangel.
^
^aes> vceve ogsaa til
re Vind paa Mal:
fere nyt Hegn.
ikke forderesLortllkiobs.Lr«plant-iSalg, men med likekoer
end
paa
Fering.
nlng ubetydelig,'den Fordeel.
deqvcrg.
undtagen lrdt P iil
paa Diger.

Hegn mangler
Sognene ligge
retbeqvemtforAf- noesten aldeles.
scetningen, deels
tilAarhuus, deelS
til Skanderborg.

A t Körnet renses
Ingen Mangel
godt, paasecS nu paa Lorve, men
mere end forhen. Priserne ere for
Rogke Bsnder ha- lave.
ve Rensemassiner,
hvorpaa de Andre
for B -taling kunne faae Körnet renset.

Der holdes langt
3 Liktagende.
mere over Mark- 182t og 22 have Snarere i E il Ingen Faarefold»
ning eller Staldfred end forhen. Malkekoer givet end Aftagende.
fodring.
N y t Hegn rejses meest Fordeel.
paa mangeSteder,
ogdetgamlevedligeholdes.

Havedyrkningen
hos Bsnderne er
stet. Ved Astrup
Prcrstegaard er en
soerdelesstorogveldyrket Have.

Havedyrkningudbrcder sig i Almindelighed ikke. Kun
cnkelteHuusmoend
befatte sig medHavedyrkning.

.
Udmaukede
Agerdyrkere.

Geh. Conf. Naad
Güldencrone udmcrrkede sig ved
Kartoffel-, VikkeogKlever-Avl.Han
indfsrte Vepeldrift
paa Moesgaard.

Oeconomist'e
Selskaber.

Ingen.

Anbefalelses- ^Sceregenheder

Hvad der vilde Amnmkililiger.
Alnreen-Lelsiand. vcerdigeGrene til Advarscl el.
afLandbrnget. Efterligning. gavne Egncn.

Ejendornmene falbe Hverken vege
beständig.
tabilst eller ani
Bi-N«rinasveje gi- malst Produc
veö ikke.
^
tion giver syn
derlig Fordeel.

Ingen.

des i Sognene.
Ved Prcrstegaarden er en go§ lil
le Plantage af for
fljellige
Eroeer.

3 Egnen giveS IgodFremgang,
Skov, men den til- baade til egetBrug
Hörer ikke Bonder-, og til Salg.
ne.
Tsrvefljorrhaves
til eget Forbrug.
I Moesggards
og Vilhelmsborgs
Skove er steet
Plantning af yilde Lrceer.

Forvalter M o h r
paa Godthaab,
Gaardmand Jens
Christensen iF lo jstrup.

Ingen.

Salg sinder her ikke
In d til 1821
Sted, da her tun er Fee- har man anseet
stebsnder. Ingen Ar- !dcn animalste
bejd-lsse.
Production for
Arbejdslonnen uden ligesaa fordeelKoster 16-24 ß. Tegn. ^agtig som den
Ingen Bin«ringsveje. 'vegetabilste.
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H a d sJordbnnden.

Sognekaldenes Navne.

Vandene.

Lüften'

Ustadigt,koldk
For det Meste sandIngen Jndsoer.
blandet Leer og lecrblan- Nogle Kilder.
og vindigt.
det Sand, uden bctydelig
Landet synes i stenvind ^ r Muldskorpe. Ved rigtig det Hele noget as- flende.
Dyrkning kan den give a l taget.
le Slags Soed, de enkelte
Pletter undtagen, hvor
Sandet er heckende«
Overfladen er temmelig bakket.

T o r r ild .
(H ertil Hörer Vedflet i Voer
Herred).

Hundolund.
Dddeu.

U d s tiftliliig .

Pn»cellcring.

Dyrkningsmaade.

Sommer,
Staldfodring.

Gjodnings^ Stüdestil Bruq Zlgerdyrkningö
midler.
Markarbcjde. Redflnber.

Udfklstningen me- 1. Brak.
Ingen eller ube- Ingen Forssg
get god, og mange 2. Vintersoed.
tydelig.
gjorte med at
Gaardeudflyttede. 3. Byg.
afbroende Grsn- l
Parcelleringen er 4. 2Crter eller Vikker.
svoeren.
!
ikke overdreven.
5. Byg.
Paa Aakj«r o. «
Folkemcrngden er 6. Havre.
fl.S t. er merg
stoerkt i Tiltagenlet med meget
de. Dyrknings- M ogle, meest paa de lette
Held.
maaden erforbed- Jorder, have:
ret efter Udskift- 1. Byg, gjsdet.
2. Rüg, gjsdet.
ningen.
3. TErter.

Jagen.

De soedvanlkge.

Udyrkede
Jorder.

Meget faa.

Scrdekornets
Bestaffenhed.

Sjeldnere
Scedearter.

For det Meste Rapsoed dyrkcs
god.
i det Store ved
Aakjaro. fl.S t.

R e g le r fo r Kor,^
n ets M o d e n h e d .

Bsnderne hoste
gjerne for tid lig t,
fordi ingen vil v«re sildigere f«rdig
medHosten end den
Anden.

4. Byg.
5. Havre.

In te t varigt Groesland.

S a^ ild og N -le v .

Meget gode Kornjorder« Muld med Leer-Underlag; ikke mange Bakker og Moser. Herfra undtages dog Nolev Sogn,
samt nogle Steder i Saxild , Falling og D rtin g
Sogne, hvilke mere ligne de forstncrvnte Sogne.
lNogle Strder vandes En'ge om Foraaret, men ik
ke om Sommeren. In te t
fladeligt Band, som jo
simple Dandgrofter kunne aflede.

Randlev ogBjergager.
Gosmer og Galling.
g-l.-cinF og Falling.
G ylling.

Sygdomine
hos Körnet.

/

Ingen Jndsoer. Som i denvest,
Enkelte Kilder.
ljge Deel.
Vandmangelhar
Sted i Falling,
samt i Smederup
Bye i Goömer
Sogn, hvor de dybesteBrsndei L o r
ke og i Frost ikke
give tilstrcckkeligt
Vand.Jovrigtkan
der haveö Band
nok, naar der ssrgeS derfor.

LigeledeS.

I Gylling, A rtin g , F al
ling, Goömer, Halling og
Randlev Sogne dyrkes Jorderne paa holsteenff Maade, hvortil Hovedgaardenes, Aakj«r6 og Dybvads,
og senereGerödorfslunds og
RodsteenSejes Exempler ha
ve bidraget.
Dexeldrift brugeS afFaa,
navnlig Terndrup paaPetersminde; forssgt med
mindre Held a fM ö lle r paa
Favrgaard.
In te t varigt Groesland.

Jmob Staldfodring indvendeö
isirr, at man, hvor
Jorderne ikke ere
sortrinlig gode,
rnangler G ro n ttil
Foder i Foraaret.
M s lle r, som forssgte St-ldfodrlng, maatte der
for aarlig formindfle sin Besstning.
Husmand M ikkel
D rejer i Randlev
har Staldfodring.

Mergel bruges
hist og her z el
lersingensoeregne Gjsdningsmidler.

Ingen.

Jorderne ere
De scedvanlige.
Kun paa Rod- ncrsten alle opsteenSeje brugeS dyrkede.
Exstirpator.

LigeledeS.

Napsad dyrkeS
paa Dybvad,
Rodsteenöeje,
GyllingnoeS o. s.
v.z enkelte Bon
der begynde nu
ogsaa dcrpaa.

Rust er i dette
Herred sjelden og
ubetydelig. Brand
i Hveden har ikke
Sted, hvortil man
anseer en hcnsigtö»
moeSstg Kalkning
eller Saaening af
fjorgammel Hvede som Aarsag.
HvorRust harvoeret bemcerket, har
det voeret narr ved
Skove, Hcekke og
Gumpe, naar Lüf
ten harvceretvaad
og stille.

LigeledeS.
Efter JndLeretterensMening bor
Körnet Höstes,
Hveden og Rügen,
naar et Korn kan
springe ved at overbideS med Fortoenderne, Bygget,
naar det er gaaet
af de rode Räder,
og Havren, naar
zderaferfuLdk-mmen guul.

15

H e r r e d.
Kornvarcrnes
B cflaffcnhed.

Prodnctcrnes
A fsatn ing .

M a rkfrcd .

H o rn q v c rg -A v l.

Hesteavl.

Faarcavl.

S kov
og Tsrvcsijoer.

Havedyrkning.

H u n s flid .

Bsnderhaverne Betydelige Sko- Huusflidener ikve. Ingen Plant- ke overordentlig,
ere forssmte.
og kun nogle faa
ninger.
Koner, iscer uden
for Bondestanden,
udnuerke sig derved.
Loerred og
grove uldne Tojer
seelges.

De störe Gaar«
desKornvarer ere
megetgode. Man
druger de almindeligeRensemaffiner, men paaTsrring har Ingen
»Herredet tankt.

Torve og Udstibningssteder
mangle ikke,men
vel Kjsbmand/
som kunne betale Varerne.

Hegn hverken
opfores ell. vcdligeholdes, dog
holdes temmelig
over Markfred.

Qvrgracen er
middelmaadig.
Nasten Ingen federQvag. Siden
1814 have Malkckser varet fordecl«
agtigere end Fedeqvag.

Hcste-Racen er
Acre i Af- end i
Tiltagende.
I Krigens L id
gik de bedste »d af
Landet, og Pengetrangen hindrer i
aterstatte Labet.

Udmarkcde
2lgcrdyrkcrc.

Oeconomistc
S clstaber.

Grev Revenrlov tilAakjcer har
ved Mergel og god
Behandling i hoj
Grad forbedret
Jorden.
Jnspecteur(v.wist
paa Lundhof.

Zngen.

Her er err god
jydsk Faare-Race,
som synes at vcere
i Slillestaacnde.
SpansteFaaransees ikke fordeelagtige.
LigeledeS.

Ingen störe Skovstrakninger uden
ved Gyllingncrs og
GerSdorfslund;
dog har man in
genlunde Mangel
paaBrandseleller
Gavntroee at befrygte.
Her er en kor
Lsrvemose, som
tildeelS danner
Grsendsen mellem
den ostlige og den
vestlige Deel af
Herredet. Denne
syneS atene tilstrocttelig for det
hele Herred, naar
den rigtig behand
le t

>

LigeledeS.

ForvalterTerndrnp paaPetersminde, som ved
Staldfodring og
Bereldrift har
bragt det temme
lig vidt.
Kammerjunker
Voss paa RodsteenSeje.
HuuSmand M ik kelD rejeriR andlev har ved Berel
drift og Staldfod
ring soroget Be»
soetningen t i l det
3-dobbelte.

Ingen.

A lin c e n , Beistand.

Ejendommcne ere her i
Herredet ikke faldne saa
dybt som andensteds.
AfSaadanne som ikke vklle arbejde, er der nok, og
det er vanffeligt for Jordbrugere at faae isoer Ljenestepiger. Pigerne sidde
oftc paa dereS egen Haand,
under Paastud af at vceve
eller strLdre. HuusMoendene arbejde ikke gjerne for
Andre. Lsnnen er 22 t i l
24 Rbd. t il en simpel K a rl,
og 16 Nbd. t il en Pige aarlig.
Naar undtageS Smede,
Hjulmoend, Skroedere o.
deSl., sindeS her ingen tilladte soerdeleS NcrringSveje
for Beboerne; (mendeFleste brande Brandeviin).

Anbcfalclses^ Scrrcgenheder
H vad der vilde Anrnirrkninger.
v«rdige G rcne tilA d v a rs c l el.
a f Landbruget. E ftc rlig n in g . gavne Egnen.

Heste og Qv«g
have godAfsatning
paadejydffe M arkeder, derfor syneS
Kreaturers Tillceg
og Salg iscer at
burde anbefales.

1. Atderskaffe«
des gode Hingstcr,
og at de flettc bleve flaarne, for ej
atfordarveRacen.
2. A t Mergele»
blev endnu mere
anvendt.

Foruben de an
forte Sogne, höre
endnu A>erne Alrse og Endelave
til Herredet.

