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Njöbenhavn.

Trykt hos Directeur Jens Hosrrup Schultz., 

Konqclig eg tlnivcrfitetS . Bogtrykt,r.



forste Prove af det Værk, som Landhmrsholdmngs- 

selstabet, efter Kongelig Befaling, foranstalter Udgivet, le

veres herved. Nogle Ord om dets Oprindelse, Bestemmelse 

og Udførelse maae derfor forildstikkes.

Efter en Kongelig Resolution af 1810 skulde Rentekam

meret eengang aarligen forelægge Hans Majestæt Kongen en 

tabellarisk Oversigt over: Tilsaaenmgens Tilstand i det forbi

gangne Aar; hvorledes og hvorvidt de hidtil mindre almin

delige Sædearters, Fodermters og Handelsplanters Dyrkning 

udbredte sig; hvorvidt nogen Deel af Kjobstadjorderne an

vendtes til denne Dyrkning, med mere, som kunde vise 

Agerbrugets Tilstand og Mangler, angive Aarsagerne til 

disse, og Midlerne til at raade Bod derpaa, alt i Felge de 

Efterretninger, som fra Amtmandene, i fynfyolb til de dem i
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denne Anledning opgivne Sporgsmaal, aarligen indsendtes. 

Disse Oversigter bleve hvert Aar tilsendte Landhuusholdnings- 

selstabet, "for at dette kunde kundgjore, hvad det deraf fandt 

for godt, 'eller deraf tage Anledning til, i Tiden ar indkomme 

med Forflag saavel om Tabellernes bedre Indretning, som om 

Realiteten selv, som de indeholdte."

Adskillige Gange kom denne Sag paa Bake i Selsta- 

bcts Commissioner, uden at have nogen endelig VeflUtning til 

Folge. I Aaret 1820 paatog jeg, Collin, mig ar gjennem- 

gaae Sagen, og fandt da, at den hensigtsmassigst deelces i 

to Dele. Til den ene Deel herte de Gjenstande, som fra 

eet Aar til det andet kim umcrrkeligen forandre sig, og som 

vise Landets Tilstand for en længere Aarmkke; til den anden 

be remporaire Begivenheder, f. Ex. Tilsaaeningens og He

stens Udfald; der forbedrede Agerbrugs successive Udbredelse; 

nye Næringsvejes Opkomst, og deslige. Naar de til den forste 

Deel henherende Efterretninger eengang vare fUldstandigen og 

noiagtigen samlede, behovede man om de fleste Gjenstande i 

flere Aar ingen nye Underretninger at indhente. Kundgjorel- 

sen af saadanne omhpggeligen samlede og redigcrre Efterret-



ninger om Landets Forfatning i agricultorist og indnstriel 

Henseende kunde, hvilket ogsaa andre Staters Exempel har 

Viist, vare meget gavnlig, ikke blot for den landbrugende 

Classe, ved at henlede Agerdyrkernes Opmærksomhed paa 

Fremsiridt og Forbedringer i deres Næringsvej, ikke mindre 

end paa mulige Misgreb, men ogsaa for Starens Embeds- 

mcrnd, ikke at tale om, hvor vigtige saadanne Optegnelser 

maatte vare for Agerdyrkningens Historie i Fædrenelandet.

Selstabet bifaldt denne Anstuelse af Sagen, og Under

tegnede, Selstabets Praftdeneer, indgave betpaa i Septem

ber 1820 et dermed overensstemmende allerunderdanigst For

siag.

Jgjennem Rentekammeret modtog Selstabet i August 

naste Aar Hans Majestæts Bifald til at indhente, samle og 

kundgjore de ommeldte statistisk - oekonomiste Efterretuinger 

efter de herfra i Forflag bragte Spergsmaale; og vandt til

lige Selstabets andet Forslag, at der om visse, jevnlige 

Forandringer undergivne, Gjenstande siulde fremdeles aarligen 

indhentes Efterretninger, allernaadigst Bifald. Nogle nye
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Spergsmaale, ledende til Kundstab om Materier, der stode 

i neje Forbindelse med de forst opgivne, erholdt man, ved 

allernaadigst Rescript af 16^c October 1821, Tilladelse at 

tilfeje.

Det ferste, der nu var ar gjere, var, ar vide de Mand 

i Landets forjkjellige Egne, til fyvilfe man kunde henholde sig 

for a^faae Sporgsmaalene vel besvarede. Forsaavidt man 

ikke selv kjendte saadanne Mand, maatte man henvende sig 

til Amtmandene, som af Rentekammeret vare opfordrede til 

i denne Sag at være Selstabet behjælpelige. Dette steete i 

December Manned samme Aar, og, efterat Overovrighedernes 

Forflag vare indkomne til Selstabet, udstedte dette Opfor

dringer til 142 Mcrnd om at besvare de opgivne Spergs- 

maale. Opfordringen blev i Aarer 1823 almindeligen kund

gjort igjennem de offentlige Tidender.

Adskillige af de indkomne Besvarelser vare fyldestgjeren- 

de; en Deel af dem svarede ikke til Hensigten; nogle ind

kom seent og ferst efter gjentagne Erindringer; paa adstillige 

Opfordringer modtog man aldeles intet Svar.
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For at naae Maalet: at levere Bidrag til Kundskab 

øm Landets rurrvarende Tilstand i oekonomist Henseende, 

fandt man, det vilde være rigtigst, at de Mand, som, 

efter den af Selffabet lagte Plan, berroedes Redactionen af 

Virket, bereiste Districrerne, for saa meget muligt ar fuld- 

stamdiggjore og berigtige de erholdte Data.

Bestrivelsen af fem af Jyllands Amter er paa denne 

Maade under Arbeide, forUden nærvarende over Veile Amt, 

som er forfattet i Anret 1823, men i indeværende Aar paa 

np af Forfatteren gjennemseet.

I Henseende til denne Redaction, da har man anseet 

det rigtigst, ikke at paalcrgge Forfatterne noget Vaand paa 

deres Attringer om de Puncter i Landoekonomien, hvorom 

der stundom strides, men lade enhver Forfatter saavel derfor, 

som for sine statistiske Meddelelser, selv staae til Ansvar. 

Denne udtrykkelige Erklæring er saa meget mere nødvendig, 

som der i Beskrivelserne vist ville findes forstjellige, hveran

dre modsatte, Ideer og Spnsmaader. Til Exempel paa det 

her Anforte kunne vi strap navne Hr. Dalgas's Domme 

over Svingplovene, Bexelbruget og Staldfodringen, Domme,
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som man ikke kan billige, da de ere ganste modsatte dem, 

Selffabet i over eet Decennium har viist at hylde, og af 

mangfoldige Erfaringer paa der bestemteste maa hylde.

Det Kongelige danffe Landhuusholdningsselffab, i 

November 1826.

A. S. Orsted. I C. Drewftn- Collin.
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efter Opfordring fra dee Kongelige Landhunsholdningeselskab,

af

C. Dalgas.
Landvasens-Com missair.
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1826.
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H vorledes ere Jorderne best-afne? faavcl Jordsm on som U nder
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pesre paa H um us næ sten blottede Sand, der undertiden, end^  

og i ikke ubetydelige Stræ kninger, udarter til Flyvesand- vq  

im ellem disse Extrem er, alle m nclige G radationer af uliacat- 

te t Jordsm on.
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hvad der, pan | til £ M iil næ r, ligger osten for H ovcdlan- 
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bare Jorder, som ved passende C ultnr, og ikke alt for tryk 

kende O m stæ ndigheder for Landm anden, ere is tand til at betale 

D yrkning. - D en vestlige D eel, eller de, paa og ve 

sten for bem eldte Landcvei beliggende Sogne (S tarup- oa  
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gode Egn) ere derim od, isæ r i N orvang- og Tyrrild-H erreder, 
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Bed et Blik paa Kortet, vil m an snart finde, at den  

* Sode Egn om trent forho lder sig til den ringe som z til 

^ aat altsaa Veile , Am t, efter Is ird. S. Brunns statistiske  

Tabeller, indbefatter et Fladerum af 38j o M iil, kunne  

^raf om trent 23 henregnes til den bedre og 15£ til den rur, 

veile Am t.
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gere Egn. Et Forhold, der harver dette Amt til et af de 

frugtbarcste i Iylland.

Efter denne generelle Udsigt over Egnens Beflaffenhed, 

gaae vi over til en mere detailleret Besirivelse af Jordsmon- 

net i de sorsijelligc Dele af Aitttet, og begynde med Egnen 

ved Sribericia, eller den sijonne og srugtbare Landstrækning, 

som bcgrcendses af Coldiug- Fjord, Lille-Belt, Veilcfjord, og 

Landevcien fra Veile til Colding; og som indbefatter Elboe-, 

Holmands- og en Deel af Brust-Herreder.

Den bedste Jord i Amtet findes unægtcligen paa Frideri- 

cice, Eritzoe, Staustrup, Igum og Bredstrnp - Marker t El- 

boe-Herred. Madjorden har her for en stor Deel en Dybde 

as 1 tit li Fod, og Jordblandingen er mnldrig med en be- 

tydelig Mængde Leer, uden dog at være meget sei eller van, 

sielig at behandle, da den fornødne Iblanding af Sand ikke 

mangler. 2(t finite fra Kløverens og Bælgfrngtcrnes frodige 

Væxt, har den sandsynligviis nogen Zlndecl af Kalk. Disse 

Jorder cre tjenlige til at bære ethvert Slags Seed, som trives 

hos os; og det fortjener at bemærkes, at Eritzse-Mark er 

antaget til Norm ved Iordtaxationcr her i 2lmtct.

Ligcsaa lerede, men ikke fuldt fnn muldrige og saa dybe, - 

samt mere feie, cre Jorderne i Ankjcer, Pjedsted, Velling, 

Hostrup, Follerup, Herslev, Kongsted, Tolsirnp, Torp, Tan- 

rup, Hsirnp, Taule- Nebel, Bjcert og Ssnder-Vilstrup, i 

een til to Miles Afstand fra Fridericia mod Vesten. Ikke 

desmindre ere disse Byer dog endnu istand til at frembringe 

næsten ethvert Slags Seed. Omtrent i Classe hermed kunne 

Colding Byes Iorder sættes.

Stærkt lerede, men paa Mnld magre Iorder, fom be- 

faicit af opdyrket Skovgrnnd, findes i Vcilbye - Sogn, især i 

Trolde, ved Indgangen til Veilefjord.

Iordblandinger, bestaaende halv af Sand og halv af Leer, 

med et Par Procent Mnld, og af 4 til 8 Tommers Dybde, 

haves i Rands, Bronsted, Bsrknp, Ganerslnnd, Gaarslev, 

Msrkholt og Sillerup langs med Veile-Fjord; i Skjærnp, 

Smidstrnp og Tyvkjcer, mere i det Indre af Landet; og i 

Skjerbek, Studsdal og Straudhuus ved Colding,'Fjord.
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Endeligen maae Landsbyerne Oddersted, Gnds-e og en 

Deel af Tanke-Nebel, som alle ligge sydligt langs med Col- 

dingfjord; samt Bramdrup, Eltang, Stenderup og Vins, som 

ligge mere vestligt langs Landevejen fra Veile til Colding, og 

gjore Overgangen fra de gode østlige Egne, til de mere tørre 

magre Sandegne i Vesten; tilligemed Vinding, Svinhvlt og 

Veilc,Bycs syndre Mark mere nordligt, formedelst deres Jor- 

ders sandede og magre Beskaffenhed, henregnes til de ringeste 

Dele af denne Egn, og ere allerede meget indstrænkede i Val- 

gct af passends Værter til deres Dyrkning. Dog have Vin- 

ding, Vins og Bramdrup nogen Jord, som ■ cc temmelig 

muldrig og leret.

2 Henseende til Underlaget, da bestaacr samme, snavidt 

jeg har havt Lejlighed at bemærke, næsten overalt nf fast Leer, 

soln forhindrer Vandet fra at synke. 1 Dog er Mergel ikke 

sjelden, og ligger, hvor den findes, i en Dybde af 1 til 2 Alen, 

wen kan følgelig ikke have synderlig Indflydelse paa Vegeta- 

tioncn af Cerealicrne. Kun paa Bramdrup, Eltang, en Deel 

af Tanke, Diuf, Vinding, Svinhvlt, Skjcernp og Bronsted- 

Marker, er Underlaget grnset eller sandet, lader altsaa Van- 

det sie igjennem. , Ved Gaarslev, Strand er en stor Sand- 

bakke, som giver fiint Stroesaud med glindsende Korn, der 

fores omkring til Salg. Dette Sand strækker sig under en 

Deel af Gaarslev-Mark.

Den Strækning, som, nu fortjener nt komme nærmest i 

Betragtning, er Bjerge - Herred. Naar denne Egn nævnes, 

tænker man sig i Almindelighed et Canaan. Men den opmærk- 

somme Iagttager vil snart blive vaer, at Bjerge-Herred, sijondt 

det vel ogsaa har sine Fortrin, i Henseende til Agerskorpens 

Beskaffenhed dog staacr tilbage for den omtalte Egn, og 

endnu mere for Hads-Herred paa den anden Side af Horsens. 

I Almindelighed prcedominerer Leret, og det paa mange Ste- 

dcr, s. E. i Stanbye-, Barret- og Hornmn-Sogne, paa 

Rosenvold, Palsgaard og Boller, men især paa en Deel af 

Iensgaards Marker, det meste af Skjold- og Raarnp-Sogne, 

samt Hovcdgaardcn Mogelkjær, i saadan Mængde, at Iord- 

dyrkningen i meget tort eller meget vaq^t Veir, bliver snare 

(1*) .
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besværlig. Ikke desmiudre hyves dog ogsaa i Bjcrge-Herred, 

skjore og mnldrige Lcerjordcr, ja endog Sandjorder, selv paa 

de alt nævnte Steder. Saalcdcs har Barretsiov mindre stive 

Leerjorder, Palsgaard en Deel sijort og muldrigt Leer, Nebs- 

ager meget frugtbare, dybe, muldrige og sijore Leerjorder; 

Arum, Urlcv og Dalbye Sogne, som stede til Hatting-Hcr- 

red, muldrige lcerblandcde Sandjorder; og paa Deien fra 

Barretsiov til Palsgaard stodcr man, strax efter at være pas- 

serct Klatring, paa sandige Bakker, ja snart derefter paa flade 

Strækninger af Strandsand langs med Havet. Det samme 

er Tilfceldet paa den anden Side as Palsgaard, naar limit 

cr passeret Assens - Kirke. Jensgaard har nogle hnndrede 

Tønder Land lette Sandjorder, der strække sig i Nord-Ost fra 

Gaarden ned til Stranden.

Det bedste, frngtbaresie, muldrigste og dybeste Jordsmon i 

Bjcrge-Herred findes efter almindeligt Omdomme i Ncbsager- 

Sogn, der ligger omtrent midt i Herredet. Ogsaa Boller, 

Msgelkjcer og Skjold cre bekjcndte for deres Frngtbarhed; 

gdste især for sin Byg- og 2Erte-Avl, som lader formode at 

horden indeholder Kalkdele, hvilket er saatncget sandsynligere, 

som Underlaget bestaacr af Kalkmergel. Men faa cre dog de 

Streg, der med Hensyn til Jordsmon knnne maale sig med 

Egnen ved Fridcricia. — Ellers er Agcrflorpen i Bjcrge-Herred 

almindeligviis meget tynd, saa at Underlaget uaaes med Plo- 

vcn. Ikke dcsmindre er Skyldsætningen i dette Herred meget 

hyi, almindeligviis 5-6, hoist 7 til 8 Tdr. Land pr. Tonde 

Hartkorn; da derimod i Egnen ved Fridcricia Forholdet stiger 

langt over det dobbelte; hvilket dog sandsynligviis har sin 

Grund i de betydelige Opdyrkninger, der i sidstnævnte Egne 

have fundet Sted siden Matriculeringcn. Man maae altsaa 

neesten flotte heraf, at Bjcrge-Herred tidligere har været op- 

dyrkct og befolket, hvilket igjen kan have sin Grund deri, nt 

Let maasiee aldrig har været saa siovrigt.

Kan Bjcrge-Herred altsaa i Henseende til Overlagets Be- 

siaffenhed ikke maale sig med Egnen omkring Fridcricia, har 

det dog i Henseende til Underlagets Bestanddele et vigtigt 

Fortrin for samme. $ Vel sindes n ersten overalt under Ager-
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skorpen et fast Lccrlag, men dette er, især langs med Ky- 

skerne, saa kalkrigt, nt dets Indflydelse paa Vegetationen ikke 

vel kan benægtes; saa meget mere, som Mergelen paa flere 

Steder, f. E. ved Rosenvold, Palsgaard, Iensgaard, Boller, 

M-gelkjcer, Skjold, o. s. v., ofte sindes i Spadestiks Dybde. 

Dette er ventelig Grunden hvorfor Græsgangene i Bjerge-Hcr- 

red, fremfor t andre Dele af Amtet, udmærke sig ved Fynd 

øg nærende Egenskab. — Men de hyppige Gruusgrave, man t 

Bjerge-Herred støder paa, lade allerede formode, at Underla

get paa sine Steder maa være af samme Beskaffenhed; hvil- 

ket ved noiere Undersøgelse ogsaa stadfæstes. Saaledes er i 

Orum, Dalbye- og Urlcv- Sogne, Underlaget for det meste 

gruset; og disse 3 Sogne pløje og hoste derfor almindelig- 

vris tidligere end den nordlige Deel af Herredet. 'Ogsaa paa 

Barrctstovs, Palsgaards og Kalsbyls Marker m. fl., findes 

Strækninger med gruset Underlag, som synes nt være fordeclte 

rundt om i Herredet.

Zatting-Zerred har ikke nær saa stive Lcerjorder, som 

Bjerge-Herred, Stenderup-Sogn maasiee ene undtagen. Sog

nene Thorsted, Thyrsted, Hlstcd, Daugaard og Engum, alle 

stødende til Bjerge-Herred, have den bedste Jord, nemlig cn 

stjor, rnnldrig, 8 til 12, ja i Thyrsted endog 18 Tommer 

dyb, Lcerbund; næsten ligesaa ofte med sandet som leret Un

derlag, og Mergel saavcl i Bakker som Dale. Disse Sogne 

fortjene, i Henseende til Iordcns Godhed, at komme nærmest 

i Betragtning efter Eritzse, Stanstrup og Bredstrup ved Fri- 

Lericia. — I Hatting og Korning - Sogne, samt paa Ussing- 

gaards og den nordre Deel af Bygholms-Mark, har Jorden 

for det meste cn sterre Iblanding af Sand, saavcl i Over- som 

Underlag. Men Løsning, og Hcdcnsted-Sogne have for det 

rncste lette Sandjorder, opfyldte med store Steen, og paa sine 

Steder endog Rod-Al til Underlag. Mergel er temmelig fj'etx 

den. Paa den sankaldte Bredahls Hede i Engum Sogn er 

Overlaget stærk leret og Mergel næsten overalt at sinde.

Den søstre Deel af N^rvang- og Tprrild-herreder 

har ogsaa meget forsijellige Iordblandingcr. I Hvcissel-Sogn, 

fornemmelig i Landsbyen Ildved, samt paa den udparcellercde
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Deel af Stangaard, Mark, og pan cii stor Deel af Hovcd- 

gaarden Hvolgaard, er Jorden temmelig mnldrig og leret, 

dog uden at være sei, og Madjorden mangler ikke heller Dyb- 

de, nemlig 8 å 12 Tommer. Underlaget er leret, og Mer

gel hyppig, saavel i Bakker som Dale. — Omtrent af lig- 

nende Bcsiaffenhed er Hovedgaardcn Store - Grundet ved 

Veile, dog er Underlaget paa en Deel af samme, nemlig 

den vestre, sandet, og lider derfor ikke af Fugtighed som den 

østre, der har et leret Underlag. — Hovedgaardcn Agersbel 

har for det meste tunge, side, men muldrige Lcerjorder, med 

Leer-Underlag. Dog ligger en Deel as summe noget høiere, 

og indeholder saavel i Over- som Underlag en stsrre Portion 

Sand. — Dette er omtrent, hvad man i denne Deel af 

Amtet holder for det Bedste, i Henseende til Jordsmon. Thi 

hverken Hornstrup-, Greis-, Sindbjcrg-, Langsiov-, Vindelov-, 

Kollerup-, Hover- og Skibet-Sogne, samt Staden Veiles 

nordre Mark kunne, uagtet de ogsaa for det meste have lerede 

Jorder, maale sig i Kraftfylde, Muldrighed og Madjordens 

Dybde, med de foran nævnte Stryg. Ia i Kollerup Sogn 

have Hovedgaardene Brandbjerg og Skovgaard, især forste, en 

temmelig mager og tynd Overskorpe. O in Hover-Sogn med 

^yvedgaarden Leerbek, samt Skibet-Sogn, der for det meste 

oestaae af opdyrkede Ekovjorder, gjelder omtrent det samme. 

I Greis-Sogn har H-igaard lette Sandjorder, hvilket lige, 

ledes er Tilfældet med Landsbyerne Olholm og Hesselballe i 

Langesiov-Sogn, samt den nordre Deel af Staugaard-Mark, 

en Deel af Minstrupgaard og Hveissel-Sogn; saa at man her 

tydeligen mærker Overgangen til de ringere Egne i Vest og 

Nord. Harraldskjcer i Skibet-Sogn, stjsndt en Deel af dets 

Jorder ligge noget side, og Lillegrnndet ved Siden of det 

frugtbare Storegrundct, have ogsaa lette Sandmarker. Be- 

mærkes maa det docs, at Lindved i Sindbjerg Sogn, samt 

Landsbyerne Hornstrup og Greis, i Sognene af smnme Navn, 

have Jorder, der nærme sig de forst omtalte i indvortes 

Fortrin.

As en gansie anden Bcsiaffcnhcd cre Sognene Hster- 

Suede oßUldum, som i 9st st-dc til det magre Losning-Sogn
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i Hatting,Herred, og Icllinge-Sogn i Vest, hvor den gode Egn 

flipper. Disse Sogne have for det meste muldede Sandjor- 

der med gruset Underlag. Sstersnede-Sogn har længe været be- 

kjendt for sin Frugtbarhed; thi Madjorden er her for det me

ste dyb og muldrig; dog maa det mangle Kalkdele, da hver- 

ken Klover, Vikker eller 2Erter ret ville frem. Vesten for 

Kragelnud-Bye har Matrikel-Commissionen ansat et Stykke 

Jord, hvor Agerstorpen omtrent er Fod dyb, til Tart 16. 

Uldum - Sogn har ikke saa muldrige Jorder, undtagen i det 

lave Strog, som støder til det store Kjær, og som udgjor en 

betydelig Strækning. Dette Kjcer, og den Omstændighed, at 

Byen Uldum er bygget ved Foden af sandede Bakker, giver 

det Hele Udseende af en Marskcgn. I Uldum sejv er tlnder- 

lagct vel ogsaa sandet, tncn Leer findes dog paa 3 Alen, saa 

at de fleste Brønde her ci have større Dybde, og altsaa let 

mangle Vand i Tørke. — Iellinge, Søgns Iorder have et 

eget Udseende, nemlig en sortgraae Farve, der tydeligt nok 

tilkjendegiver Muldens Oprindelse, nemlig af Maar eller af 

Hedehnmus. Madjordcns Dybde er i det Hele ubetydelig, 

især paa Faarupgaard, hvor Sandet flere Steder er saa nært 

ved, at man ikke kan plsie 4 Tommer dybt uden at stede paa 

Underlaget, der her for'det meste bestaaer af graat Sand, faa 

nt Sæden i tørre Somre let skoldes. Asien for Byen Jel- 

linge er Agersiorpcn saare tynd og ufrugtbar. Bønderne paa- 

siaae at Kongehøicne ere opferte af den paa dette Stryg af- 

sircellede Oversiorpe.

Den vestlige Deel af Amtet kan i Henseende til jords

mon rued Fole igjen inddeles i den sondre og nordre Deel, 

da fyrste ikke alene er langt mere opdyrket, men ogsaa mindre 

siarp. Til samme henregne vi den Deel af Brufl-Herred, 

vi ved at omtale Egnen ved Fridcricia for big if, nemlig Harthe-, 

Nebel-, Starup-, Alminde- og noget af Di uf-, Stenderup- 

og Bramdrup - Sogne, hele Icrlev- Herred, samt Nyrup- og 

Bredsten-Sogne i Tyrrild-Herred.

Na ar Starup- og Bredsten-Sogne undtages, prædomi- 

ucrcr Sandet her for det meste, snavcl i Over- som Underlag. 

Men i Henseende til Mnldrighed er der dog nogen Forftjel,
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Saalcdes har Harthe-Sogn s. E. hen ad Colding til og langs 

med Kongcaaen, nogen god Jord, med Iblanding nf Leer, 

men er for Resten meget sandet og mager, især i Stubdrup 

og Naadevad - Byer paa Vcicn til Nebel, hvor Jorderne om

trent cre af samme Besiaffcnhed. Dog har Nebel-Sogn i 

Slorb, der, hvor det støder til Starnp-Sogn, nogen god, 

muldblandet Leerjord. — Alminde-Sogn har magre Sandjor- 

Ler, som ved Donsmolle især ere meget siarpe. Mysvraa, 

en lille Bye, der ligger mod Osten i bemeldte Sogn, og steder 

til den gode Egn, har dog bedre Jorder med 8 å 10 Tom- 

mers Madjord og Leer til Underlag. — De vestlige Dele nf 

Bramdrup-, Stendrup- og Vinf-Sogne, paa Landevejen fra 

Colding til Veile, have overalt Sandjorder, som i Lilleballe 

(Stendrnp-Sogn) især ere meget magre. Mærkeligt er det, 

at man vesten for hele dette sandede og nøgne Stryg igjen 

støber paa en smilende Egn i det frugtbare og skovrige Leier- 

flov-Sogn i Ribec-Amt. — Starup-Sogn har kun lidet 

Sandjord, som horer til Starup- og Aagaard-Byer. Frcd- 

sted-Bye har kolde magre Leerjorder; Brnkkeu seie, lerede Bak- 

ker. Men bekjendte for deres Frugtbarhed og gode muldrige 

Iordsmon, ere Hovedgaarden Phocnirborg og Landsbyen 

Hesselballe; dog er Underlaget ogsaa her temmelig nært, nem

lig paa G til 7 Tommers Dybde.

2 Ierlev,Herred er Heien-Sogn det bedste. Vel har den 

største Part af Høien-Byes Mark kun en tynd Agerfiorpe, 4 

til 6 Tommer dyb, hvor ogsaa Sandet eller Gruset prædomi- 

nerer; men saa mager som Harthe, eller Nebel-Sogne er 

Jorden dog i det hele ikke; og Norden for Hyicn findes en 

Deel ret gode muldede Leerjorder. Stnbdrup-Bye har ogsaa 

temmelig gode Leerjorder, men en stor Deel deraf er kold, 

slid, fugtig, og flet dyrket. — Derimod har Horsted-Bye en 

8 til 12 Tommer dyb Madjord, bestaaende af temmelig muld- 

rigt sandblandet Leer, og tildccls ogsaa lccrblandet Sand. 

Udkanterne af Horsted-Mark, som cre udparceklercde, ere magre 

og kolde, Madjorden tynd. — Odsicd-Sogn har en Deel leer- 

blandede Sandjorder, men med tynd Agersiorpe. Leer til
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Underlag findes paa visse Steder, s. E. ved Hdsted-Bye. — 

Ierlev, Sogn er langt magrere paa Mnld, ^end de to sidst- 

ncevnte, og tørre Sandjorder ere her hyppige. — Egtvcd-Sogn 

cr det ringeste af alle 4 Sogne i Icrlev-Herred. Bylliug- 

Bye har gode muldede Sandjorder, men jo vestligere man 

kommer, des skarpere og magrere bliver Egnen, saa at her 

endog findes Flyvesand, f. E. Lie- og Spiarup-Sande, der 

dog, efter at være dæmpede, nu igicn ere udlagte. — Nørnp- 

Sogn i Tyrrild-Herred har for det meste ogsaa Sandjorder. 

Den esilige Deel af Sognet er mere mnldrig end den vestre, 

øg paa Engelsholms Ladegaard, samt store Lime-Bye, der 

stede til Bredsten Sogn, findes endog sandblandede Leerjorder. 

Bredsren-Sogn har en stsrrc Iblanding af Leer, hvorved det 

mere antager Hstcregnens Caracteer. Dog cr Underlaget for 

det meste meget nært, og paa Kjelkjær-Hovedgaard findes store 

Bakker med gnult Sand.

I alle disse Sogne kan man antage, at Underlaget i Al- 

mindelighed rettet sig efter Overlaget, saalcdcs at uaar dette 

cr let eller sandet. Underlaget for det meste ogsaa er det, eller 

i det mindste gruset. Hvor derimod Overlaget cr leret, be- 

staaer Underlaget ogsaa gjerne as Leer. Mergel er her ikke 

saa almindelig som i Hstcreguen, dog hyppig nok til at den 

driftige Landmand ikke kan komme i Forlegenhed for at skaffe 

sig dette ypperlige Forbedringsmiddel. Det cr gjerne paa Si- 

dcn af Bakker at Mergelen findes; men mærkeligt bliver det 

dog altid, at selv i smalle Dale, f. E. ved Nebel-Mylle, paa 

Horsted,Mark iHøien-Sogn, ved Gjyding-Molle iNornp-Sogn, 

paa den ene Side findes lerede og mcrgelholdige Bakker, me- 

hens paa den anden et Hav af Grnus eller Sand overalt er 

synligt. — Ganske ubekjcndt er Al ikke i disse Sogne, dog meer 

i de vestre end østre. I Hsien-Sogn findes sort Al, ofte paa 

4-6 Tommers Dybde, dog kun paa det Stryg, der for Ud- 

skiftningen tjente til Overdrev. J Egtved- og Nornp-Sogne 

ligeledes. Ja, i Bredsten - Sogn hviler Overlaget paa sine 

Steder, s. E. Kroemandens Jorder, paa Stccnal, som Pls- 

vcu ikke formaner at gjcnncmtrængc.
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3 den nordvestlige Deel af Amtet eller den egent« 

lige Vesteregn, hvortil vi henfore: Randbol-, Lindballe-, 

Gadbierg-, Givsiud-, Nykirke-, Give-, Tyregoed-, Vester-, 

Brande-, Omme-, Ringgive- og en Deel af Egtved-Sogne, 

beffaaer Jordsmonnet for største Deel af hvidt Sand, mcd 

et Tillæg af Maar (Hede, Humus). Jordens ringe Besiaffen- 

hed tilkjcndegiver sig tydeligt nok ved Lyngens ubetydelige Veext; 

thi jo tyndere og magrere Agersiorpe, des kortere Lyng. Over- 

gangen fra Hster- Egnen finder ikke Sted, som nogle have 

troet, ved at begynde med guult Sand, der lidt efter lidt 

gaaer over i det Hvide. Efter mine Iagttagelser er det det 

hvide Sand, der lidt efter lidt, ofte i meget korte Distancer, 

forandrer Egn og Jordsmon; og jeg mindes ikke i denne Egn 

at have sect guult Sand. . Til Underlag finder man i de. om- 

talte Sogne graat Sand; og paa uendelig mange Steder 

pletviis, uden mindste Regelmcessighed, saavel paa Hoie som 

i Lavninger, Al, som oftest i to Tommers til 1 Fods Dybde. 

Den rsde Al sial være den skadeligste. Men Virkningen af et 

alet Underlag, det være rodt, sort eller stenet, er dog almin

deligvis saa fordærvelig for Vegetationen, at hvor det findes, 

ikke er at tænke paa Skovplantning. Beviis herfor siden.

Uagtet dette udgjor Hovedcaractereu af denne Egn, fin- 

der ikke desmindre og faa her nogen Variation i Jordblaudin- 

gcn Sted. Sanledes have f. E. Lindballe- og Gadbjerg- 

Sogne nogen leerblaudet Jord, især paa Rævsdrupgaard, og 

Egnen cr her i det Hele mindre flarp og meer opdyrket. 

Sonder,Collemorten i Nykirke-Sogn, og Tyregoed i Sog- 

net af samme Navn, Skjeerlund i Brande-Sogn, og Ulvkjcer 

i Ringgive Sogn, have ligeledes nogen leerblaudet Jord, 

skjondt ikke i betydelig Mængde. Paa alle disse Steder fin, 

der rnan ogsaa Mergel, som derimod er mere sjeldeu i de siar- 

pcre Dele, faa at jeg har hert Mange beklage sig over Afsav- 

net deraf. Saaledes maa Eieren af Brandholm kjobe Mer- 

gel og hente den langt borte. Paa Ringgive Præftegaards 

Marker sindes knn Mergel i den ydre Ende af samme, hen 

ad Ulvkjcer til, og endda kun i tynde Lag, som formedelst den 

qvægcde Bund cre vansieligc at komme til. Den samme Ulei-
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lighed har Kroemanden i Omme. Ia, i Naboesognet Grin- 

sted, der horer under Riber-Amt, findes ikke engang Leer, 

saa at Beboerne maae hente det, de heraf behove til at kline 

Vceggcne med, fra Omme-Sogn.

De skarpeste Pnncter i den hele Egn ci'c: Ny- Kirkes 

nærmeste Omgivelser, Vcster-Sogn, Brande-Bye i Brande- 

Sogn, en Deel af Omme-Sogn, men iscer og fremfor alle 

Ringgive-Sogn, hvor Iordsmonet norden for Aaen synes at 

være aldcb's blottet for Humus, øg alene at bestaae af skarpt 

hvidt Sand. En Plet paa PræstegaardS-Marken, tæt ved 

Kirken, er af Matrikel-Commissionen anseet som ringeste Iord 

i Amtet. Man vil kunne gjore sig et Begreb om dette Sogns 

ringe Besiaffenhed, naar jeg her anfører, at Præstetienden 

svares med 3 Skpr. Rug af hver Tynde Hartkorn, da deri- 

mod i 9rum Sogn, Bjerge-Hcrred, maa gives 1 Tynde 

Korn af en Tsnde Hartkorn, uagtet i Ringgive-Sogn maa- 

siee haves 10 Gange saameget Areal til Hartkornet.

Af Flyvesande sindes betydelige i flere Sogne, ,f. E. den, 

efter Sigende, 4 til 5oo Tondcr Land store Rugbjergsande i 

Randbel-Sogn; Almstak-Sande i samme Sogn; Alkjcerhsi- 

Sande nf betydeligt Omfang, og Drandrup- Sande, begge i 

Brande-Sogn; Elkjær-Sande og nogle mindre Sande i Ring- 

give-Sogn; Givskudlnnd-Sande i Givskud - Sogn, og Om- 

me-Sande i Omme-Sogn m. fl. De to sidste ere nu ud- 

lagte. — Det er omtrent 30 Aar siden at der begyndtes paa 

diöse farlige Sandes 3)compiling. Arbeidet har havt god 

Fremgang, saa at den omliggende Egn ikke længer lober Fare 

for at oversandcs. Imidlertid klagede Hr. Skovrider og 

tLandflugtscomlnissair Brühl dog meget over, at det ikke var 

ham tilladt at tilsige Bønderne til at ftjære og hente Lyng- 

torv , til at bedække Sandcne med, fordi det foraarsagcde for 

meget Arbeide, da dog'Plantningerne ved Hjcrlp heraf vilde 

siaae villigere au. — Hr. Väsbrik paa Engelsholms Lade- 

ganrd, der, som consiitneret Sandflngtscommissair, i flere Aar 

har bereist Sandflugterne, og gjort sig fortjent af den Omhue, 

hvormed han antog sig denne Sag, paastaacr, at man for 

tidligt udlægger Sandene, da man ikke kan stole paa Den-
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lagte Strækninger.

Vi have nu tilbage at betragte Kjobstced-Jorderne, som 

kun i forbigaaende forhen crc omtalte. En Deel af Fridericia 

Mark, nemlig Vester-Marken og de saakaldte Smalagre, hore 

til de bedste i Amtet, og udmærke sig ved 1 til 11 Fod dybe, 

muldrige Leerjorder, som ved langvarig Cultur ere satte istand 

til endog nt bære Haugevcexter. Men en forholdsmæssig bety^ 

delig Deel af Arealet, thi man regner at Fridericia har 4 å 

5000 Tdr. Land, kan dog paa ingen Maade henseres hertil, 

og staaer langt tilbage for samme i Henseende til Dybde og 

Muldrighed. Dette cr s. E. Tilfældet med østermarken, der 

cr mere sandet, og alle nord paa liggende Jorder, som stode 

til Veilbye Sogll, de saakaldte Langengcr, der ere fe i c og kolde, 

samt de ved Udsiiftuingen, for omtrent 25 Aar siden, i Dyrk- 

rnng komne Jorder, hvoraf nogle ere temmelig lerede og ma

gre, som f. E. ved Amdrupsiov; andre mere sandblandcde, 

som f. E. hen ad Exerceerpladsen til. — Paa nogle Steder 

har Fridericia Mark vel et sandet eller gruset Underlag, som 

endnu meer forøger disse gode Jorders Fortrinlighed; men 

i Almindelighed er samme dog leret, saa at Jorderne ofte lide 

af Fugtighed. Mergel mangler vist ikke heller. I det mind

ste stodcr man ofte derpaa naar man grøfter.

Colding har ogsaa temmelig gode muldblandcde Leerjor- 

dcr; men ret dyb er Madjorden dog ikke. Sonder-Marken, 

der ligger paa den anden Side af Kongeaaen, har hidtil væ- 

ret holdt for den bedste. Men siden Norder-Marken, efter 

fuldbragt Udskiftning, cr kommen under behørig Gjydsining, 

og fleer sin Ret, som man kalder det, har man faaet ganfle 

andre Tanker om samme, og er nær ved at give den Fortrin- 

net. — Til Underlag have begge Marker Leer og Mergel, dog 

sidste hyppigst i Norder - Marken.

Veile har de ringeste Jorder med en saare ubcqvcm Be- 

liggcnhed. Sondermarken beftaacr paa lidet uær af terre og 

magre, tildeels bakkede Sandjorder, endog for en Deel til- 

grocde med Lyng og Tuer, som hidtil ikke ere afbenyttede til 

synderligt andet cnd Græsning. Norder,-Marken cr af en
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mere leret Beskaffenhed, men har dog for lidet Muld til at 

kaldes frugtbar, saa meget mere som Agcrsiorpcn er tynd, 6 

til 8 Tommer. Til begge disse Marker fore steile Bakker, og 

da de begynde i en spids Vinkel, som mecr og meer udvider 

sig, jo længere man fjerner sig fra Byen, haves over | Miil 

til de fjerneste Punkter, der udgjore de største Strækninger. 

Dette kommer deraf, at nogle Landsbyer og Herregaarde stede 

med deres Iorder tæt til Byen. Til Erstatning herfor har 

derimod Vcile betydelige Enge og Skove, som de andre Kjob- 

stæder næsten ganske mangle, og som cre af snare megen Vig- 

tighed for Byen.

Hele Amtet har en ternmelig hoi Beliggenhed, hvilket de 

100 og flere Fod hole, steile Kyster udvise.^, Vel er Len sstlige 

og nordre Kyst af Bjerge-Herrcd noget flad; men Terrainet 

hæver sig dog lidt efter lidt, saa at det snart igjcn kommer i 

Niveau med den øvrige Egn. Naar den Plet, hvor Veile 

ligger, som er temmelig siid, og det store Kjær imellem Uldum 

og Tørring nndtagcs, maa Vcile-Amt derfor betragtes som 

ct meget sundt Opholdssted.

Egentlige Bjerge findes vel ikke, men folgende hoie 

Standpunctcr fortjene dog at bemærkes: 1) Tanlov-Kirke i 

Elboe-Herred. 2) Høien-Bye i Jerlev-Herred, hvis Mark ud- 

gjsr en eneste stor Bakke, som dominerer hele Omegnen. 3) 

Det saakaldte Bjergelie, en hoi Bakke af temmeligt Omfang 

med nogen Skov, i Bjergc-Herred, som i hele Omegnen, især 

fra den vestre og sondre Side, paa 3 til 4 Miles Distance'er 

synlig. 4) Bakkerne imellem Kalsboll og Kleist i Bjcrgc-Hcr- 

rcd, hvorfra man har Udsigt ud over Horsens Fjord langt 

ind i Hads-Herred, har Samsoe, Endclavc, med flere smage 

Her i Sigte, overseer en stor Deel af det nordlige Fyen, og 

i det Fjerne piner den sjællandske Kyst. 5) Nykirke, og.Bak- 

kerne i Lindballe og Gadbjerg Sogne, i den vestre Deel af 

Norvang- og Tyrrild- Herreder, som, i Forening med Givc- 

og Randb-l-Sogne, kunne betragtes som Ryggen af Landet,
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da alle Berkke og Aaer i 9st og Vest have deres U dspring  

herfra . D en største D eel af Am tet har saalcdes Fald m od  

9st, hvilken Exposition vist ikke er uden gunstig Indflyde lse  

paa Vegetationen. —  H vorvid t disse Bakker forresten virke  

paa C lim atet, ved at bræ kke Skyerne, aflede eller tiltræ kke  

Torden, har jeg ikke havt Lejlighed at erfare. Stor kan de- 

rc5 Indvirkn ing vel neppe væ re, da de dertil ere for ubety- 

dclige. M en m aaskee dog nt den nysnæ vnte Bjerg 'e lie , som  

ligger paa Vcien fra H orsens til Palsgaard, kunde tjene til 

at fork lare det Phæ nom en , at Postbudet fra sidstnæ vnte Sted, 

i afvig te Som m ers (1823) Foraarstorke, 5 G ange kom gjen- 

nem blodt hjem , uagtet paa Palsgaard ikke var fa lden en D raabe  

Vand. N ogen Lye tilveiebringe disse Bakker dog altid . Ved  

for et Par Zlars Tid siden at vende tilbage fra O m m e, i en kold  

gjcnnem træ ngende Blæ st fra Vesten, fornam jeg, strax efter 

at væ re passeret Lindballe , en ft  o  c Forandring i C lim aet. 

D e Bakker, som udgjore R yggen af Landet, ere derfor, ved  

at bræ kke de siarpe Vesten-V inde, vist ikke uden G avn for 

H srcrcgncn.

Icvne Sletter ere tem m elig sje ldne. D en storste D eel 

af Zlrea lct er m ere eller m indre bakket, dog fornem m elig  

langs m ed Kysterne, og paa begge Sider af de to Aner, som  

have deres U dlob i Veile fjord. —  D e jcvneste Stræ kninger i 

Am tet ere: 1) Egnen om kring Fridcric ia , nem lig denne  

Stads egen, EritzoeS, Staustrups, Bredsirnps og Taarnps 

M arker. 2) .N ogle Streg af Bram drnp-, N ebel-, Alm inde-, 

Vinf- og Starup-Sogne i den vestlige D eel af Brusk-H er

red, som ikke desm indre, ligesom de forste , gjennem sijeeres af 

D ale m ed sm aae Bæ kke. 3) Jerlev-, U dsted- og Egtvcd- 

Sogne i Jerlev-Herred. 4) En D eel af Stanbye-, Barret-, 

Klakring-, N ebsager- og D albye- Sogne , sam t Palsgaards, 

Iensgaards og Bollers M arker i Bjerge-H erred. M en isæ r 

5) Losning-, H edensted-, Engum - og Stendernp-Sogne i H at- 

ting-Herred. G ) H stersnedc- Sogn i den osire D eel af N or- 

vang-Herred, og 7) Brande- sam t O m m e og R inggive-Sogne  

i den vestre D eel af N -rvang-Herred, hvor de store H eder «
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imellem Tyrcgocd og Brande, Brande og Omme, Omme og 

Ringgive, danne næsten uoverscelige Sletter.

For ogsaa at anføre nogle af de meest bakkede Egne, 

nævnes her Gudsse-, Oddersted-, Bjcert-, Stenderup-, El- 

tang- og Harthe-Byes Marker, som erc beliggende langs med 

Colding-Fjord og Konge-Aaen. Skovbekrandsede Hoie af- 

vexle her med blomsterrige Enge, øg den dejlige Colding-Fjord 

med sine yndige smaac Her, veldyrkede og befolkede Kyster, 

forsijonncr endnu mere Landskabet, saa at Veicn fra Krybily 

eller Taulov-Kirke til Colding fuldeligcn kan sættes i Ligning 

med Sydlandcncs sijonneste Egne. — Langs Veile-Fjvrd ud

mærke sig ved deres bakkede Beliggenhed: Brøndsted, Bør- 

knp, Sillcrnp, Bregninge, Ankjer, Vindinge og Svinholt. — 

Paa den anden Side af Fjorden er hele Kysten ikke alene me

get hoi, men ogsaa besat med store Bakker, nemlig ved Bred- 

balle-, Thirsbæk-, Rode-, Stanbye- og Rofenvold-Strande. 

Hele Kysten cr paa lidet nær tilgroet med Skov. Fra Rosen- 

volds Hange haves til den modsatte Side af Fjorden en Ud

sigt, som i flere Henseender fortjener at sammenlignes med 

Omgivelserne af en Sveitzer-Soe. Kun de sncedækkede Alper 

i det Fjerne savnes.

Hornstrnp- og Greis, Sogne have et meget bakket Tcr- 

rain. Hveissel-, Vindelov-, Langcskov- og Sindbjerg-Sogne 

tildcels ogsaa. Ligesom overhovedet den østlige Deel af Nor- 

vang-Herred har en temmelig bolget Overflade. Men den 

butterigste Egn i Amtet findes dog langs med Veile-Aae. 

Den Dal, hvori denne Aae flyder, cr nemlig temmelig dyb, 

saa at dens nærmeste Omgivelser ofte ere meget steile; dog 

bliver Terrainct gjerne strax ovenfor jcvnt igjcn. Dette cr f. 

E. Tilfældet paa flere Steder i Hover-Sogn. Derimod hæ- 

ver Bredsten-Sogn sig mere langsomt og. terrasscformigt, saa 

at endog Gaarde og Byer, som f. E. Kjelkjær og Kjærbolling, 

ligge paa Skraaningen af Bakkerne, hvilket i Forening med 

de yndige Skovpartier, Hiet overalt steder paa, og det smukt 

beliggende Harraldskjær med Kobbermollen i den dybe Dal, 

giver hele Egnen et snare pittoresit Udseende. — Norden for 

Aa en ligge H-ien^ og Skibet-Sogne, hvoraf en stor Deel af
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bet forste, so in vi allerede have hort, udgjsr saa godt som 

en eneste stor Bakke. Skibet-Sogn bcstaaer derimod af en 

Mængde store Hsie, der ere besværlige nok at dyrke, men ikke 

dcsmindre ere nndcr Plov. — Dog ovcrgaaes alt dette nf de 

Dakker, som i Egtved- og Nornp-Sogne omgive Zlacn. Eg

nen bliver her eftcrhaandcn mere vild, raa, udyrket, og væl, 

dige Hore, ja man kunde næsten sige smaae Bjerge, kappes 

indbyrdes om Rangen. Dc.nne bakkefulde Egn vedbliver paa 

den ene Side til Neefsgaard og Boghvad forbi Nybjerge- 

Mollc i Egtved-Sogn, og strækker sig paa den anden til Pa- 

piirs - Mollen i Randbol - Sogn og Gjodinge - Atolle i Nornp- 

Sogn, langs rned den Bæk, som kommer fra Engelsholms Soe.

Naar hertil lægges de allerede nævnte Bakker mod Ve- 

sten i Lindballe-, Gadbjerg/, Give- og Nykirke-Sogne, trocr 

jeg at have anført det Mærkeligste om denne Sag.

Af den ovenfor givne Beskrivelse om Iordsmonets Be- 

skaffenhcd, vil man omtrent kunne flutte sig til, hvilke Egne 

der lide af Fugtighed. — Den side Beliggenhed, da en saadan 

er saare sjclden, kan natnrligviis ikke have synderlig Indfly- 

delse herpaa. Hvor Underlaget, som besircvet, er sandet eller 

grusets maa nsdvcndige'n det siadelige Vand finde Afløb, og i 

bakkede Egne falder det let at befrie sig derfra. Det er nltsaa 

Underlagets Beflaffenhed, og det større eller mindre Fald, Eg- 

ncn har, der afgjor om Iordcn lider af Fugtighed. Derfor 

finder man ogsaa at Egnen ved Fridericia, ligesom Bjerge, 

Herred i Almindelighed, mccr end andre Steder, tage Skade 

af overflødigt Vand. — For Fuldstcendighedens Skyld vil jeg 

anfore de Steder, hvor jeg troer at have fnndet, at Jorden 

trænger haardest til Udgrøftning.

En stor Deel af Fridericia Mark er saa flad, ot Vandet 

ilke er istand til at bane sig Afløb. Men da Iorderne for en 

sior Deel ere afdcelte i lange smalle Strimler, der hver har

en forfljellig- Eier, falder det vanskeligt at faae ordentlige 

Grøfter trukne, og alt hvad man i denne Henseende foretager
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sig, bestaaer i at trække Vandfurer om Efteraaret med Plo

ven, toers over'Agrene. — En Deel af Bredstrup-Mark og 

Dcilebye Sogn, især Stallerup-Bye, er omtrent i samme Stil

ling i Henseende til Mangel paa Fald. —,'Torp, Borup, 

Follernp, Piedsred, Velling, Tyvkjcer, en Deel af Vins og 

Biært, samt Gaarslnnd, Ankjeer og noget af Vinding, trænge 

overordentlige« til regelmæssig Udgrøftning. — I Bjerge- og 

Hatting-Herrcder har det forekommet mig, at Barret-, Staubye-, 

Ragrnp-, en Deel af Skjold-, Hornum-, Stenderup og En- 

gnm-Sogne, ligesom noget af Jensgaards, Bollers og Byg

holms Marker lide meest af Fngtighcd. — Det samme gjel- 

der om noget af Hveissel og Vindclov-Sogne, Agersbøl, 

Kollernp-Sogn med Skovgaard og Brandbjerg, Hover-Sogn 

med Hovcdgaardcn Leerbæk, Stnbdrnp og Harsted i Høien- 

Sogn, Frcdstcd og Phocnirborg i Starnp-Sogn, samt no

get af Veile- og Coldings nordre Marker. — I Vester,Egnen 

er der, strar sonden for Omme, en stor Hede, som meget li- 

der af Fngtighcd, fordi Underlaget er leret og qvægct. Imel- 

lem Langeland-Mølle og Ringgive, langs med Anen, cr der 

en stor Strækning fugtigt og sidt Land, som dog nok styl- 

dcr de fra Bakken kommende Væld sin ncervær-cnde Tilstand. 

Imellem Nykirke og Tyrcgoed cr et stort Kjær, hvor mange 

Faar hente deres Dod, o. s. v.

Det er meget at beklage, at Foranstaltningerne til at 

skaffe sig Afleb for Vandet i det Hele taget endnu ikke ere 

bragte synderligt vidt, og nt dette Arbeide af Bonden i Almin

delighed betragtes som spildt. Derfor er det snare sjeldent ni 

see ham trække Grøfter paa sin Mark. Af Landmændene uden

for Bondestanden begynde dog en Deel at grave Brakgrofter, 

og at Eremplet ikke aldeles er uden Virkning, troet jeg at 

have bemærket. Imidlertid ere dog, i de senere terre Aar, 

lnange Aaelsb og Hovcdgroftcr oprensede, saa at Kjære, 

Enge og Moser ikke ere nær saa fugtige som for. Saaledes 

cr Aaclobet i det store Kjær imellem Tørring og Uldum, til 

stort Gavn for den nedre Deel af Kjceret, nyelig oprenset; 

og næsten overalt holde Mellerne de tilstødende Lodsejere til 

at rydde Dandl-bene, som fyre til deres M-ller. — Regelmæsx

Ve ile Amt. (2)
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sige Udgrøftninger af Agerjorden finde Sted paa Follernp- 

gaard, Vinfgaard, Hsnneborg Ladcgaard, Hvidsminde, Alde- 

bertsminde, Petersholm, Agersbøl, Stangaard, Skovgaard, 

Brandbjerg, Bygholm og Boller. Dog er det fornemmelig 

aabne, saakaldte Brakgrøfter, som i Brakaarct trækkes. — 

Bedækte Vandgryfter ere endnu kun lidet bckjendte. Ved Ne- 

bclmslle har man for nogle Aar siden anlagt saadanne, men 

de ere nu tilstoppede. Dog, hvorledes vente andet i et sandet 

Jordsmon, eller paa Steder, hvor Tilløbet af fremmed Vand 

er betydeligt. Grøfterne have desuden været gravede meget 

for vidL, øg ikke dybe nok. Man glemme for alting ikke, 

at Kiisgrøfter ikke passer til ar bortlede store Masser 

af Vand, men at de alene ere bestemte til at suge den 

Fugtighed, om paa et leret Underlag ikke er istand til 

ar finde 2lfl-b; og at de for Varighedens Skyld maae 

graves faa dybe, at man lommer i det seie Leer. — 

Paa Skovgaard, der har et seit, leret' Underlag, ere, efter 

Eierens Forsikkring, flere Tusinde Favne Niisgroftcr opkastede, 

som nu i flere Aar have gjort god Tjeneste. Dog var og fa a 

her den Feil begaaet, at give Grøfterne en for stor Vide, 

men det sele Underlag hjalp til at oprette denne Mangel. — 

Paa Petersholm, Brandbjerg og Boller er ogsaa begyndt 

med Anlæg nf dette Slags; og paa Aldebertsminde cre i de 

sidste 8 Aar 4ooo Favne Riisgrøfter fnldbragte, som, det kan 

jeg forsikkre, paa nogle Ubetydeligheder uær, hvor maaflee 

den fornødne Omhyggelighed ikke er iagttaget, have havt, og 

endnu vise, den meest velgjørende Virkning. — Dersom Hoved- 

vandlobene aarligcn bcsigtigcdes, under en Landvcesens-Commis- 

fairs eller Land Inspekteurs Opsyn, som tillige kunde under- 

ssge Localitcterne, og indkomme med Forsiag til bedre Afiob 

for Vandet, vilde det maasice virke som et opmuntrende Erem- 

pcl til Udgrøftning i det Smaa. Overhovedet vilde det vist 

gavne, om Landvæsens - Commissionens Indflydelse udstraktes 

til flere Punkter af Landboe- Lovgivningen. Hegns- og Vei- 

Sagcr, Udparcelleringer, o. s. v., vare Ting, som bedst af- 

gjordes af denne Commission. Dens Forpligtelser kunne end-
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og udstrække sig til at undersøge alt hvad der i disse Henseen

der kunde gavne Samfundet, og indkomme med Forsiag.

Vandings-, eller egentlig Rissel-Enge, cre temmelig al- 

mindelige i Aintct, saa at overalt, hvor Lejlighed dertil gives, 

og Mollerne ikke forhindre det, næsten ingen forsømmer at 

benytte sig nf dette Frugtbarheds-Middel. Men man er nær

ved at overdrive Tingen, i det man nbcti Ophold, saalænge 

Vand haves, hele Vinteren og Foraaret igjennem, bliver ved 

at lade det lobe over, saa nt mangen Eng, især uaar Faldet 

er ringe, derved fordærvcs og fyldes med Bnkkeblade og Kab- 

beleier (Caltha palustris). Nogle Faa, som have indseet de- 

res Feil, have holdt op at vande om Vinteren. Men Undcr- 

virsning i den rigtige Behandlingsmaade af -Vandingsengene 

bliver ikke desmindre een af de Ting, Bonden meget trænger 

til. — At sætte Engene under Vand, saaledcs at dette bliver 

stauende paa dem, er ikke meget brugeligt. Man overlader 

i Almindelighed Naturen denne Forretning, og det feiler ikke 

heller, at de sidtliggcnde Enge oversvommes om Efteraaret; 

hvilket dog, da nu næsten overalt nogenlunde Aflob for Van- 

det haves, almindeligviis ikke varer saa længe, at Græsset deraf 

tager Skade. Men almindcligen erkjcndt er det, at denne 

Art af Vanding ikke nær frembringer den Nytte som Overrisling, 

især i Foraarcts tørre og kolde Periode. Nogle temmelig be- 

kostclige Forsog, som hermed cre anstillede paa Aldebcrtsminde, 

og fortsatte i 3 Aar, have været uden mindste Nytte. Aarsa- 

gen dertil har dog nok for en stor Deel været, nt Vandet, 

som samlede sig fra Skove og «dyrkede Heder, ikke forte be- 

frngtendc Dele med sig. I Vesteregnen ansces. Vandingsan

læg som et Middel til at fordrive Lnngcn, endog i meget kort 

Tid; thi stagende eller rindende Vaild er Lyngens Dod.

I hvor almindelig Overrislingen end er, er der dog 

ucppe nogen Tvivl om, at denne Green af den landlige Jn- 

dnstrie lod sig drive endnu langt videre. Men Mollernes Prl- 

vilcgier sætte betydelige Hindringer i Veien for denne Sags 

Fremme. 2U betage dem deres Rettigheder, er vel ikke 

(2*)
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gjsrligt, og vist ikke heller rundeligt. Men ligesom det cr be

falet Mollerne at holde sig Flodemaalet efterrettelige, ligesaa 

rimeligt synes det, at saalænge Vandet holder Flodemaals 

Høide, maatte de ovenfor beliggende Lodsciere ogsaa vcere be- 

rettigede til at benytte sig deraf.

De styrste og sijonneste Enge i Aintet findes:

1) Ved Veile, paa Bredderne af begge Aaer. Det er 

ikke alene Veile selv, men Petersholm, Kjslholdt, Sophies- 

minde, Grundet og Landsbyen Vilstrup, som have betydelig 

Hoebjergning her. En Deel, dog knn den mindste Part af 

disse Enge, kan ved Hjælp af Kildevand og smaae Bække, 

som komme fra Hylene, vandes, hvilket tildccls ogsaa iværksæt- 

tcs. Men i det hele lider dog den store Eng, Vesten sor 

Vcile, af Fugtighed, deels fordi Aaen kun har lidet Fald og 

boicr sig i utallige Krumninger, deels fordi Terrainct næsten 

c l - i Niveau med Havet, saa at ved Hsivande det meste af 

Egnen oversvommes, hvilket dog almindcligviis kun finder 

Sted om Efteraaret eller Vinteren med stærk Hst eller N. O. 

Vind, saa at snarere mere Gavn end Skade deraf spores, 

da Hset derved modtager Saltdcle, der, som man veed, virke 

paa Melkafsondringen. — Større Ulejlighed har man af stærke 

Vandsiyl, som foraarsage, at Anen hurtigen voxcr, oversvømmer 

Engen, og naar dette hænder sig i Hoefletten, fyrer det flagne 

Hye med sig. For at forhindre dette, og ikke have formeget at 

kjæmpe med den fugtige Bund, er man nodt til at flane tid

ligt, almindeligvits sidst i Juni eller fyrst i Juli, og maa 

stræbe at bjerge Hset, inden de uroelige Hundedage bringe 

sor meget Vand, uagtet det tilstaacs, at Græsset til den Tid 

endnu ikke nær cr udvoxet. — I de sidste 5 til 6 Aar er der 

gjort meget af Veile-Bycs Indvaanere til denne Engs Forbc- 

dring, især ved Grøftegravning, dog, frygter jeg, uden synder- 

lig Nytte; thi Gravene staae næsten altid fnlde af Vand, som 

Anen, fordi den ikke har Fald nok, ei formaacr dt bortlede. 

Hovedsagen, at give Aaen et ligere Løb, som fyr Udfliftningcn 

havde været saa let, lod man være ugjort, fordi man frygtede 

for, at den kostbare, sijenne Droe nden for Byen da vilde 

blive Udsat sor Beskadigelse red st«rk Iisgang, og Bekostning
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gerne, der anfloges til 2000 R d., desndcn afsircekkede de  

sieste. —  Et stort Stykke Eng, Ikke langt fra Stranden, er 

for 2 a 3 Aar siden inddæ m m et m od H avsiden m ed et Jord 

dige af 3 til 4 Alens Vide i Bunden. Saa svagt et saadant 

Væ rn m aasiee vil forekom m e m ange, har det dog opfyld t sin  

H ensigt, hvortil den O m stæ ndighed, nt et betydelig t R um , bc- 

voxet m ed R or, findes im ellem Stranden og D iget, m eget bi

drager.

2) Af betydelige Enge kom m er nu det store R jæ r im el

lem  U ldum  og Tørring, ved den nord lige G ræ ndse af N or

vang-H erred, m cesr i Betragtn ing. D et er næ sten en M iil 

langt og I til 1 M iil bredt, og er af uberegnelig N ytte for- 

hele O m egnen, form edelst den betydelige H -ebjergn ing, det til- 

vejebringer, saa at endog langtbortliggende C iaarde i de  

m agre Egne m od N ord og Vest, have tilk jobt sig Eng-Par-  

celler her. Isæ r have U ldum , H esselba lle, H lholm og Stan- 

gaard m ed deus Parceller, hvilke Byer og G aarde alle srode  

til Kjæ rct, stort G avn deraf. I U ldum gives G aarde paa 4  

Tdr. H artkorn, som  avle 70 til 80 Læ s H ee aarligcn. Præ sie- 

gaardcn, som siy lder af 6 Tdr. H artkorn, har en H øebjerg- 

ning af 100 og fle re Læ s. H set er af tem m elig god Beflaf-  

fenhcd, isæ r trives U ngqvceget herlig t derefter. —  O gsaa dette  

.Jfjæ c er udsat for O versvøm m elser af Aaen, og staaer derfor 

ofte , isæ r om Vinteren, under Vand, som vansie ligen løber 

af. Ikke desm indre har BU U dcn i de sidste 8 til 10 Aar 

vundet betydelig t i Fasthed, declö ved Aaens O prensning, 

decks ved Som rene,s Tørhed. D og knnde endnu gjsres m e 

get til dette H ie lneds O pnaaclse, ved at give Aaen et ligere  

Lyb; hvilket dog neppe, form edelst de m ange Lodseicre, vil 

lade sig gjsre uden Landvæ scns-C om m issioncns M ellem kom st.

3) D e, H erresæ det Bygholm  tilhørende to store Enge  

have stedse væ ret af sæ rdeles Vigtighed for denne G uards  

D rift, m en ere i de senere Aar blevne det i en endnu langt 

høiere G rad, ved de Vandings-Anlæ g, (G aardens ilee lvæ rende  

Eier har ladet ivæ rksæ tte, saa at H ocavlcn er stegen øver det 

D obbelte , nem lig fra 500 til looo Læ s , ja i det hserige Aar 

1823 til 1400 Byndcrlæ s. —  D en bedste nf disse Enge, nem ,
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ved Udgrøftning bleven saa fast, at man nu overalt kjer er 

paa den, hvilket forhen langt fra ikke var Tilfældet. Aarligcn 

gjsdes, hvad der kan overkommes, med Staldmog, som hen- 

tes i Horsens. Men den vigtigste Forbedring ved denne Eng ' 

har dog været Opførelsen af en lille Veirmelle, der driver en 

Snekke, som, efter Sigende, stal trække looo Tønder Vand 

op af Aaen i Timen. Dette Vand ledes da ved smaa Grsf- 

ter rundt om i Engen; og, uagtet Localet just ikke er det 
gunstigste, ere Grøfterne dog saa vel fordeclte, at det meste 

uf Engen nyder godt af Overrislingen. Nogle af Grøfterne 

ere endog anbragte paa sinaa opkastede Volde, for at bringe 
Vandet des hoiere; og hvad som ved Udkanterne endda ikke 

kan naaes, bliver, som ovenmeldt, gjodet. — Der er talt 

meget om Kostbarheden af dette Anlæg. Men jeg seer ikke, at 

der er gjort mere, end hvad der godt kan betale sig, uaar 

man kun formaner at gjore Udlægget. Møllen med Snekken 

kan allerhøjst anslaaes til 300 Rbd., og Grøfterne incb Slnse 

o. s. v. til 200 Rbd. Dette er en Capital nf 500 Rbd., 

fom, forrrentet med 12 Proc., for at dække de aarlige Bekost- 

rringer, Slidet paa Møllen, Snekken o. s. v., ndgjor aarligt 

60 Rbd. Skulde nu 2 a Zoo Lees Høe, der avles meer 

end forhen, ikke være denne Udgivt værd? og maa det bedre 
Hoc, Lugen nu for Tiden frembringer, ikke endnu mere forhoie 

Fordelen af dette Anlæg?! — For Hieblikket er Veirmollcn 

nedreven, og en Canal gravet fra den ovenfor liggende Mol- 

ledam, som umiddelbart leder Vandet til de hoieste Puncter af 

Engen. Dette var forhen ikke gjorligt, fordi Vandmøllen, 

som ligger ved Dammen, var bortfæstet, hvilket nn ikke læn- 

gere er aulfæ det. Som en Følge heraf stal den lille Veir- 

llrolle med Snekken flyttes til den anden store Eng, som sto- 

tøv til Hanstedgaard, og der, paa den forhen omtalte Maade, 

afbenyttes, hvorved de der alt anbragte Vandings-Anlæg ville 

vpnaae mere Fuldkommenhed. Denne Eng er forresten af eir 

mere tyrveagtig Bestaffenhed, og benyttes tildeels som Tyrv?- 
mose.
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4) De to betydeligste Enge i Bjerge-Herred findes, den 

ene ved Mgelkjær, sg den anden ikke langt fra Pals- 

gaard, langs med Aingstedhslm, Vlotterup og 
e^vad fyrste angaaer, da lider famme overordentligt af Fugtighed 

af Mangel paa Grøfter, som Forpagteren paa Msgelkjær ikke 

skjottcr om at bekoste. Sidste deriinod (som i celdre.^ -Lider 

sandsynligviis har været oversvømmet af Havet, og derved 
adflilt den saakaldte Asse, eller den Plet, hvorpaa Pats- 

gaard ligger, fra det høiere liggende Naarup Sogn) har ved 

Ringstedholm en temmelig fast Bund, og Lejlighed til at 

vande mangler ikke; men forst maa der bortryddcs en Deel 

Ellekrat, som staaer i Veien og optager et betydeligt Rum: 

Hoiere op deriinod er Grunden tsrveagtig, og -benyttes til at 

skjære Torv; men Vandingsanlæg findes dog ogsaa her.
5) I Egnen ved Fredericia er der langs med Anen, 

som kommer fra Tanlov-Sse, lige til dens Udlob i Alle-, 

Strand (en Arm af Veilcfjord), betydelig Engbnud af god 

Besiaffenhed, hvoraf den nederste Deel oversvsnnnes af Strand- 

vand, som giver det saakaldte Splrl^e, hvorefter Malkekoerne 

drikke stærkt og malke godt. Hdstcdgaard, Bredsstrnp og Pjed- 

sted have især stort Gavn af disse Enge, men som desværre 
ere udsatte for Oversvømmelser i lltide, for hvilke de dog, 

efter Nogles Formening, kunde sikkres vcd> at anbringe en 

Slnse i den meget snævre Mnnding af Lille-Strand.

6) I Vester-Egnen have især Brande-, Omme-, Give- 

og RinggiveSogne vigtige Enge langs med Omme- og 

Skjern-Aaer, hvis Lande med Flid benyttes til at overrisle 

Engene.
Men, forndcn disse store Strækninger Engbnnd, haves 

mangfoldige mindre, decks ved smaa Bække, decks ved Udkan- 

tcn af Soer, deels adspredte imellem Agerjorden. Dog ere 

de meget forskjelligcn fordeeltc over Amtet. Saaledcs mangle 

i det hele Bjerge- og Hatting-Herreder Hsebjergning. Iens- 

gaard, med en Besætning af loo Stkr. stort O.væg, avler f. 

Ex. neppe 24 Læs Enghee, og Venderne i Glnd-Sogn have 

saagodtsoin slet intet. Kloverhset maa her erstatte Enghsct. 

Dog har Roscnvold vigtige Enge langs mcb stranden, føin
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om  V in te ren ove rsvm nm es , og om  S om m e ren have T illo b a f  

V ce ldvand sam t G aa rdens  M ogake , saa a t de e re m ege t fru g t-  

ba re . S ls te d ha r yppe rlig e E nge ; S onde r-A lbum , U rlo v , 

9 rum m . f l. noge t E ngbund ved S iden a f sm aa Bæ kke . —  

I  den os tre D ee l a f N o rvang -H e rre d , de r ha r e t m e re bakke t 

Te rra in , f in d e s endee l sm aa E nge i D a lene ; saa n t denne  

^ n rt  ‘ be t H e le av le r m e re E nghye , end de nys ,

næ vn te 2 H e rre de r. -  I D es te r-E guen ha r T y regoed nogen  

god E ngbund ; H ovcdgaa rden H as tru p be tyde lig H ycb jc rgn in g ; 

B rande , fo ru den E ngene ved S k je rn -A ae , god E ngbund ved  

en anden lille A ae , saa a t de r g ive s B onde r i B rande -S ogn ,  

de r av le 5o t il ~o Læ s H oe . H a lm bæ k i Omm e -S ogn ha r

he rlig e , fa s te E nge ved S iden a f en lille Bæ k a f  

sam m e N avn . D e t sam m e g jæ lde r om  L ille b ra nde . D e rim od  

have N yk irke -og V es te r-S ogne næ s ten f le t in g en H oeb jc rg n in g . 

—  M e re sydos ilrg ha r E ngc lsho lm  m ed s in Ladegaa rd ove r, 

m aade sk jo nue V and in g scnge ved Foden a f ho ie B akke r la n g s  

m ed V e ile -A ae , som N a tu ren i a lle  M aade r beguns tig e r, decks  

ved de t behø rig e Fa ld , decks ved r ig ho ld ig e Væ ld , som a ld rig  

ud to rre s . D e t sam m e kan s ige s om  K je lk jæ r-s E nge . H s tcn  

fo r Faa rnp S §e ha r Ie llin g e be tyde lig E ngbund . Næ s ten  

a lle Landsbye r la n g s m ed V e ile -A ae , f. E r. N ø rre  V ils tru p  

Ie r le v , H oe lund , H ds ted , V o rk , og de lig e ove r fo r lig g ende : 

K jce rbo llm g , R avn in g , L iim s io v rc ., have de r meet e lle r m inx  

- »  " ?CU 10 l(cn d c rc 'n a n kom m e r op a f A nen , in d

i E g tved -S ogn , des spa rsomm e re b live r denne  N a tu rga ve . D og  

tro e r je g a t have bemæ rke t Le ilig h ed t il A n læ g n f nye E nge  

nan r Te rra in e t ved S iden a f B akke rne b le v p la ne re t og 93 ^ .  

fc c t ^ ra ^ acn te 6 c t de rtil; hv ilke t saa m ege t le tte re m aa la d e  

s ig g jø re , som  denne vand rig e A ae , fra dens U dsp rin g tit dens  

U bUO , ik ke d rive r m ee r end 3 M o lle r, i be tyde lig A fs tand fra  

hve rand re . N og le sm aa S oe r, som i E g tved -S ogn f in d e s , 

kunde m aaskce ogsaa a fben y tte s paa sam m e M aade . M en  

denne S ag e r a ld e les ubek je nd t, og e t E rem pe l t il E fte r lig - ;

r i n tna m an ttc ops tille s . S agen e r a f saa m egen m e re V ig tig -  

„h ed , som he le Om egnen e r to r og m age r. —  I S ta rup - ' 

€oß ii have N yegqa rd og A acgaa rd endee l E nge . S ta rup
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selv ligeledes, og her vandes flittigt. I Nebel-Sogn haves 

tvende udtørrede Soer, som give cn betydelig Mængde Hoe, 

hvorom siden mere. — Harthe og Paabye have gode, faste 

Enge langs med Kongcaacn, dog ogsaa udsatte for Oversvsm- 

melser i Utide. — I Egnen af Fredericia fortjene at bemær- 

kes Engene langs med den Bæk, der driver Borkup- og 

Brøndsted-Moller. Men her maae Lodsejerne stjæle sig til at 

v'ande deres Enge, da Mollerne, for ikke at komme til at 

mangle fornødent Vand, strængt paasee, at det ikke standses i 

Løbet. Vinding, Ankjcer, Skjarrup, Borkup og Gaucrslund 

kunde have stor Nytte af disse Enge, dersom det var dem 

tilladt at bruge Vandet, hvilket ogsaa formenes at kunne skee 

uden Skade for Mollerne, da Vandet derved ingenlunde afle- 

dcs, men igjen maa føg c ned til Mollerne. — Sillsrnp og 

Bregnittge have smaa Vandingsanlæg, hvortil Vældvand,afbc- 

nyttcs. — Ved Follerup- og Gammclbimolle-Aae have Pjed- 

sted, Kongsted og Tolstrup nogle gode Enge, men som Mol- 

lerne ikke gjerne tillade at vandp. I Eltang og Stenderup 

haves nogle gode Enge, som vandes ved Hjælp af en lille 

B«k; og endeligcn i Hoien-Sogn ligesaa.
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2.

Findes der Rilder, 'Indsoer? Er Vandmassen i disse i de senere 

Aar berydeligen aftagen? Hvad menes 2larsagerne dertil at være ? 

Har man udrsrrec Søer eller Utoser?

^'læsten i alle Dale, paa Siden og ved Foden af Bakkerne, 

samt langs med Kysterne, cre Kildevæld meget hyppige. Dog 

er dette mere Tilfældet i Asters end Vester-Egnen, teer, for- 

medelst det sandede Underlag, lader Vandet synke dybere i 

Jordens Skjod, saa at det forsi langt borte maasiee kommer 

for Dagen igjen. Imidlertid mangler ikke heller Vester-Egnen 

Kilder, hvilket de mange smaa Aaer og Bække, der gjcnncm- 

krydse samme, og som have deres Udspring i Egnen selv, be- 

vise. Det er desuden ikke ualmindeligt her at skyde paa qvce- 

gcde Strceknittger, hvoraf jeg s. Ex. allerede har nævnt He- 

den sonden for Omme, et Skrog neden for Bakkerne ved 

Langelnnd - Mollc, Mergclgravene paa Præstegaardsmarken i 

Ninggivc m. fl. — I Hsteregnen ere Skovstrækningerne langs 

med Kysterne fulde af Kildevæld, og i Almindelighed findes 

der næsten ingen Hoi, som jo giver Anledning til meer eller 

mindre righoldige Væld. Dog udmærke sig især heri Bakkerne 

i Tyrrild-Hcrred, langs med de to Aaer, der fore til Veile, 

hvor nogle Væld endog cre istattd til at drive smaa Melleværk, 

f. Ex. Kjelkjær-Molle, Harraldskjær-MM, og et Par smaa 

Moller paa Faarttpmark.

Ifølge Justitsraad S. Bruuns statistisie Tabeller, ndgjere 

alle Soer i Veile-Amt ikke meer end 800 Tdr. Laud, hvoraf 

den forholdsmæssig mindste Deel er beliggende i de nordre 

Districter. Det store Norvang-Herrcd har saaledcs kun tvende 

S6er, nentlig ved Vesterms-lle. Vel afgive de nridertiden 

nogen Fist, som fores omkring til.Salg i Omegnen, men, 

da de ligge imellem terre Bakker, uden betydelig tilgrændsende 

Enge, som ved dcm kunde vandes, cre de ikke til synderlig

I
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Nytte for Omegnen, undtagen ved den Molle, de drive, og 

de Værker, her manskee endnu klinde anlægges. — Dallerup- 

S6e i Thyrsted - Sogn, Hatting-Herred, paa 50 Tdr. Land, 

er derimod vigtig formedelst den ikke ubetydelige Mængde 

Engbnnd, soin omgiver dens Bredder, og som ved de Anstal- 

tcr, der af salig Enkegrevinde Sriid paa Boller ere trufne 

til Vandets bedre Aflob, endnu mere er forøget. Ganske tor 

man ikke udtørre Soen, for ikke at stade en nedenfor liggcn- 

de Mslle.— Engelshslm- S^e i Nsrup-Sogn, Tyrrild- 

Herred, er ikke meget stor, men dog temmelig fisierig, og 

frembringer især en stor Mængde Ror, som rnan dog ikke har 

godt ved at bjerge, uden naar Soen fryser til. Denne Sees 

' Aflobsvand forener sig, efter omtrent cn Miils Lob, paa hvil

ket den sætter to vigtige Melleværk i Bevægelse, med Veile- 

Aae. For Resten er den omgiven af Bakker og Skov, uden 

tilstødende Enge. —Saarup - S-e, som udgjor et Areal af 

omtrent 50 Tdr. Land, og indefinites af Icllingc-, Brcdsten- 

og Hover-Sogne i Tyrrild - Herred, skylder de omliggende 

hoie og kilderige Bakker sin Tilværelse. Denne Soe stal være 

meget fiskerig, men formedelst dens store Dybde og ujevne 

Bund, ere alle Forsøg paa at fiske med Garn mislykkede. Selv 

Fiskere fra Vcile have med uforrettet Sag maattet vende 

hjem igjen. Soen har sit Aflob mod 9st, og udgyder sig, 

efter halvanden Miils Lob, paa hvilke den driver 5 betydelige 

Moller, i Veilefjord. Om altsaa Soens Udtørring end var 

mnelig eller gavnlig for Egnen, hvilket af nysnævnte Grunde 

meget maa omtvivles, vilde dog allerede disse mange Moller 

forbyde enhver Tanke herom. — Seerne i Egtved - Sogn, 

Ierlev- Herred, ere knn smaa, og Grunden, siger man, 

sandet. De fortjente dog. nok, ligesom Srallerup - Spe i 

Harthe-Sogn, Brusk-Herred, cn noiere Undersøgelse, da 

niati, troer jeg, i Grnnden flet ikke kjendec disse Soers sande 

Beskaffenhed. I det mindste vare de Efterretninger, jeg i 

saa Henseende søgte at skaffe mig, meget modsigende. For 

den omliggende terre og magre Egn vilde det imidlertid være 

overmande gavnligt, om, ved disse Soers Udtørring, nogen 

mere Engbund kunde tilvejebringes. Men da Beboerne ikke
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formane at udrede Bekostn ingerne ved flige Anlæg, nytter det 

næsten ikke at tæ nke derpaa; saa meget m indre, som en Entre- 

prise af dette Slags i Nebel-Sogn, der ikke har havt det 

bedste Held, og hvorom vi nu ville ta le , meget har afkjy le t 

Lysten til flige Foretagender.

Imellem  Alm inde- og Nebel - Sogne, Brusk-'Herred, have  

ligget og ligge tildee ls endnu tvende Soer, Nebel- og  

Dons-S^er kaldede, af 146 Tdr. Lands Om fang. J Aa- 

re t 1800 bleve de tils tødende Lodseiere (hvorib landt, som Ho- 

vcdmand, fortjener nt nævnes Hr. Dannebrogsmand Wulff 

fra Ncbclm slle) enige om at ndtsrre disse Sscr. N ivellc- 

rings  - Arbeidet udviste Muelighedcn deraf, og efter forud mod- 

taget Laan paa 2000 Rdlr. d. C. af Credit-Kassen, blev  

begyndt paa Arbeidet. Men Lodsejerne i Nebel-Byc fortrode  

strax at have ind ladt sig i et saadant Foretagende, og til- 

bode sig nt afstaae deres Rettigheder over Soen til nysnævnte  

Hr. Wulff, hvilket denne, i Haab om de Frugter, han ven- 

tede sig af dette Arbeide, med G læde im odtog, saa at dette  

Væ rk siden blev fortsat, halv pan halls -og halv paa 4 Lods- 

eieres Bekostning fra Dons. —  For at form indske Tilløbet af 

Vand, blev Aaelobct fra Donsmolle , fom forhen fa ldt i Soerne, 

ledet uden om disse ved H jæ lp af en ny Groft, 3 til 4 Alen  

vild og forholdsmæssig dyb. Hensigten med denne Groft var 

tillige, at skaffe de tils tødende Lodseiere Hegn fra denne Side  

som en billig Erstatn ing for det Væ rn, Soerne for havde  

ydet dem . —  For at ud  tom  in  c Soerne blev nu en, 4ooo Alen  

lang, 12 Alen vild og 1 til 5 Alen dyb, Hovedgroft kastet. 

Men La endeligcn, efter et Par Aars Forlob, Grøften var 

fu ld fort, fandtes samme utils træ kkelig . Ved N ivclleringsbercg- 

ningen havde man ovcrsect at tage i Betæ ilktting, hvormcget 

tct lyse Dynd vilde synke. Derfor findes endnu i den forreste  

S§e om trent 4 Tdr. Land, hvor Vandet er blevet stauende, 

og i den bageste eller nordligste stager næsten endnn det halve  

Areal oversvømmet; dog er Vandet i Alm indelighed ikke over £  

Alen hoit. —  Men dette var ikke det eneste, hvori man fandt 

sig fln ffct. Istcdetfor cn god fast Eng, bcfandtcö Dyndet af 

cn saa lss Beskaffenhed, øg i saa betydelig Dybde, nem lig fra
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3 til 9 Alen og derover*), at selv nn efter saamange Aars 

Forlob de udtørrede Dele af Soerne neppe endnu formaae at 

bære Mennesier, end sige Vogne og Heste. Høebjcrgningcn er 

derfor hoist besværlig, og alt Hse maa bæres op, ja Præ

der undertiden lægges til at gane paa. Imidlertid bjerges 

dog aarligt en 2 å 300 Læs H-e, mecst i tørre Somre. Men, 

formedelst den utilstrækkelige Udtørring, som foraarsager, at 

den nye Eng ucestcn altid er opfyldt med Vand, er Hoet grovt 

og stridt. — Det fortjener at bemærkes, at i de første Aar 

efter Udtørringen var Høet af en langt bedre Beskaffenhed 

end nu, og Siorin den prædomincrende Græsart. Dette 

forekommer næsten uforklarligt, med mindre man vil antage, 

at Hovcdgrøsten ikke længere trækker som for, eller at Dyn

det har forandret sin Natrir. — Spørges nu om dette bety- 

dcligc Foretagende ikke kunde gives mere Fyldkornmenhed, ved 

at fordybe Hovedgroftcn, da svares, at man med de ncervce- 

rende trykkende Tider har tabt Modet, og desUdcn frygter for, 

at Hovcdgreftcn, ved større Dybde, vil synke sammen. Deri

mod troer man at have bemærket, at Grunden i Soerne vox 

xer, saaledcs at man haabcr, Tiden vil tilvciebringe, hvad 

mislykkede Forsyg ikke have formaact. Imidlertid forsommer 

man dog ikke aarligen at oprense Hovedgrsften, der i andre 

Henseender, som vi siden ville faae at hore, har stiftet me

gen Nytte.

Imellem Colding og Fredericia ligge: Taulov-Sse, om- 

given af Tanlov- og Herslev-Sogne, og Holmc-Soe, indslnttct 

af Tanlov- og S. Vilstrnp-Eognc; forste omtrent paa 35 og 

sidste paa 15 til 16 Tdr. Land. Disse Syer give vel nogen 

Fisk; men da Bunden, i det mindste ved Udkanterne, er riig 

paa Torv, og det med Grund formodes, at ved Soernes Ud

tørring vilde vindcs en Deel Engbnnd, fortjente Sagen nok 

nærmere Undersøgelse. Her staae ingen Meller i Deien for 

denne Sags Udførelse; thi Soerne have frit Aflsb, Holme- 

Soe til Coldingfjord r Tanlov - S-e til Lille - Strand. Ia,

♦) Disse Søer indeholde vift Materialet til en grundig Forbe- 

dring for nogle tusinde Tønder Land af den omliggende 

magre Sandegn»
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Faldet er endog saa betydeligt, at en tilstrækkelig Fordybning nf 

Aflsbsaaerue, paa en 2 ä 300 Favne nærmest Soerne, alle- 

rede vilde udrette meget. — For en 30 2(nr siden foranstal

tede salig Pastor Bruun i Tanlov bedre Afleb for den største 

af disse Søer, hvilket meget har lettet Tervejkjæringcn og 

tilvejebragt en Deel Engbund.

Naar endnu nævnes Colding-Slot-SFe, der ikke i 

nogen Henseende er af Vigtighed, og hoist sikkrer Colding- 

Bye for Vandmangel, samt driver en Molle, som bog for- 

medelst Bagvand, uaar Havet stiger, ofte staaer stille; troer 

jeg at have omtalt de vigtigste Soer i Veile-Amt.

Der er intet Sporgsmaal om, at i hine tørre Somre 1818, 

19, 21 og 22, Vandet synligt har formindsiet sig i Soer, 

Kilder og Brynde. Dog har dette ikke været Tilfældet i lige 

hot Grad overalt, saa at i de Egne, hvor Tcrrainct er meget 

bakket, ingen synderlig Mangel paa Vand er sporet. Saale- 

lcdes f. Ex. har Faarnp-Soe, der er omgivet af hoie kilde- 

rige Bakker, holdt sig tømmelig ecnsformig, og de nedenfor 

beliggende Moller have aldrig manglet Vand. Kjclkjærs Kil- 

devccld have stedse ydet en Overflodighed nf Vand, sgavel til 

Hunsbehov, som til Creaturers og Enges Vanding. Det sain- 

me har været Tilfældet med et Par Væld i H-ien- og Hrnm- 

Præsregaarde, der ligge ved Foden af hoie Bakker. Veile- 

Aae har stedse været lige vandrig, og Mollerne ved samme al- 

drig fnndct sig i den Nødvendighed nt standse deres Lærkers 

Drift af Mangel paa Vand.

Dette synes at bevise, at den Vandmangel, man for 

nogle Aar siden saa meget klagede over, mna tilskrives den 

da hcrsicnde stærke Torke. For Oicblikket synes alting igjen 

at være kommen i Ligevægt, i det mindste have Klagerne for 

længe siden hort op. Hver tænkende og opmærksom Iagttn- 

ger maa derfor tiltræde den,af det Kongel. Landhunshold- 

nings-Selsiab afgivne Betænkning om Aarsagcrne til Vand- 

mangelen. For dog ogsaa at anføre Andres Mening herom, 

tilføjes følgende endnu:
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Jeg har hsrt panstaae, nt de mange Mergelgrave, som i den 

østre Deel af Norvang-Hcrred findes, opfange Vældene. (Men 

de afgive da igjen saa meget sikkrere Vandbcholdninger). 2lt 

Brøndene almindcligviis ikke ere dybe nok, og især ikke naae 

til de nederste Leerlag, hvisaarsag de i stærk Torke snart 

mane mangle Vand. (En god Grund). Endeligen: at Van- 

det overalt i de senere Aar har faaet bedre Afløb til Havet, da 

de tørre Somre have givet Anlednlng til mangfoldige Gros- 

ters og Bækkes Oprensning. (Men dette kan dog kun have 

virket paa lave sumpige Strækninger, som ikke desmindre, 

skjondt maasice lidet sildigere, vilde været blcvne udpompcde af 

Len stærke Solvarme.)

Af Soer cre kun.de tvende ovennævnte udtørrede; men 

den Indflydelse, dette kan have havt pan Vandmangelen, er 

vist saarc ubetydelig, saa meget mere som Hensigten kun halvt 

er opnaaet. Derimod have de fleste Moser og Kjære faaet 

bedre Aslsb.
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3.
Hvorledes er Llimaer? rsrr, fugtigt, koldt, lnnnr -c-?

§limaet er her snart tort, snart fugtigt, eftersom Aarstidcrne 

og Vindene føre' med sig; thi sydlige Vinde have gjerne fug- 

tige, og nordlige terre Aar til Folge. I de sidste 20 Aar have 

vi havt ligesaa mange terre som fugtige Somre*).  Dog 

er det fornemmelig t Forsommeren, at Tørken er va- 

rigst, da derimod Eftersommeren eller Hesten plcier at fore 

mere Væde med sig. Denne Omstændighed ved vort Clima 

c l * natnrligviis til stor Hinder for Dyrkningen nf Foderurter 

til tidlig Staldfodring, eller for en heldig Bjergning af Ser- 
deafgroderne. Imidlertid lærer dog Erfaring, hvad sidste an- 

gaacr, at Landmanden med saa temmelig Sikkerhed kan stole 

paa, at godt Veir ikke vil mangle hain til at snldfore sin 

Hest. Aspecterne kunne mange Gange see maadelige nd, men 

en 8 til 14 Dages godt Veir indfinder sig dog altid til Slnt- 

ningen. Kun at Landmanden, ved en ikke altfor sildig 

Udsæd, sorger for, at Sæden kan modne i rette Tid. — 

Foraarene cre kolde, barste, og, med østlige Vinde, meget 

siarpc. Sildigt oplives Vegetationen, og det er ikke ualmin- 

deli'gt, at Mai gaaer hen inden Groden ret kommer i Jorden. 

Det lerede Underlag, som her er saa hyppigt, er ikke heller 

lidet Skyld heri, da det forhindrer Vinterfugtigheden fra at 

synke. Forend den 20de Mai kan derfor ingen gjørc Regning

*) 1804 var tør, 1805 fugtig og frugtbar, 1806 tor, 1807 og 
8 ligesaa, 1809 og 10 fugtige, 1811 meget tør, 1812 og 13 
fugtige, sidste overordentlig frugtbar, 1814 tør, 1815, 16 
og 17 fugtige, især sidste, 1818 og 19 vedvarende Tørke det 
meste af Sommeren, 1820 fugtig og særdeles frugtbar, 1821 
og 22 meget tørre i Forsommeren, men des frugtbarere siden, 
1823 fugtig og frugtbar, 1824 tor, 1825 meget tør og ufrugt- 
bar, 1826 ligesaa.



33

paa at have Græs til Koerne, og det er ikke ualmindeligt at 

see Ploven, uagtet den ringe Afstand, hele 8, ja 14 Dage 

tidligere i Gang i Fyen, end i Jylland, Vesteregnen dog und

tagen. Saaetiden er her: for Havre fra forst til sidst i April, 

og for Bygget fra forst til sidst i'Mai. Men hvo, som hol-

der sig til de sildigste af disse Terminer, lober Fare for, ikke 

at faae sin Sæd moden, og bjerger almindeligvis heist maa- 

deligt; thi lakker det forst hen ad Mikkelsdag, kan man ikke 

stole længere paa Veirct. Især er det nødvendigt at saae to- 

met Byg, Hvede, Havre og alle Slags Bælgsæd tidligt. — 

Hosten indtræffer almindeligviis ikke her førend sidst i August, 

imidlertid er der dog stor Forskjcl heri i de enkelte Dele af 

Amtet. Egnen ved Fredericia, hvis gode Jordsmon hastigt 

bringer Værterne til Fuldkommenhed, har sanledes f. Ex. i det 

mindste 8 Dage tidligere Host enb bjerge;, Hatting- og den 

-sire Deel af Norvang-Herreder, men holder omtrent Stand 

med Vesteregnen, nagtet her saacs meget tidligere.

Efteraarets regnfulde Veirlig indfinder sig tidligt. Octo- 

bcr er ofte saa fugtig og saa kold, at den Vintersæd, som i 

denne Manned saacs, ved at spire i den dyndvaade Jord, alt 

da lægger Grunden til sin tilkommende Svaghed. — Dyrker 

man Kartofler, maae de optages ved Mikkelsdagstid. Sildi- 

gcre er det almindeligviis et uoverkommeligt Arbeide, som in- 

tet Mcnnesie holder ud. Hvo, som derfor holder over en tid

lig Vintersæd, og har en betydelig Kartoffelavl, kan ikke nok- 

som stræbe at benytte Tiden.

Strænge Vintre afvcxle inch milde og stormfulde, saa, 

kaldte Soevintre, hvor Tange og Negn sjeldcnt afløses af klare 

Tage. Snadanne Vintre plcie at have terre Somre til Folge; 

dog er denne Regel ikke uden Undtagelse; thi de fugtige Som- 

re 1816 og 17 fulgte paa ligesaa fugtige Vintre. Nanr Vin

teren er stræng, have vi gjerne megen Snee. Barfrost j de 

egentlige Vintermaaoeder er derfor, ikke af synderlig Varighed. 

Mcest er den at befrygte i Marts Maaned, naar vi, som 

undertiden skeer, faae en Eftervinter, mange Gange følelig nok.

Climaet er her, selv midt om Sommeren, sjeldcnt beha- 

gcligt. Idelige Vinde bevæge uophørligt Luften, saa at en stille, 
veile Amt. . >\
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in ild Sommeraften hsrer til de Sjeldcnhcder, man med Læng

sel seer imode. Imidlertid rense dog disse Vinde Luften fra 

Taage, fugtige og siadelige Dunster, saa at Climaet bliver 

meget snndt, og maasiee endog Sygdomme iblandt Værterne 

derved forekommes. Især er stcerk Blæst Landmanden meget 

velkommen i Host og Slæt, da det ellers i fugtige Somre 

vilde blive umueligt at faae Seeden eller Hoet vel bjerget. 

Med alt dette ere dog de siovrige Partier af Amtet mere lnne 

end Vesteregnen. Strøget imellem Fredericia, Veile og Col- 

ding, hvor Skovene brække Vindene eller formindsie deres 

tærende Kraft, og hvor desuden langvarig Dyrkning har for

mildet Jordsmonnet, har derfor tidligst Foraar og frembringer 

teil forste Grcesspire. I Bjerge-Herred, hvor Skovene ligge 

ved Kysterne, og Jordsmonnet cr mere leret, varer det gjerne 

en 8 Dage længere med Forqarets Komme. Vesteregnen hol- 

dcr ft3/ formedelst det »frugtbare Jordsmon og de kolde Vin

de, som her ingen Modstand mode, længst bar. I taagede 

cg fugtige Vintre er Vestenvind almindeligvils den hcrsicude. 

Strænge og snecfuldc Vintre tilføres os gjcrne med østlige 

Vinde. Sydvest plejer nt være RegnlMnet. Dog, nnar 

Vinden sætter sig til Ustadighed, gjelder ingen Regel længere, 

og den sijonneste Aftenrode aflssev ofte af de siyefnldeste Dage, 

klare Dage folge paa siyefnlde 2lftener. — Intet kan derfor 

vcere Landmanden mere magtpaaliggcnde, end at benytte sig 

af Veiret, naar han har det, og ikke at overgive sig til skuf- 

fcnde Forhaabningcr.
Torden cr temmelig sjeldcn. I tørre Somre med nord

lige Vinde seer man vel Tordcnsiyer, avlede ved Dagens 

Varme, at samle sig paa Horizonten. Men de drive næsten 

altid ad Havet til, der her virker som en mægtig Tordcnafle- 

dcr, eller fordeles igjen af Nattens Kulde; og fim sparsomt 

vedergveeges derfor i tørre Somre enkelte Byers Marker, som 

ligge Stranden nærmest, med lidet Regn; Vesteregnen faacr 

almindeligviis intet deraf. Det er altsaa knn i meget varme 

Somre med sydlige Binde, at stærk vedholdende Torden for

nemmes. Delte var f. Ex. Tilfceldct i August 1819,
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Til Charakteristiken nf Climatet her i 2lmtet horer endnu 
den hyppige Nattefrost, som sjeldent udebliver i'noget Aar. 

Især er den altid i Folge med torre Somre, fordi disse paa- 
komme med nordlige Vinde. Den vedbliver undertiden hele 

Sommeren igjennem; dog er dens siadelige Virkning størst i 

de sandede og mindre opdyrkede Egne afAmtet, især i Nær

heden nf Kjær og Moser, hvorfra Dunsterne fores snart til 

den ene, snart til den anden Side, falde pna Sæden, og be- 

dcekke den med Riim. Hænder dette sig paa den Tid, Rugen 

grocr. Kartoflerne have begyndt at spire, Træerne blomstre, 

eller Humlen bnrrer, tilintetgjores ofte saaledes i en eneste 

Nat Landmandens fljonneste Forhaabninger. Ia man har i 
Hoicn- og Vins-Sogne havt det Exempel, at hele Fald med 

Rapsæd, efter at være kjarrnsatte, ere ødelagte af Nattefrost. 

I de sidste Aaringer har Nattefrost, en Folge af de hyppige 

Nordenvinde, været en flem Plage for Landmanden, og Stro- 

get ved Landevejen fra Colding til Viborg iscer følt Virknin

gen deraf. Dog var intet Aar fordærveligere end 1819, da i 
famine en stor Mængde Rng under Blomstringen ydelagtcs. 

Egnen ved Fredericia og Bjerge,Hermed cre imidlertid temme- 

lig sikkrede imod denne Plage, natnrligviis som cn Folge nf 

deres Jordsmon, og nt de ere bedst opdyrkede.

GO
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Hvorledes er Udskiftningen? Ere Jorderne meget udparcellerede? 

Hvilke Folger har det havt? i Henseende ril Folkemængde, 

Dyrkning, Tillæg af Lrcarurer rc. rc.k

^^et er hsiligen at beklage, at Danmark, der gav Enropa 

Exemplet paa de forste Udsiiftninger, dyrt har maattet betale 

denne 2Ere. Uerfaren og for lidet bckjcndt med Agerbrugets 

sande Besiaffenhcd, troede man i hine Udsiiftningens Barn- 

domsaar at have gjort nok, naar Fællcdsiabet knn ophævedes, og 

enhver fik Raadighcd over sine Jorder. Vigtigheden af at as- 

sætte Eicndommene i samlede Lodder, give disse en hensigtsmæssig 

Form, tarere Jorden, udflytte o.s.v., indsaae man alt for scent. 

En stor Part af Landet er derfor hsist maadeligt udsiiftet, og 

iscer gjeldcr dette om den bedre Deel af Veilc-Amt, hvor Ud

skiftningen alt for mere hib et halvt Aarhnndrede siden blev 

fuldbragt. Udflytning er nemlig næsten flet ikke brngt. Hvert 

Slags Jord er inddcelt i ligesaa mange Lodder som Lodsejere. 

2(f det N«re og Fjerne har enhver faaet sin Part, og lange, 

smalle Lodder ere for det meste overalt asstnknc. Derved cre 

opkomne Gaarde med 3, 4, O, 8, ja stundom 10 Lodder, 

almindeligviis med en hoist ufordeelagtig Figur og langt 

fraliggende. Saaledes kunne endnu Landsbyerne Hersleb, 

Pjedsted, Belling, N. Bjcrth, S. Vilstrnp, Heirup, Paa- 

bye m. fi. i Holmans,, Elboe- og Brust-Herreder, tjene som 

Erempler paa maadelig Udfliftning. — Bjerge - Herred er 

nærved at være værst faren. Dog, den Omstændighed, at 

Egnen er stærkt befolket, og Sognenes samt Byernes Areal 

lidet, hæver for en Deel Feilcne ved Udsiiftningen, da Afsian- 

den til Lodderne, som en Følge heraf, ikke overalt kan være 

betydelig. Men en regelmæssig Indhegning forhindres dog
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altid derved. — Imidlertid fremstiller Bjerge,Herred dog ogsaa 

Erempler paa en med Overlæg fuldbragt Udsiiftning. Saale- 

Les Assens-Sogn, Palsgaard-Gods, hvor alle Byer blevc 

lagte sammen, og en halv Snecs Udflyttere fordeelte ved Ud- 

kanterne. Derved have de fleste faaet deres Eiendomme, i det 

mindste Agerjorden, i een Lod med c ti god Figur. Men den

ne lldsiiftning fandt ogsaa ferst Sted 1799. — Paa Boller- 

Gods har man for nogle faa Aar siden paa ny udstiftet Lands

byen Norre-Bjerge. Ved denne Lejlighed cre af 12 Gaarde 

de 6 udflyttede. Det var meget at ønske, at denne Frem- 

gangsmaade blev mere almindelig. Vore Godsejere vilde her- 

ved erhverve sig store Fortjenester af Landbruget. Men man 

maa beklage, at Tidsomstændighederne saa meget staae denne 

Sag i Veien; thi den nysnævnte Udskiftning kostede alene i eon- 

tante Penge 1000 Rbd., foruden den Hjælp i Tække og Kjorsier, 

som af hele Godset blev ydet. At der i Bjerge- og Hatting- 

Hcrreder findes saa meget Strocgods, er ingen lille Hindring 

for denne Sags Fremme. — Som en historist Mcerkvcerdig- 

hcd fortjener det her at bemærkes, at Udsiiftningen alt i for- 

rige Aarhnndrcde paa nye er foretaget i flere Byer og Sogne, 

uden at man dog er kommen Maalet synderlig nærmere, fordi 

man aldrig har villet brnge Udflytning i Forening dermed.

J den ostre Deel af Norvang- og Tyrrild-Herreder har 

1 det hele Udsiiftningen været bedre udfort, saa at 2, 3, hoist 

4 Lodder ere hcnlagte til en Gaard. Denne Egn har desn- 

den ved Udparcellering for en stor Deel forvundet Manglerne 

ved en feilfuld Udskiftning. — I Vester-Egnen, hvor de sidste 

Udsiiftninger forefaldt for omtrent 16 Aar siden, kan man 

sige, at denne Operation bedst er udfort. Byerne cre næsten 

forsvundne, eller bestaae, paa saa Undtagelser nær, hsist af 2, 

3 til 4 temmelig vidt adspredte Gaarde. Udflytning har alt- 

saa her fnndet Sted i den mccst udstrakte Betydning, en nf 

Local - Omstændighederne fremtvungen Nødvendighed. De i 

Byerne tilbageblevne Gaarde have almindeligvirs to Lodder, 

Hjemlodden og Hedclodden; de udflyttede derimod kun een.

Kjobsiædcrne have i Henseende til Udsiiftning længe 

staaet tilbage for Landet. J Fredericia have vel de.gamle
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Eicudomsjordcr fra Umindelige Tider af været afdeelte i Lod- 

der; men hvad stal man sige om en Eiendom, der paa to til 

20 Alens Vide er en Fjerdingvei lang? En ny Udskiftning 

har ofte, og endog ganske nyligen, været foreslaaet, men Enig- 

hed kan ikke tilvciebringes. I Grnnden indseer jeg ikke hel

ler, hvad derved vilde blive vundet, da Udflytning ikke kan 

sinde Sted, cg Ejerne altsaa ville komme til at noies med lo 

Lodder, een i Nærheden og een længst fra Byen; hvilket om- 

trcnt kommer ud paa eet med den nærværende Indretning; 

saa meget mere, som Fordelen af indhegnede Lodder her falder 

bort, da det er vedtaget, at ingen lose Creatnrer komme paa 

Marken; Iordelt desuden er for god til at spilde paa Grof- 

ter og Diger, som hc^r, formedelst de mange smaae Lodder, 

vilde gaae i det Uendelige. — Hnuslodderne paa de, for om- 

trent en Snces Aar siden udstiftede, .Fælleder, have vel en 

noget bedre Form, men da Lodderne folge Huns-Nummerne, 

og Fredericia-Mark er overordentlig vidtløftig, have mange 

øver 3 dRiil øg derover til deres Eiendom, hvilket for sinaae 

Hnuseicre, der ingen Heste holde, falder meget besværligt. — 

Eiore stykker af disse Fælleder ere desuden forblevne i den 

Zamle Tilstand, og tillagte de mange ledige Byggepladse i 

Byen. De afbenyttes til Græsning for Byens Creaturer og 

til Ercrceerplads for Garnisonen.

Molding-Byes Jorder ere, paa en 45 Tdr. Land nær, 

der ere ridlagte til Erer'cecr'plads, fuldkoinmen udskiftede. Dog 

blev Udfliftningen nf Nordcr-Marken ikke fuldbragt forend for 

4 Aar siden. Den stal være god, og udfort til Alles Tilfreds- 

hed. Man har her fnlgt den Grundsætning, at give de smaae 

Hnuseiere deres Jorder tæt ved Byen, for saaledes om mue- 

ligt at fremme en hoiere Cultur. De store Lodsejere, som 

holde Heste, og bedre kunne overkomme at faae Jorden dyrket, 

have faact den længst bortliggende Iord, men dog saaledes, at 

naar Een eiede flere Hlise eller Gaarde, Jordlodderne kom til 
at stode sammen.

I Veile var forhen Nørder-Marken (de saakaldte Eien- 

domsjordcr) fordeelt i lange smalle Lodder, paa den samme 

Maade som i Fredericia'., For 5 Aa c siden fandt en Omskift-
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tting Sted, øg enhver fik sine Jorder i to til tre Stykker; 

men man synes ikke at være meget tilfreds med den derved 

fulgte Frcmgangsmaade. — Sonder-Marken, med et Areal af 

760 Tdr. Land, har derimod, uagtet alle i de sidste 30 Aar 

gjorte Forsøg paa at tilvcicbringe en Udsiiftning, maattct ligge 

i Overdrev indtil i Fjor - Efteraar. Knn enkelte stykker. 

Byen nærmest beliggende, udleiedes til Dyrkning paa visse 

Aar. Resten blev benyttet til Fælledsgræsning for Heste, Faar 

og Qvæg. — Det er Amtmand Treschow, som ved sin kraf

tige Indstilling til vedkommende Collegier, og ved sin sjcldne 

Gave til at forene Gemytterne, endeligen har bevirket dette 
store Terrains fordeelagtigere Afbenyttelse. At denne Mark, i 

Fylgc Gavebrev, tilhorte Veile-Indvaancre, ikke Byen selo, 

var en Hovedhindring for Udskiftningen, da man befrygtede at 

forurette tilkommende Generationer. Ogsna formeentes, at 

under nærværende Conjuncturcr knude Veile -Bye ikke hoste 

synderlig Fordecl af denne Operation. Men, i hvormeget der 

enb kan være at udsætte imod Kjobstæd-Agerbrng, saa kan dog 

ikke nægtes, at i en Bye som Veile, hvor Kj-bmcend, Em- 

bedsmceud og saa mange Andre holde Heste til Overflod, vil 

det Arbeide, Sonder-Markens Opdyrkning foraarsager, ikke be

tydeligt forøge de allerede bestaaende Udgifter med Heste-llndcr- 
hold og Folkelsn; og det saa meget mindre, som Norder-Mar- 

ken nu vil komme til at udhvile sig lidt nf den lange Drift, 

hvorved uden al Tvivl ikke vil blive Tab for Veile-Indvaa- 

ncre. Ogsaa for de mange smaae Profesflonister, der have 

faaet deres Lodder tæt ved Byen, maa det blive en ligcsaa 

behagelig, søm sund Tidsfordriv, i Aftentimerne at arbeide paa 

deres smaae Ejendommes Forsijonnelse, hvilket for en stor 

Deel allerede sees at være Tilfældet. Og endeligen er ved denne 
Marks Udsiiftning bevirket, at een af Byens betydelige Skove, 

uden nogen Bekostning, er kommen under Fredning, hvilket, 

' saalamge Sender-Marken benyttedes til Græsning, paa Grund 

af den lange Grcendse, neppe stod til at opnaac. — Forresten 

cr denne Mark lidsiiftct efter de samme Grundsætninger som 

Colding- Norder-Mark, og Udfaldet vil altsaa, kan man 

haabe, tilfredsstille alle Parter.
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I Folge Oveustaaende er altsaa Fælledsiabet af Ager- og 

fl,„ goi)t fom „„„alt afflaff-e. Jmldlcttid 
par jeg tog 6,ft og hcr Ccmærto Levninger af de gamle Ind- 

rctnmgcr. Saalcdcs f. E. i Belling, Smidsrcup-Sogn, 

£ ' ? ',r”c ® ‘",rtc' s"" «- f°rbl-vn- i F«llc!>flab, og »eb

Ui>ftlftlnn3' F-rlangendc, have fMtt dens Jorder 
«tfagte nud-r -tt; hvilkct fiten d°g haard. ct fortryde -  

iLrÅr'm @°S,? (;"C P^stegaardeii cn Hcdc i Fällig mcd 

1103t« «f N«rrc.-C°ll-m°rt-n Bcb°«e. - A Bra»dc,-S°s» har 

5 T/ 1 $e,Sc cu H-'-stcrcts.-Dom, Gr«snings.-Rcttighed

®e6kmb6 E"g-. FMcdfladc- var »og f>« °ph„« 

længe førend Proces om denne Sag fortes.

I de Dele af Amtes, hvor Sclvciendom er indfort, ere 

morderne meet eder mindre udstykkede. Lyst til at eic noget 

lov sig selv og blive sin egen Herre, ligesom Gnard-Specn- 

lanteules Uglener, have paa begge Sider fremmet Udpar- 

cclleting. og har Udstykningen ikke altid havt ny Boelste- 

ders Oprettelse til Folge. Ligesaa ofte', ja næsten oftere, har 

Hensigten været, at forege allerede bestaaende Avlsbrug rued 

nyt L-llæg as Jord, og saaledes ere gamle Gaarde, ja'fmaae 
^aiceller endog, ikke sjeldent opvoxne til betydelige Eiendom-

TCCUCt til CfU E'r to Koer ere vel ogsaa i 
stort a fremstaaede; men Steder til to Heste og 4 Koer 

n lL Begjerlighcd; thi Bonden er almindelia-
vus dog fornuftig nok til at indsee, at for at leve lykkeligt 
h^rcr der meer end en Plet Jord og en Hytte.

En af de synligste Folger af Udparcellering hgr V(mt 

cn næsten til det dobbelte foroget Folkemængde; i det mindste 

ev Familiernes Antal, i flere Sogne, stegen efter dette For- 

hold. Men Parcellisterne ere, med faa Undtagelser, endnu 

rkke faldne Samfundet til Byrde, eller have forøget de Fatti- 

geö Antal. Sjeldent findes i et Pastorat her i Amtet meer 

end 15 td 16 ftattigc, fom virkeligen nyde Understøttelse; ja 

i>ct gives Sogne som flet ingen have, og Tiggere komme næsten 

aldr.g t-lsyne; i det mindste har jeg, paa cn heel Maancds
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Vandring i Amtet, ikke modt een saadan. Overalt har man 

sorsikkret mig, at Parcellisterne endnu aldrig have begjert Un- 

derstottelse, men almindeligviis staae sig bedre end G ardmcen- 

dene, fordi de, som en Fslge af deres mindre Areal, ikke be- 

hove at holde kostbare Tjenestefolk, og, da deres Iordcr ere 

lavt ansatte, forholdsvits svare færre Skatter. — Min Gaard 

er omgiven af 11 Beboere; deraf ere to Gaardmcend og 9 

Parcellister. Gaardmcendene ere forgjcldede, og have ondt ved 

at bestaac. 21 f Parcellisterne ere to i maadclige Omstændig- 

hedcr, men de 7 staae sig godt, og ere paa deres Viis vel- 

havende.

Det fortjener her at anføres, nt i Hveissel- og Givsind- 

lPastorat, hvor foruden Gaardmcendene findes 78 Parcellister , 

og 128 Huusmænd med og uden Jord, ikke ere mccr end 13 

Fattiglemmcr; og i Greis- med Sindbjerg-Sogn, der have 

65 Parcellister og 101 Husmcend, decks med, decls ndcn Iord, 

15 Fattige. Dog, Sandheden tro, bor jeg ikke fortie, at i 

Nornp-Sogn, der er af en ringere Bestaffenhed og stærkt ud- 

stykket, er Fattiglemmernes 2lntal næsten dobbelt saa stort. 

Disse Sogne gjcldc for de incest udstykkede i Vcile-Amt. — 

De to siorsie Pastorater i Amtet have 50 Fattiglemmer paa 

dive« 1000 Tdr. Hartk., men Befolkningen er meget ftor. 

Og gives der end Sogne, hvor Udstykning kun lidet har fnn- 

dct Sted, med et forholdsmæssigt ringe 2(ntal Fattige, som 

f. E. Hstersnede-Sogn, der paa 400 Tdr. Hrk. ikke har meer 

end 10 Fattiglcmmcr, er det ligcsaa vist, at andre, uagtet den 

stærke Udparcellering, ikke have flere Fattige at forsørge. Saa- 

ledes Gaarslcv-Sogn, der ikke har flere Fattiglcmmer end 

Pjedsted-Sogn, og endda er af langt ringere Bestaffenhed, ja 

endog meget større. Uldum- og Langeskov-Pastorat, med 43 

Parcellister og 51 Husmcend, har ikke flere end 7 Fattiglem- 

uier. Pjedfied- og Bredfrrnp-Sogne, med de bedste Jorder i 

Amtet, og store Gaarde, der ikke ere ndstykkedc, derimod 13. 

Ssnder-VilstLup^ Sogn, der ikke er udstykket, har ingen Fat- 

tige; men Krum-Sogn, der har mange Parcellister, ligc- 

saalidct.
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Heraf folger at man har Uret ved, ubetinget at tillægge 

Parcellering Forsgelsen af de Fattige. Dette kan alene være 

Tilfældet" naar Udstykning drives for meget i det smaa, hvil

ket jeg ilke nægter at være nærved i nogle Sogne. Derimod 

maa Inderste- eller Hunsmands, Classen, der, uaar Alder 

og Sygdom svække Legemet, kun har Fattig-Kassen nt tye til, 

altid blive en riig Kilde til nye Fattiglcmmer. Men denne 

Classe af Mennesker lader sig saamcget mindre udrydde, som den 

cr uundvcerlig jo mere Vindstibelighed og Industrie blomstre i 

et Land. Ja det vilde uden al Tvivl have meget flemme Fol- 

ger for Moraliteten, om man, ved at indskrænke Giftermaa- 

1cne, søgte at forhindre Hunsmands - Classens Forøgelse. — 

Derfor vil der stedse blive Fattige at forsørge, som det saa 

meget mere er Samfnudcts Pligt at sikkre en taalelig Existens 

mod Enden af deres Levedage, som disse Mennesier have op- 

offret deres Kræfter, ja som oftest deres Helbred for dets 

Skyld. Og derfor er det ogsaa den Formnendes Pligt, for- 

holdsmcessigcn at bidrage meest til de Fattiges Forsørgelse, da 

det er ham, som middelbart eller nmiddelbart har havt meest 

Nytte af dem.

I eg har hort en Mand sige, at de nærværende lave Sce- 

depriser cre Aarsag i, at Fattigdom ikke saa meget tager til, 

som ellers vilde blive Tilfældet. Men vil ikke med høiere 

Kornpriscr (de ved Hungersnød fremtvungne nndtagnc), For-, 

tjenesten tage til? Og var da Fattigdom meer almindelig un

der de hoie Kornpriser i det forste Decennium af dette Aar- 

hundrede, ja under Krigen selv? Udparcellering har dog knn 

taget lidet til siden. Forholdet maa altsaa omtrent være det 

samme. — Derimod cr det vist, at de nærværende lave Sæ- 

dcpriscr gansic overordentligt befordre Lediggang, og at man, 

gen Huusfader af Dagleier-Classen, som det nu falder saa let 

at finde Foden Hjemme, nægter at gaae i Dagleie, saa nt 

man ofte er forlegen for de fornødne Arbejdere, eller >naa 

betale dem i dyre Domme.

Imidlertid kan vel ikke nægtes, at en Deel Parcellister i 

de senere Aar cr gaaet til Grunde, og nt flere endnu ville 

folge. Men cr dette da ikke ligeledes Tilfaldet med Gaardmands-
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Classen, ja med de store Godseicre; og kan det med Grund 

tilsirives Udparcellering? Ester aulhentisie Lister fra. 5 for, 

fljellige Herreder *),  som jeg har liggende for mig, have af 

161 tvungne Anctioner i Aarene 1821, 22 og 23, ct Hnnr 

drede fundet Sted hos Gaardmcend, og Anledningen dertil for 

det meste været opsagte Capitaler. I Bester-Egnen ere dog 

ogsaa mange Auctioner afholdte for resterende Skatter, som 

især have truffet Gaardmcettdene. — At Parcellisterne ogsaa 

maatte indvikles i de Fortrædeligheder, Forandringerne med 

vort Pengevæsen have afstedkommet, er ikke at undres 

over; det Modsatte havde været et Underværk. — Ligesaali- 

det er Udparcelleringen Skyld i, at de Mænd, som havde for- 

vandlct deres Eiendomme i Papiir, ved dette vaklende Pen- 

gcreprcesentativs Banqvcrot lnisiede deres Formne.

*) Holrnarins-, Elboc-- Brusk-, Nsrvang- og Tyrrild-Herredcr.

En vigtig Fordcel, Parcelleringen har havt, er, at den 

har forsiaffet os de fornodne Tjenestefolk, som ellers vilde 

mangle, da ingen Overflodighed'paa samme endnu spores, og 

Gaardmændene sjcldent kunne undvære deres Bsrn; ja naar 

de ere velhavende, især i Hstercgnen, næsten holde det for en 

Skam at lade dem tjene. Hvorfor Parcellisterne, uaar de 

ere i Velstand, ikke skulde opdrage deres Born ligesaagodt som 

Gaardmændene, indseer jeg ikke. Agtelse for Eiendoms-Ret- 

ten, og Lyst til Arbcidc, maae jo i begge Tilfælde kunne ud- 

vikle sig, hvilket Erfaring ogsaa stadfæster. — At den forrige 

Folkemængde skulde have været tilstrækkelig til en behørig 

Dyrkning af Landet, som af nogle er paastaaet, falder lidt 

paradox; thi det kommer jo an paa, hvad man forstaaer 

ved en behørig Dyrkning; og vitterligt er det, at de Fleste nu 

til Dags snarere savne, end have for mange Folk. — Imid- 

lertid er det dotz uncegteligt, at mangen Parcellist, med ct 

ringe Tillæg af Jord, om han end flaner sig nok saa godt 

igjcnnem, dog ikke gavner Samfundet synderligt mere, end 

ved de Born, han udsender i Verden. Thi han sortærer for 

det meste sin hele Production, og vant til Magelighed, fore- 

trækker han i fmc Fritimer at sysle hjemme med alflens Ube-
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tydeligheder, end at gaae i Dagleke og arbeide for Andre, 

eller ved en intensivere Dyrkning at forege sine Producter. — 

Ligeledes forekomme ogsaa hist og her Excmpler paa Parcelli- 

ster, som ved deres smaae Ejendommes Ubetydelighed og Ior- 

dens ringe Beftaffenhcd, samt en for talrig Børneflok, ikke 

ere istand til at ernære sig, men fyre ct kummerligt Liv; hvilket 

de soln oftest bog foretrække, frem for at lade sig indlemme paa 

Fattiglistcn, af Frygt for at berøve deres Afkom de faa Eicn- 

dele, de kunde være i Besiddelse af. De taale derfor hellere 

alt, taale Armods tungeste Byrde til det Pderste. Men til 

Lykke ere saada-itte Erempler endnu temmelig sjeldne, da de 

Parcellister, hvis Ejendomme ere meget smaae, gjcrne drive 

en Profession, hvorved de da staac sig særdeles godt. Imid- 

lertid viser dette dog, at Udparcellering ogsaa kan drives 
for vidt.

I Henseende til Dyrkningen, da har Parcellering havt 

til Folge, at en stor Mæugde raae Jorder ved den ere komne 

under Cnltur, og nu ernære en talrig Folkeclasse. Vel har 

mangen Parcellist, af Mangel paa Kraft, længe maattet stride 

med de heraf folgende Gjenvordighcder; men faa ere dog 

gaacde til- Grunde derved. Imidlertid have Parcellisterne 

ikke heller i mindste Maade bidraget til en forandret Dyrk

ning, og de smaae Lodder behandles gansie som de stsrre 

(b'ænibeé. Dcsaarsag strækker deres Production, især uaar 

Parcellerne ere smaae, ikke heller videre end til eget Ophold, 

ja stundom ikke engang dertil. — Men den vigtigste Folge, 

Parcellering i Henseende til Dyrkning har havt, er, at den 

meer end alt andet har ashjulpet Manglerne ved en feilfyld 

Udskiftning, i det de langtbortliggende Jorder have fanet 

Beboere, og de nærliggende tjent til at arrondcre de tilbage- 

blevnc Gaarde, saaledes at en beqvcmmere Dyrkning nit paa 

lnange Gaarde finder Sted. Det sidste er især opnaaet ved 

Udparcellering i Elbo-, Holmanns- og Brnst-Herreder. — 

Disse Fordele hore til Udparcelleringens vigtigste Fortrin, og 

kunne ikke nok paaskjønncs.

Tillægget af Crcatnrer formenes vel af Nogle ved Ud- 

parccllerittgcn at have aftaget, da Fælleder og Overdreve,
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hvortil de længst børtliggcnde Iordcr afbenyttedes, grcessede 

cn Deel Ungqvceg, som man formedelst hines Udstykning har 

maattet asflaffe. Men ikke alle Fælleder bleve udstykkede, og 

ikke alle Udparcelleringer fandt Sted paa udyrkede Græsgange. 

Mangen saadan Fcelled blev desuden ogsaa kjobt for at til- 

læggcs allerede bestaacnde Gaarde, der hidtil maasiee havde 

manglet cn saadan. Ogsaa har Kl-veravlen sandsynligviis 

mere end erstattet Savnet af de udparcclkerede Fælleder. Saa- 

ledes troer jeg, at naar nogle faa Sogne undtages, Tillæg

get af Qvceg til Salg snarere har til- end aftaget, hvilket 

Tilløbet ved vore Qvcegmarkeder ogsaa synes at bekræfte. — 

Bemærkes maas det dog her, at Parcellisterves Qvæg -hverken 

i Henseende til Størrelse eller Trivclighed kan maale sig med 

Besætningerne paa de ftørre Gaarde, fordi den Feil i Almin- 

delighed begaaes, at holde formange Crcaturer i Forhold til 

Loddernes Størrelse.

Af alt dette folger, at Udparcellering har havt hoist vel- 

gjorcnde Følger for Landvcesenets Opkomst i Veile-Amt, sijondt 

det vel ikke heller kan nægtes, at Symptomer af en for vidt 

dreven Udparcellering hist og her have givet sig tilkjende. 

Jeg troer derfor, at de fleste Jndsircenkninger, Forordningen 

af 3die December 1819 paalæggcr, mere stade, end gavne.— 

2(t ingen Jordejendom maa udstykkes i mindre Parceller, end 

til 11 Td. Land Normal-Jord, er nnægtcligen viist og meget 

rigtigt Udtænkt *).  Men hvortil cn HovLdparcel paa 20 Tdr. 

Land? Maasiee for at conservere Gaardene? Troer man 

da, at alle kun tænke paa at ødelægge, ingen paa at samle; 

og have ikke mange, selv paa de Tider Udparcellering var 

nicest i Flor, forstyrret deres Eiendomme? Det er sandt, flere 

ere nn nødsagede at salge, og færre istand til nt ndvide deres 

Drift. Men er Staten da tjent med forarmede Gaardmænd,

*) Imidlertid seer man dog, at ogsaa herimod har man vidst at 
skaffe Raad. Jstedet for at kjøbc en Parcel, fæster man nu 
paa Livstid, mod nogle faa Dages Arbeide aarligen, en liden 
PletIord, og reiser en Hytte dcrpaa. Uden Sorg for Huus- 

leien overlader man sig da faa meget mere til Lediggang og 

arbeider kun den halve Uge,
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som af Mangel paa Kraft enten maae forsømme deres Gaar- 

des Drift, eller gaae fra disse og omsider falde Fattigkassen 

til Byrde? Ejendommenes rigtige Størrelse er dog nok den, 

Ler svarer til Agerbrugernes Kræfter og Formue til at bevirke 

en hensigtsmæssig Dyrkning! Og var det altsaa ikke meget 

bedre, at en Mand, der ikke seer Udveie til at blive i Besid

delse af sin hele Eiendom, udstykkede den, og beholdt deraf, 

hvad han kunde redde, til at sikkce sig og sine Livets Ophold? 

Mange havde maastee saaledes staaet til at frelse, istcdet for

dcrev Cuendele nn paa en oprørende Ntnade berøves dem, 

og de selv kastes paa Doren. At sælge Gaarden og kjobe en 

mindre Eiendom, er sjeldent praktikabelt. En Gaard, der ganer 

til Concurs, troe alle at siulle have for en Bagatel, og den 

sælges derfor almindellgvirs langt Under dens Vcerdie, medens 

smnae Steder derimod næsten altid maae kjobes underhaanden, 

fordi Eierne ikke saa let forarmes paa dem, og altsaa holde 
dem hsit i Priis.

Denne Indsircenkning forhindrer desuden al Parcellering 

i de magre Egne, da her neppe findes en Bondegaard med 

20 Tdr. Land til Tart 24, og forhindrer f-lgeligen med det 

samme Opdyrkningen af vore Heder, hvilken det ikke er mucligt 

for den fattige Vcsterboebonde, fra sit ofte langt bortliggcnde 
Hjem, at overkomine.

En Hovcdparcel til at betrygge Staten for Skatter og 

andre Afgivters Udredelse, er ligcsaa unyttig som uhensigts

mæssig. Seer man ikke dagligcn, at Parcellisterne cre de første, 

som mode paa Amtstnerne, og som svare alt, hvad der paalig

ger dem? Netop fordi Indtægt og Udgift flane her i et be

dre Forhold end hos Gaardmændene. Hvorfor da bebyrde 

Hovedparcellcn med en Forpligtelse, der ikke alene er uden 

Nytte, men som det ogsaa vilde være snare ubilligt at for
lange opfyldt?l

Fri Raadighcd over Jordejendommene har til alle Tider 

havt de meest velgjsrcnde Folger for Agerbrugets Opkomst. 

Deile-Amt afgiver især det oiensynligste Bcviis herfor. Meget 

at ønske var det derfor, at Forordningen af 3dic December 

1819 i dens Hovedpunkt tilbagekaldtes. I det mindste knude
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fri Udstykning, til Forening med andre Eiendomme, tillades. 

Det er det eneste Middel til at rette de mange feilfnlde Ud

skiftninger. De Forpligtelser, Hovedparccllisterne tilkomme 

(hvis samme skulde vedblive), maatte den eller de Gaarde, som 

ved Udstykningen forsgedes, paatage sig.
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5.

H v ilk e n e r d e n a lm in d e lig e  o g  m e e s t g jæ n g s e  D y rk n in g s m a a d e ?  

H v ilk e 2 lfv ig e lie r g iv e s d e r fra ? B ru g e r m a n N o b b e ld r if r m e d  

re e n B ra k , e lle r V e x e ld r if r m e d B ra k fru g te r? H v a d d o m m e s  

d e ro m .' E r n o g e ii b e ty d e lig  D e e l a f J o rd e r u d la g t t i l v a r ig t  

G ræ s la n d ?

£ X >

^ g n e n  a f F re d e r ic ia  p le ic r m a n a t fa a  c :

1 )  B o g h v e d e  i G rø n la n d , h v o r t il to , ja a f m a n g e t re  

G a n g e  p lo ie s . D e t s id s te s k e e r is æ r p a a  s tæ rk e re J o rd e r .

2 )  l \ itg , h v o r t i l u m id d e lb a r g jo d e s , o g k u n e e n G a n g  

p lo ie s , d a m a n m a n g le r T id t i l f le re  P lo in in g c r . —  F o r ik k e  

a t fa a e N u g e n fo r m e g e t u c d tra a d t n f C rc a tu re rn e , s a g e s a l-  

m in d e lig v iiö fo rs t m id t i O c to b e r . D e rp a q  k o m m e r

3 )  L y g , a lm in d e lig v iis e fte r to P lo in in g e r, h v o ra f d e n  

fo rs te , d a J o rd e n e n d n u e r g rc e s b u n d e n , fo re ta g e s g a n s ie  

f ia k , s æ d v a n lig v ils o m  E fte ra a re t. D o g g iv e s d e r B y e r , s a a -  

s o m S k jc e ru p , A n k je e r m . f l. , h v o r m a n p lo ie r 3 G a n g e .  

' D e s io r re G a a rd e t rc p ly ie t i l B y g , s e lv o m  m a n h a r h a v t  

N e c n b ra k  fo ra n .

4 )  L y g  e fte r e e n e lle r to P ly in in g c r , d a f le re  v ild e  g iv e  

fo r m e g e t U k rn d .

5 )  H a v re , l ig e le d e s e fte r e e n P lo in in g .

6 )  H a v re ; ja s tu n d o m , n a a r m a n t i lt ro e r J o rd e n  K ra ft ,  

3 b ic G a n g H a v re , h v o rp a a  M a rk e rn e  i 5 t i l 6  A a r u d læ g g e s  

t i l H v ile , p a a d e f le s te S te d e r d o g m e d l id t is a a e t K lo v e r .

F ra d e tte S æ d s iif te  f in d e e n d n u  k u n  fa a  A fv ig e ls e r S te d .  

F o r n o g le A a r s id e n b le v b e g y n d t m e d a t u d k jo re d e n h a lv e  

G js d s ie t i l B o g h v e d e , m e n d e tte s y n e s ik k e a t h a v e fu n d e t  

B ifa ld , fo rd i U k ru d e t fo r m e g e t to g O v e rh n a n d . Im id le rt id  

v a r d o g V irk n in g e n d e ra f e ie n s y n lig p a a B o g h v e d e s tu b b c n ,  

s o m  b e fa n d te s la n g t s k j- re re e n d e lle rs .
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A t  u e d p l s i e  B o g h v e d e n  b r n g c s  a f  n o g l e  f a a ; i b l a n d t  a n -  

d r e  a f  e n  B o n d e  i  G a n e r s l n n d  o g  a f  e t  P a r  M c e n d  i  F o l l e -  

r u p  o g  S .  V i l s t r u p .

O g s a a  h a r  m a n  h i s t  o g  h e r  b e g y n d t  n i  g j o d e  G r o n j o r d c n  

t i l  B y g ,  i s t e d c t f o r  a t  f a n e  B o g h v e d e ,  o g  h a r  t r o e t ,  i  B e t r a g t 

n i n g  a f  B o g h v e d e n s  M i s l i g h e d ,  a t  v i n d e  d e r v e d . D o g  k o m 

m e r  d e t  m i g  f o r ,  a t  m a n  o g s a a  e r  b l e v e n  k j e d  h e r a f ,  f o r d i  

B y g g e t  i  d e  s e n e r e  t ø r r e  S o m r e  o f t e  e r  m i s l y k k e t . A t  R u 

g e n  e f t e r  B y g g e t  b l e v  r i n g e r e  e n d  e f t e r  B o g h v e d e n ,  b r o d  m a n  

s i g  i k k e  o m ,  n a a r  k u n  B y g g e t  g a v  n o g e t  a f  s i g ; t h i  d e n  o i e -  

b l i k k e l i g e  F o r d c c l a f g j o r  h e r  a l l e  S t r i d i g h e d e r  o m  F o r d e e l a g -  

t i g h e d e n  a f  e t  S æ d s k i f t e .

I  n o g l e  B y e r , s o m  E r i t z ø e , P j c d s t e d ,  S .  V i l s t r u p  o g  

S t a n s t r n p ,  t a g e s  i m e l l e m  f y r s t e  o g  a n d e n  K j e r v  B y g ,  2 E r t e r  

o g  V i k k e r  e l l e r  V i k k c h a v r e . D e n n e  F r e m g a n g s m a a d e  f i n d e r  

m e g e n  B i f a l d ,  o g  b e g y n d e r  n t  u d b r e d e  s i g  t i l  a n d r e  B y e r .

P a a  F o r p a g t c r g a a r d e n  F o l l e r u p  e r  f o l g e n d e  S c e d s i i f t e  i  

G a n g :  1 )  R e e n b r a k  g j o d e t ,  2 )  N a p s æ d ,  3 )  H v e d e , 4 )  B y g ,  

5 )  V i k k e r  g j s d s i e d e ,  K a r t o f l e r ,  L E r t e r  r c . ,  6 )  H a v r e ,  o g  7 ,  

8 ,  9  o g  1 0 )  K l o v e r  i  f i r e  A a r .

R e e n b r a k  e r  d e s n d e n  i n d f o r t  n æ s t e n  p a a  a l l e  G a a r d e ,  s o m  

e r e  i  H æ n d e r  a f  M æ n d  u d e n f o r  B o n d e s t a n d e n .

I  B j e r g e - H e r r e d  e r  B o g h v e d e ,  S æ d e n ,  p a a  G r u n d  a f  

d e  s c i e  L e c r j o r d e r ,  m e g e t  i n d s i r æ n k e t . B r n g e s  d e n ,  s a a  e r  d e t  

k u n  p a a  d e  l e t t e r e  J o r d e r , o g  d e r  t a g e s  d a : 1 )  B o g h v e d e ,  

2 )  R u g ,  g j s d s i e t ,  3 )  B y g  o g  4 ,  5 )  H a v r e ,  u n d e r t i d e n  u d l a g t  

m e d  K l o v e r  i  5  A a r . D e r i r n o d  e r  f o l g e n d e  S æ d s k i f t e  t e m m e 

l i g  a l m i n d e l i g t  p a a  d e  S t e d e r ,  h v o r  J o r d e n  e r  m n l d r i g :  1 )  

B y g ,  d e c l s  m e d ,  d c e l s  u d e n  G j o d s k e ,  2 )  R u g ,  a l m i n d c l i g v u S  

g j s d e t , 3 )  B y g ,  4 )  2 E r t c r ,  5 )  B y g ,  6 )  H a v r e  o g  5  A a r s  

H v i l e  m e d  i s a a e t  K l ø v e r . P a a  d e  r i n g e r e  L e c r j o r d e r  u d e l a d e s  

d e r i m o d  2 E r t e r n e  o g  d e t  d e r p a a  f o l g e n d e  B y g ;  m e n  i  d e r e s  

S t e d  t a g e s  e n  H a v r e k j c r v  t i l ,  o g  K l ø v e r  s a a c s  i k k e  a l t i d  t i l  

U d l e e g . D a  n n  p a a  e n  G a a r d  a l m i n d e l i g v i i s  h a v e s  f l e r e  

S l a g s  J o r d e r ,  h æ n d e r  d e t  s i g  o g s a a , n t  c n  M a n d  o f t e  h a r  

a l l e  t r e  S c e d s i i f t e r  i  G a n g .  —  I  A s s e n s  -  S o g n ,  P a l s g a a r d -  

G o d s ,  b r u g e s ;  1 )  B y g ,  h a l v  g j - d s k e t ,  2 )  R u g ,  o v e r g j o d s i e t  

/ V e i l e  A m t »  ( 4 )
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med Resten nf Vintermsget, 3) Byg, 4) 2Erter, 5) Byg, 

6, 7) Havre, og Klover i 3 Aar. — I Skjold- og Raarup- 

Sogne gives saa scie Jorder, at man ikke vover at saae Rug, 

og tager derfor: 1) Grønlands Havre, 2) Byg, gjodct, 3) 

Byg, 4, 5) Havre, og Hvile i 5 Aar. I disse to Sogne er 

det Brng for Vinter at udkjore en Deel af den aarsgamle 

Gjodsie paa Grønlandet. Den spredes da strar, men ued- 

ploies ikke for næste Foraar. En Bonde, med hvem jeg talte 

herom, forsikkrede mig, at han, ved at ncdploie Gjodsien om 

Efteraaret, havde avlet langt ringere Gronlandsbyg end ellers. 

Overhovedet gjor man her meget af Overgødskning, og i en 

stor Deel af Bjerge, Herred nedharvcr matt Rugen i Gjod- 

fken. — Paa Iensgaard er den lerede Deel af Marken ind- 

reelt i li Nnmmcre, og man saaer: 1) Havre, 2) Byg, 

, treploict og gjodct, 3) Tikker, 4) Byg, 5) Havre, og G Aar s

Hvile med Klover. Jorden er for kold og for set til at bære 

Rug; og Hvede har altid givet Brand, selv nnav fremmed 

Seed er forskreven. — Paa det sandede Strøg af samme 

(siaards Mark tages 1) Brak, 2) Rug, 3) Byg, 4) Havre, 

og 5 Aar s Hvile, udlagt med Klover. — Dog, af alle disse 

fmaa Afvigelser finder jeg ingen, der fortjener tn c er Egnens 

Opmærksomhed, end den paa Hrum- Præstegaards Marker ind- 

forte. Her tages nemlig 1) Byg, 2) 2Erter, (begge halvgjod- 

skede), 3) Rug, 4) ,Byg, 5) Havre, og Klover i fire Aar. At 

her hi a a avles god Rug, er let at begribe, saa meget mere 

som JErterne plcie at lykkes fortræffeligt.

Til disse lange Rækker af halmbierende Sædarter, som 

f un, øg endda sjcldent nok, afbrydes ved en 2Erte - Afgrøde, 

kommer endnu, at Jordens Bearbejdning er hoist umådelig. 

I en heel Orngang brngcs næsten ikke flere Plotninger end 

Sædeafgroder. Til Gronlands-Byg cre to Ploiningcr alminde- 

lige, og til Byg efter Rug ligesaa; men det cr ogsaa alt. 2lf- 

groderne cre dsrfor, og da man ikke heller mergler, saint avler 

lidet Hse, ikke synderligt tilfredsstillende for saa god en Egn, 

og 5 til 6 Fold holdes for en god Host. Gronlands-Byg er 

imidlertid, da dertil gjodeö, dog temmelig givtigt. Men Ru- 

gen lykkes aldrig ret i Bjerge-Herred, en Følge af Sædsiif-
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Udsæd.

Af mærkværdige Rotationer, som dog i dette Strog ere saa 

temmelig sjcldne, fortjene folgende at bemærkes: Paa Hoved- 

gaardcn Boller bruges: 1) Brak, 2) Hvede, 3) Byg, 4) Mrter 

eller Vikker, 5) Byg eller Havre, samt 5 Aars Hvile med Klover. 

Dog agtes dette forandret til: j) Brak, 2) Naps, 3) Hvede, 

4) 2Erter, Nikker rc., 5) Byg, og 5 Aars Hvile med Klover.

Paa Ixaleb^l bruges Brak, og verles med Vikkehavre, 

Klover, Kartofler og Raps; dog uden bestemt Folge. Paa 

Vikkehavren følger gjerne Vintersæd; paa denne igjen Kløver, 

øg saa Byg, men efter Brak Raps.

Paa Skjerrildgaard er Sædsiiftet: j) Havre, 2) Brak, 

3) Raps, Hvede og Rug, 4) Bog, 5) 2Erter, Vikker, 6) 

Byg, 7) Havre, og Hvile i 5 2lar med Kløver.

Nosenvold, Borksminde og Hrnmgaard holde Brak og 

saae Naps, men forresten Vintersæd, Byg og Havre, uden 

videre Afverling.

I Zatting-herred drive de ostlige Sogne deres Jorder 

som i Bjerge-Herred. Hatting-Sogn derimod saner noget 

mere Boghvede og mindre Byg. Losning- og Hcdensted- 

Sogne, der have lette Sandjorder, tage: 1) Boghvede, 2, 3) 

Rug og 4, 5) Havre, med Hvile i 5 Aar. Noget lidet Gron- 

landsbyg saaes ogsaa og gjodes til. — Hovedgaarden Bygholm 

brakkcr, saner Rapsæd og Hvede, dyrker Kartofler, men biu- 

der sig forresten ikke til noget bestemt Sædskifte. Kammer- 

raad Christensen i Norre-Uldum brakker, dyrker Hvede, og 

agter ligeledes nt lægge sig efter Kartoffel- og Rapseedavlcn. 

Degnen Hr. Plesuer i Stendernp hrngcr Vikker og Heste

bønner som forberedende Seed for Rug og Byg.

3 den øftre Deel af Nprvang-, Tyrrild- herreder, 

er det almindeligt at saae: 1) Grønlandsbyg, halvgjødsket, 2) 

Rug, ligeledes halygj-dstet, 3) Byg, 4, 5) Havre, med 5 

Aars Hvile. Kloversædcn er ikke her saa hyppig fom i Bjer

ge-Herred. Men siden Mergelens Indførelse er man kommen 

godt i Gang dermed. Boghvedcsceden er, paa Grund af dens 

Mislighed, ikke meget brugt. Hvor dette cr Tilfældet, be-
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gynder natnrligviis Rotationen dermed, og Rng fylgcr oven- 

paa.

Afvigelser herfra til det Bedre findes neppe paa Bonder- 

gaardenc, men vel til det Værre, ved at tage een eller to 

Kjerve mere, helst Havre. Dog følges den .-gode Skik her, 

at fælde Grsnjorden i Hundedagene. >Men at opplsie Fnren 

fyr Vinter igjen, er ikke bekjendt. Deriinod have alle Hoved- 

gaardc indfort meer eller mindre vigtige Forandringer i deres 

Rotationer, hvoraf dog Exemplet, da de er saa nyt endnu, ikke 

har kunnet virke synderligen paa Bønderne. — Først og frem 

mest fortjener i saa Henseende at nævnes Hovedgaarden 2lgcr6- 

bsl me- et Areal af 480 Tdr. Agerland. Her er Recnbrak 

indfort, hvorpaa i 2det Aar folger Hvede og Rug, i Zdie 

Aar Bpg, i 4de Vikkchavre, i 5te Byg og i 6te Havre, hvorpaa 

Jorden, udlagt med Kløver, hviler i 6 Aar. Da her tillige 

mergles, grøftes, omhyggeligt brakkes, og al Vaarsæd opfodrcs 

til Staldstudc, samt en betydelig Hoebjcrgning af 3 til 400 

Lces haves, Tieuden af 4oo Tdr. Hartkorn for en stor Deel 

hæves in natura, og Jordsmonnet er godt, er det begribeligt, 

at Markerne maac befinde sig i en hoi Grad af Kraftfylde, 

hvilket den Leiesced, man her hvert Aar har at trækkes med, 

tydeligt nok tilkjendegiver. Besidderen af denne Eiendom har 

derfor begyndt at saae i Vang eller 20 Tdr. Land med Raps.

Staugaard har ogsaa for nogle Aar siden modtaget et 

forbedret Sædskifte, nemlig: 1) Grønlands Havre, 2) Brak, 

Z) Hvede, 4) Byg, 5) Vikkehavre til Staldfodring og Hoc, 

G) Rug, 7) Havre, 8, 9, lo, 11) Klover til Slet og Græs- 

uing. Nn saacs' en heel Indtægt med Raps i Brakland, 

og for ikke at forstyrre Notationen, stal herefter Gronlands- 

Havre falde bort. Bed dette Sædsiifte, og ved Hjælp af 

Mergel og Grøfter, er Productionen paa denne Grad, fra 

1817 til 1822 , stegen til det Dobbelte, nemlig fra 289 til 

581 Tdr. Seed, og i Anret 1823 har Laden ei engang kun- 

net rumme den 3bic Part af Afgrøden. Stangaard har et 

Areal af 2-to Tdr. Agerland med en Høebjergning af 150 Læs 

Enghse, til 28 Tdr. Hrtk.
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P a a  B ra n d b je rg  in d fø re s  fo r  ø je b l ik k e t fo lg e n d e  R o ta t io n :  

1 ) B ra k , g js d e t , 2 ) R a p s , 3 ) H v e d e  o g R u g , 4 ) V ik k e h a v re  

t i l S læ t o g  S ta ld fo d r in g , 5 ) B y g , g jo d c t , 6 ) K a r to f le r , B o g -  

h v e d e , L E r te r , V ik k e r r e . , 7 ) H a v re , 8 , 9 , 1 0  c g 1 1 ) K lø 

v e r t i l S le t o g  G ræ s . D e n n e  G a a rd , h v o r i fo rd u m s  D a g e ,  

p a a e t A re a l a f 3 0 0  T d r . ^ a n d , ik k e h o ld te s m e e r e n d 1 8  

K o e r o g 3 0  S t lr d e , e r v e d O p d y rk n in g  i n o g le  fa a  A a r b ra g t  

t i l a t h o ld e  8 0  K o e r o g 1 8  H e s te s o m  fa s t B e s æ tn in g .

P a a  G rn n d e t , d e r e r b o r t fo rp a g te r , e r S æ d fo lg c n : 1 )  

B ra k , 2 ) R a p s , 3 ) H v e d e  o g R u g , 4 ) B y g , 5 ) H a v re , o g  

5 A a rs  H v ile  m e d  K lo v e r . —  S k o o g a a rd 'o g  H v o lg a a rd  h a v e ,  

i H e n s e e n d e t i l S æ d s k if te t , m o d ta g e t l ig n e n d e F o ra n d r in g e r  

m e d B ra k , V ik k e - o g N a p s æ d -A v l. M e n  F a a rn p , R n g b a l-  

le g a a rd . E n g e ls h o lm s , L a d e g g a rd , K je lk jæ r , H a ra ld s k jc e r , e re  

fo rb lc v n e  o m tre n t v e d d e t g a rn le .  '

P a a n o g le a f S ta n g a a rd  /  M a rk s P a rc e l le r , i A ls te d -  

M o lle , p a a  S k o v g a a rd  o g  H o ig a a r ) , i U lv k jæ r o . s . v . , h a r je g  

s e c t m e g e n B o g h v e d e a t n e d p ls ie s . D e n n e  F re m g a n g s in a a d e  

a n s e e s n f N o g le lu g e n h a lo G jo d s in i i ig , h v i lk e t d o g a f  

A n d re b c n c e g te s . E n  M a n d  h e r i A m te t s ia l g f e t l id e t s a m 

le t J o rd s ty k k e h a v e b ra k k e t 4 , n e d p lo ic t v c lv o x e n B o g h v e d e  

p a a  I , o g h o s te t B o g h v e d e  p a a  d e n  s id s te  1  D e e l. H e le  S ty k 

k e t b e s a a e d e s d e rp a a m e d  R u g  u d e n G jo d s ie . M e n  B ra k k e n  

a fg a v d e n fo r t r in lig s te R u g , o g im e l le m  R n g e n  p a a d e n n c d -  

p lo ie d e o g in d h ø s te d e B o g h v e d e s rn b k je n d te s in g e n F o rs t je l .  

O g s a a F o r fa t te re n h a r ik k e s p o re t s y n d e r l ig t G a v n  a f a t n e d -  

p lo ie  B o g h v e d e .  ,  <

I  d e n  b e d re D e e l a f d e s k a rp e  E g n e , a lts a a i d e v e s t l ig e  

S o g n e  a f B rn s i-H e r re d , d e t m e s te n f Ic r le v - o g  n o g e t a f T y r -  

r i ld -H e r re d , s p i l le r B o g h v e d e n ig je n e n H o v e d ro l le  i S « d -  

s k if te t , o g B y g g e t, d e r ik k e p a s s e r t i l d e n n e E g n s J o r 

d e r , m a a  v ig e fo r h iin . —  S æ d fo lg c n i d e r in g e H a r th e - ,  

N e b e l- , A lm in d e - o g  E g tv e d ,S o g n e  e r : 1 ) B o g h v e d e , to  G a n g e  

p lø ie t , 2 ) R u g  g js d e t , 3 ) R u g , 4 ) B o g h v e d e  e e n G a n g  p l§ i-  

c t , 5 ) R lrg , G ) H a v re , o g , u d e n a t s a a e K lø v e r - e lle r G ræ s -  

f r s e , H v ile  i O  o g f le re A a r . —  H v o r Io rd e n  e r l id t b e d re ,  

i  s e e r n a a c M e rg e l t i l l ig e  b ru g e s , s a a c r m a n : 1 ) B o g h v e d e , 2 )
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Rug, 3) Byg, 4, 5) Havre, og lader Jorden hvile i 5 a G 

Aar. Dette er s." Er. Tilfældet i Gadbjerg - Sogn, hvor og- 

san, nanr Jorden er noget ringere, tages: 1) Byg gjedct, 2) 

Rug, 3, 4) Havre, og Hvile i en Række af flere Aar. — I 

Hoien-Sogn saaes: 1) Boghvede, 2) Rug, 3) Byg, 4) Byg, 

S, 6) Havre.

Afvigelser herfra findes paa Nebclmolle, hvor 1) tages 

Grønlandshavre; derpaa 2) brakkes og gjodcs, 3) saaes 

Rug, 4) Byg og 5) Havre, som faner en svag Gjodskning, 

tilveiebragt ved Hjælp af den halve Staldfodring, saa at Jor- 

den udlægges i nogenlunde Kraft. For øjeblikket er man og- 

saa i Begreb med at indføre en Mellemsæd, nemlig Boghvede 

midt i Sædskiftet. — Paa Engelsholm i Nornp-Sogn brak- 

kes, hvorpaa tages: 1) Rug, 2) Byg og 3, 4) Havre, 

som udlægges med Klover. Dette ngtev dog maasiee foran- 

dret til: 1) Havre i Grønland, 2) Brak, 3) Rug, 4) Byg 

og 5) Havre med isaaet Klover.

Angaacude Dyrkningsmaaden i den vorige Deel af Nor- 

vang-Herred, den siarpeste og magreste Strækning i hele Am- 

tet altsaa, har jeg indsamlet folgende Data:

I Norrc - Collemorten, Nyekirke, Sogn, brækker man 

Jorden til Boghvede, og tager derpaa trende Rug- og 2 til 

3 Havrckjerve, hvorpaa I orden faner Lov at udhvile sig i 

JO, 1'2 ja 16 Aar. — I Tyregoed-Sogn er det Skik at tage 

Boghvede eller Spergel i Grønland, og derpaa at lade folge 

5 Rrrgkjerve, efter een i det hele svag Gjodskning. Er Jorden 

lidt bedre, brækkes og gjodes til Byg, og to Rug- samt 2 

Havre-Kjcrve folge ovenpaa. Fire til fem Aars Hvile cre 

almindeligst. — I Brande-Sogn er fyrste Sæd enten Grsn- 

landsbyg, som gjodcs, eller Boghvede; dog saaes mindst af 

det sidste; herpaa maa Jorden give 4 Rug kjerve, og hviler i 5 

Aar. At bruge Boghvede sorn Mellcmsæd holdes for skadeligt, 

fordi Jorden, naar den igjen udlægges, ikke saa let tilgrocr 

med Græs. Dette har dog nok sandsynligviis mere sin Grund 

i det tærende Sædskifte, end i den ved Boghveden bevirkede 

Loshed. — I Omme gjode'6 helst til Byg, hvorpaa folger Rug, 

Boghvede og atter to Gange Rug, ja til Slutning een cller
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to Havrekjerve. — I Ringgive, der har de r'lNgeste og siarpe- 

ste Jorder i hele Amtet, er folgende Scedsiifte brugeligt: D 

Byg, gjydsket, eller, naar Jorden er alt for ringe. Boghvede, 

2, 3, 4) Rug, med 5, 6, 7, 8 og fiere Aar» Hvile.

Paafaldende har den, i Forhold til Omstændighederne, 

betydelige Bygndfæd i denne Egn forekommet mig. Paa en 

as de største Bonder-Gaarde i Omme er f. Ex. i Aaret 1823 

avlet 50 Traver Byg, og i Brande gjodes der kun til 2 Skpr. 

Rugsecd om Eftcraaret, medens man om Foraaret fyrer Gjod, 

ske ud til en Tde. Bygsæd. Bygavlen sial have tiltaget me

get i Vesteregnen, hvilket tilsirives Mergelens meer og meer ud- 

bredte Brug, hvorved raae Iorder komme i Dyrkning, og nn paa 

det ubarmhjertigste, ved Hjælp af dette Forbedringv-Middel, ud

slippes med Havre og Byg. Det Blandningsmsg, hvormed 

her saameget gjodsics, hjælper ogsaa meget til Frembringelsen 

' Byg; saa at denne Seed ikke mislykkes saa ofte, som man, 

i Betragtning af Jordens Besiaffenhed, kunde troe; ja bærer 

endog i fugtige Aar fortræffeligt til. At man forresten her 

ikke saaer andet end 6 rådet Bog, forstaaer sig selv.

Spergel, eller, som det i Vesteregnen kaldes. Hum, er 

ikke nær saa almindelige» dyrket, som jeg havde ventet. Sjel- 

dent indtager denne Plante uogen Plads i Sædskiftet. Som 

Grund hertil äussrer man, at al Vaarsæd, især Boghveden, 

altid er fyldt dermed, saa at man ikke behøver at dyrke denne 

Plante, hvis gode Egcnsiaber som Foderurt forresten erkjcn- 

dcs. Store Afgrøder giver den vel ikke, øg, som enhver 

anden Vært, holder den sig tilbage i stærk Tørke. Men neppe 

har Deirliget forandret sig, fsrcnd den driver mægtigt frem, 

og ved sin tætte Stand overtrækker og qvcelcr den af Tyrke 

eller Kulde forknyttede Boghvede. Spergelen synes derfor at 

være en Plante, dette Slags Iorder aldeles egen.

Betydelige Afvigelser fra de her anførte Dyrkningsmaader 

c ve endnu yderst sjeldne. Tyregocd -Præstcgaards Mark, der 

uncegteligt er den bedst opdyrkede Plet i hele Egnen, og som 

har de frodigste Afgrøder nt fremvise, har endnu inlet fast 

Sædsiifte. Imidlertid udlægges Jorderne dog her med Klo- 

vcr, som er noget ualmindeligt i denne Cgn, Fuldt saa mange
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tfJcm , som alm indeligt i Egnen, tages ikke heller, oq en be- 

tpbcltg M æ ngde Vaarsæ d , Bog og Havre saaes. M en alt 

dette er Virkningen af M ergel og jordblandede M oddinger, 

som her bruges i stor M æ ngde. —  I N. Collem ortcn er Hr. 

^osendahl i Fcerd m ed at indfyre folgende Sæ dstiste : "i) 

Sraf, 2) Rug , gjodet, 3) Boghvede, 4) Rug, 5) Spergel, 

C) Rug eller Havre, og Hvile i 12 Aar.

Noget stort lader sig ikke vente af saa m agert og sag 

vt et jordsm on. Ei heller kan Afvexlingen i Sæ dfliftet 

blive betydelig. Overalt gave de, uagtet bet frugtbare Aar 

(1823), knappe Afgrøder Vevis herfor. Kartofler, som her 

endnu saa lidet dyrkes, cre m aaflee den eneste Frugt, som  

fortjener en m eer alm indelig Udbredelse. M en de m aatte da, 

for at lykkes, dyrkes i behorigen udhvilet og gjedsiet Grønland!

fm M cé ' som jeg her saac Kartoffelavlen dreven, lenner 

det lkke Um agen at befatte sig dermed. —  Overhovedet er Kraft

fylde det, hvorpaa her m eest m aatte nrbcidcs; og i denne Hen- 

(ecnfce form ener jeg, at der fornem m elig m aa læ gges Vind  

paa Kartoffelavl, Dyrkning nf Spergel eller Boghvede til 

Foder, og ^Udførelsen af Halvstaldfodring, om hvis M uelig, 

t)Cb tø ' ved Betragtning af Local-Om stæ ndighederne, end  

m ere har overbeviist m ig. .Herom siden m ere.

2(f Kjobstcederne i Veile, Am t har ingen drevet Agerbrn- 

gct saa vidt som Fredericia. Anledningen dertil har væ ret den  

franflreform erte Colonie, som for 150 Aar siden kom dertil. 

Dlvse Folk have ganfle om skabt M arkerne om kring Fredericia  

og ,m dfort en Dyrkning, der et ualm indelig i Om egnen. Ior- 

den hviler aldrig, m en er uafbrudt under Dyrkning. Alle  

Slagv Sæ dcarter, isæ r Hvede, en M æ ngde Tobak og Kartoft 

ler, frem bringes her. Dog, da de sidste bruges til M ennefle- 

fsde, ja endog, naar Lejlighed dertil gives, forsendes Klo^ 

ver- og Heeavlen ikke heller er af Betydenhed, Brænderierne  

for cn ^or Deel nedlagte, kan Frederick« M ark, uagtet den  

om hyggelige Dyrkning og det gode Jordsm on, ikke rose sig 

af nogen synderlig Frugtbarhed i Henseende til Kornets Givt, 

righed; thi o, heist s Fold er alt, hvad her hostes. Det 

lader snatt som om Jorden er kjed af den evige Produeeren.
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I det mindste vced jeg, at de omliggende Landsbyer avle mere 

givtrigt Korn. Da Jorderne rnaastee intet Sted her i Lan

det have modtaget en saa flittig Bearbejdning, og saa me- 

gcn Afverling i Sædskiftet, fortjener dette Resultat af en i 

saa mange Aar uafbrudt Dyrkning paa de bedste Jorder i 

Prpvindsen saa meget mere Opmærksomhed. Som Excmpel paa 

Dyrkningsmaaden anføres folgende: Man gsodey til Tobak, 

lader følge Hvede, tager saa Byg, Kartofler, Byg og endeligen 

Havre. Eller ogsaa: Kartofler, Rug eller Hvede gjodet, Byg, 

atter Kartofler, Rng eller Byg, og saa Havre. — Imidlertid 

lader det til, at man i Fredericia er blevcn lidt lunken for 

agrikalske Foretagender. Nogle Jordeiere have bortforpagtct 

deres Avling, og andre dyrke ikke længere Tobak, da denne 

Avl til halvs med Plantenrcrne, ved de nærværende Tobaks- 

priser, ikke bringer, dem nok ind. I dets Sted saae de Lik- 

ker og 2E ter, ja Klover, som lykkes fortræffeligt, og hvormed 

man begynder at lade Jorden Udhvile i 3 til 4 Aar. Kar- 

toffel- og Hvedcavlcn soutenere sig imidlertid endnu, og Co, 

louisierne forblive altid deres gamle Tobaksavl troe.

I Veile og (Lolding lader det til, at de senere Ud, 

skiftninger have opvakt mere Sands for alle Slags Forbe- 

drittger i Agerbruget. Man seer her dagligen Mergel-Vognen 

i Gang, Groftegravere at opreise Hegn og siaffe det flade- 

lige Vand Afiob, ja steile Banker at opdyrkes. Ikke des/ 

mindre er det almindelige Scedsiiste dog endnu: 1) Byg, gjodet, ■ 

2) Rug, 3) Byg og 4) Havre med Kløver, og Hvile i 4 Aar. 

Kartofler dyrkes, men ikke nicer end til Hunsbehov. Af Han- 

delsværter udbreder Dyrkningen af Hor sig meer og meer.

Af Ovenstaaende vil man have erfaret, nt det oprindelige 

uknnstlede Kobbelbrug, med nogle Aars Drift og ligesaa lang 

Hvile, horer til de almindeligste Dyrkningsmaader iblandt 

Bonden. Men derimod, at Reenbrgk mcerkeligcn tager til paa 

de Gaarde, som drives af Mænd udenfor Bondestanden, saa 

nt denne Operation dagligen vinder flere Tilhængere. Beviset 

for Brakkens Gavnlighed er paa det oiensynligste lagt for Da- 

gen, da ikke alene Rngerr, soin ellers er faa mislig i Jylland, 

sjeldent har siaaet Feil efter Brak, men de folgende Sædarter
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ogsaa have viist sig langt frugtbarere. Dette er saa alminde- 

ligen erkjendt, at mange Landmænd her paastnae, at i et Cli- 

ma, fom vort, med saa korte Somre og saa fugtig en Atmos- 

phcere om Vinteren, ingen god Dyrkttittg kan sinde Sted nden 

Brak, der udlufter, skjorncr, renser og befrngter det ved saa 

mange fladelige Potenzer tillrikte Jordsmon.

Egentlig Vereldrift med Brakfrttgtcr til Foder for O.vce- 

get er intetsteds endnu kommen ret i Gang, og ydcrst faa ere 

de Gaarde, hvor dcrpaa arbejdes. Bonden kjender endnu ikke 

de Grnndscetninger, hvorpaa denne, Drift beroer. Den mere 

dannede Landmands Mening er det altsaa, vi her maae hore. 

Hvad denne nn angaaer, saa forestiller man sig i Almindelig- 

hed Vansielighederne med Dyrkningen af Brakfrugter som 

uovervindelige. Især indseer man ikke Mneligheden af at 

faae Kartoflerne optagne om Efteraaret, da man allerede har 

ondt nok ved at faae de scedvattlige Markarbeider fuldbragte i 

rette Tid. Men vilde Landmanden- ndkjore sin Gjodste o in 

Vinteren, og saae sin Rug i September, kunde Tid aldrig 

mangle ham til, efter flildendt Host, at optage sine Kartofler, 

selv med egne Folk; især naar der tillige blev lagt Vind paa 

gode', store Sorter, som modne tidligt og ere lette at optage. 

Det kommer kun an paa, at Landmanden indretter sine Ting 

saalcdes, at han aldrig overlæsser sig med for meget Arbeide 

paa een Gang, men fordeler det saavidt mueligt over hele 

Aarct. Ogsna vil det paa de fleste Steder nok lade sig gjore, 

nt finde Optagere for en billig Part af Afgrøden. Men man 

rnaa lidt efter lidt vænne Folkene til denne Art af Fortjenc- 

ste, og især ved kraftfulde, givtrige Afgrøder af store Kartof- 

ler give dem Lyst dertil, og Lejlighed t:l at fortjene en god 

Dagleie. De ville da snart indste, at de paa denne Maade 

lettere komme til deres Vinterforraad af denne Væxt, end ved 

til halvs nt dyrke Kartofler hos andre paa magre, udflippede 

Jorder. Saaledes gaaer Kartoffcloptagningcn, som i Forst- 

ningen, selv ved ringe Qvantiteter, gjorde mig Ulejlighed nok, 

nu ret godt fra Haanden hos mig. Jeg giver hver 10de eller
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lite Rad, og plsier Kartoflerne op. Et vor  cut Mennesie op- 

famlcr dagligen 8 å 10 Tdr. Kartofler, og fsrtjcner altsaa en 

god Dagleie. For nogle Aar siden optog jeg med egne Folk 

4oo Tdr. Kartofler pna 31 Tde. Land, og brugte deetil 10 

Mennesker, hvoriblandt nogle Born, i 5* Dage. Heri er 

tillige iberegnet Arbeidet med Qpplsiningcn og Transporten af 

Kartoflerne til Gaarden. Er dette da vel noget at gjsre saa 

stor Allarm for? og mon de 50 Læs Hse, hine 4oo Tdr. Kar- 

tofler, som Fodringsmiddcl, opveic med, vilde have været at 

bjerge med færre Folk?

Dernæst mener man, at Tiderne ere for lidet opmun- 

trcnde, til nt der knude være Fordcel ved en forøget Prodnc- 

tioiu — Forsaavidt dermed menes Kornavlen, maa dette rig- 

tignok indrømmes. Men Korn er ikke det eneste, Landman- 

den frembringer, eller bor befatte sig med at dyrke. O.væg 

er, og har altid været, den jydsie Bondes fornemste Ind- 

tægtskilde, og kunde vist blive det endnu mere, naar Creatn- 

rerne bleve bedre holdte; thi pna Tallet mangler det ikke, men 

vel paa O,væg, som anbefaler sig ved et godt Udvortes, og en 

god Røgt. Savnet af Hse er næsten paa de fleste Steder 

snare foleligt. Foderurter og Vrakfrngter maatte altsaa hæve 

denne Mangel, og derved gjore O.vægavlen mere indbringende, 

samt iscrr bidrage til Maddingernes Forøgelse, saa at 

Dyrkningen af Zandelsvæxrer kunde komme i Gang. Men 

her er det just, at man ikke tilfnlde indseer Vigtigheden af 

Braksrngtavlen og Foderurters Dyrkning, da man i Alminde

lighed gjor sig for ringe et Begreb om disses Productivitet; 

hvilket nok ogsaa for en sior Deel kommer deraf, at man, 

hvor de cre forsøgte, ikke har givet dem deres rette Plads i 

Sædskiftet, og især ikke gjodet til dem. Men i Grunden 

modsige Modstanderne af Vexelbrng sig selv ved hiin Jnd- 

vending. Thi ved Indførelsen af reen Brak, der af dem saa 

meget anbefales, er Hicmcdct jo dog at forøge Prodnctioncn!

Ogsaa mener man, at naar Iordcn kun tilstrækkeligt be# 

arbcides og gjode'6, er det overflødigt at vexle med Sædcar- 

terne. Men »ansect Nytten af Afverling, blot som saadan be- 

tragtct, er det just ved en passende Mellcmsæd, at Horden
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holdes i behørig Dyrkning, og at den fornødne Gjodsie til- 

veiebringes. Byg ester Kartofler, Likker eller SErtcr, katt 

saaes paa een Fure, ja efter Kartofler endog allene ved at 

nedbringes med Exstirpatoren. Efter Rug maa derimod ploics 

2, ja vel 3 Gange. Hvilken Besparelse paa Arbeide?! Og 

nu Kartoflerne, Vikkerne rc., hvorledes foroge ikke disse, ved 

den Masse Foder, de tilvejebringe, Mogets Mængde?! Af- 

vexling i Sædfylgcn er altsaa netop Midlet til at holde Ior- 

den i behørig Dyrkning paa en let Maade, og til at tilveie? 

bringe den fornødne Gjsdske, hvor den mangler.

Mindre vigtig er den )ndvendittg, Rogle have gjort, at 

Kartofler ikke ville vore paa deres lette Jorder. Disse beho- 

ver man kun at sporge, hvorledes de da have kunn'ct vove at 

saae Raps, soin jeg har sect at være Tilfældet hos dem. Men 

den kjære Raps plet it , brakker og gjoder man paa det omhyg- 

geligsre, ja er nærved over den nt glemme alt andet. Kar- 

toflerne derimod under man ucppe en udflippet Ager!

Endvidere taler man om Bekostningen med Indkjob af 

Scedcvikker, naar Misveext forhindrer selv at avle denne Sæd. 

Men hvor mislig var ikke Havreavlen for et Par Aar siden, 

og hvormange nodtes ikke til at kjobe denne Sæd üt overdrev- 

ne Priser ? Skal Havre sæden derfor være samme Indvending 

underkastet? Touren kunde ogsaa snart komme til andre Korn, 

arter! Indkjobet af Scedcvikker er desuden, enkelte Misvcert- 

aar fraregnede, ilte saa farligt, som man skildrer det, da 

Dikkerne i Almindelighed holde Priis med Rugen. Skulde 

det imidlertid blive uoverkommeligt at tilvejebringe den for- 

uodne Bikkesæd, — nu saa brakke man, eller sisae Bbghvcde, 

2Erter, Byg, Havre imellem hinanden til at fla ae grout. Det 

samme gjelder om Klsvcrsarden. Kan man ikke tilvejebringe 

det fornodne Froe, faner man lægge Jorden ud uden samme. 

Er Jorden i Kraft, kan man dog haabe, snart at see Græs 

vore paa den. Kort: man hjelpe sig som man kan, og lade 

sig ikke af nogle smaa Uheld afstrerkke fra et engang fattet 
Forsæt. '

At nogle, som i et Par Aar eller tre have drevet Veres- 

' ^vu3/ ere blevne kjede deraf, og nn lidt ester lidt gane til,
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bage til den gamle Dyrknrngsmaade , sial ogsaa gjelde som en 

Indvending mod denne Drifts Gavnlighed. — Men hvorvidt 

kan man komme i 3 Aar, og er det andet end Mangel paa 

Udholdenhed, der har havt dette Skridt til Folge? Tre Aar 

endnu, og den nye Drift havde været i Gang, saafremt man 

ellers var gaaet rigtigt til Værks dermed. Umnelighcdcr maa 

ikke forlanges af en Indretning, der, ligesoin enhver anden, 

vil have Tid til at modne. Med stadigt "Hensyp til Gjodsiens 

Forøgelse, blive man altsaa ved at dyrke F-odernrtcr og Brak- 

frugter i den kraftfuldeste Isrd, eller gjode til dem; opoffre 

hellere noget i de fyrste Aar, for des snarere at komme til 

Maalet; men fremfor alt vakle man ikke i sine Planer, en 

Bebrejdelse, jeg troet at have bemærket, mange Landmænd 

fortjene, og fom vist i flere Henseender har stadet uendeligt 

meget.
Endeligen frygte Mange de Vansiclighcder, -som Tyendet 

ved en Forandring af dette Slags, pleicr at gjore. Men cu 

Mand, der forstaaer nt haandhæve den huusfaderlige Myndig

hed, og som forresten er ophoiet over smaae Drillerier, vil 

fim lidet agte de Vansieligheder, som fra denne Side kunde 

mode ham. Og, for at indfyre Vcxelbrng, udfordres da der

til saa mange -nye Haandgreb eller saa store Forandringer? — 

Brugen af Hyppeplovcn og Exstirpatoren er dog vel alt, hvad 

strikte taget maa indføres. Svingploven, Skuffeploven, Saae-> 

maskiner, Kultivatorer o. s. v. cre ikke absolut nødvendige, 

men inaae mere betragtes som Fuldkommenhedens hyicste Maal. 

Ei hell'er bchover man strap at dyrke Gulerødder, Pastinakker, 

Knal, Roer o. s. v., men kan lade sig uoic for det fyrste mcd 

den simplere Kartoffelavl.

Ikke desmindre nægter jeg ikke, at saaledcs som Vcrel- 

drift anbefales os af de fleste af vore Skribcntere i Landbrn- 

gct, meget kan indvendes derimod. Den uafbrndte Dyrkning 

af Jorden uden Hvile, passer ikke med vort betydelige O.væg- 

tillæg og Iordcns Besiaffcnhcd i en stor Deel af Landet. 

Man vilde for meget udsætte sig for Vejrligets Indflydelse r 

Henseende til ,Kvægets Underhold om Sommeren, og Meie-
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nerne især blive for lidet indbringende, fordi Kløver, Vikker 

ic. ikke virke pan Melkeafsondringen som Ager-græs. — Lette 

Jorder v'lde desuden ikke kunne undvære den Hvile, der er 

saa nødvendig til at gjengive dem den ved de hyppige Ploi- 

uinger tabte Fasthed, og bcstytte dem imod Ukrndets og Qvcek- 

redderv for stærke Udbredelse. — Et meget frappant Exempel 

herpaa haves just for Hieblikket her i Amtet. — Og overhovedet 

cr det meget at befrygte, at Sæden, ved en uafbrudt Dyrk, 

niti g af Jorden, i Tidens Længde vil blive mindre givtrig, da 

utalltge Erfaringer vise, at vel ndhvilte Agre, under lige Om- 

stændigheder, altid ere de frugtbareste. Jordens Hvile eller 

Nedlægning til Græsning er desforuden en Operation, der 

ovcrmaade vel passer med de nærværende Tidsomstændigheder. 

Det komrnec kun an paa, at man indretter det saaledcs, at 

den störst muelige Fordeel deraf kan drages, nemlig ved at 

udlægge Jorden i Kraft. — Endvidere cr det ikke heller ovcr- 

alt lnucligt at vexle hvert andet Aar med en forberedende Sæd, 

fordi Jorden ikke altid cr stikket til at bære den frem, og for 

hyppige Misheld mere vilde skade end gavne. Endeligen er det 

udenfor al Tvivl, at hvor man har et stort Overmaal af En- 

ge, eller tilveiebringer den fornødne Gjodsie paa andre Maa- 

der, der bliver ogsaa Vexelbrng, i Forhold dertil, meer eller 

mindre undværligt. Men at dyrke Brakfrugter, saa ofte mne- 

ligt afverlc imellem langstraaet Sæd og rensende Værter, ud- 

lægge Jorden i Kraft med Klover eller tjenlige Græsarter, 

forkorte Hvileaarene, som, formedelst den Kraft, hvorrned 

Jorden udlægges, ikke længer behove at være saa mange; ville 

stedse blive Gjenstande, der i ho teste Erad fortjene vore Land- 

urænds Opmærksomhed.

Til Slutning endnu et Par Ord til Fordeel for det saa 

miskjendte Vexelbrng:

I Foraaret 1822 lagte jeg paa 2 Tdr. Land muldsandede 

Iorder, der vare merglede i Aaret 1819, 16 Tdr. Kar- 

tøfler af det store Slags. Til famme blev gjodskct med loo 

Lees Vintermog. Kartoflerne voxede herligt til, og vare den 

20dc Juni hyppcfcerdige. Men just samme Dags Nat frøs
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Let saa Haardt, at, da mine Folk kom nd for at hyppe, var 

ikke en Kartoffeltop mere at see. Dog, da Veirliget snart 

derefter forandrede sig, og frngtbar, varm Regn aflyste den 

langvarige Tørke, varede det ikke heller længe inden Kartofler

ne snart igjen kom frem. Men, da Ukrrldct tillige begyndte 

at overtrække Jorden, sane jeg mig nodt til at lade Extirpator 

og Harve nogle Gange lobe over Kartoflerne. Dette havde 

til Folge, at i det mindste | Part af Afgrøden odelagtcs. 

Ikke desmindre avlede jeg paa denne Plet 150 Tdr. herlige store 

Kartofler; og, hvad dsr især fortjener Opmærksomhed, Anret 

derpaa 31 Tdr. toradet Byg, efter en Udsæd af 13 Skpr. 

Siden har jeg meget udvidet Kartoffelavlen, og havt over loo 

Tdr. Kartofler pr. Lde. Land, selv i ngjydsiet Jord eller efter 

Klatgj-dflning.

Det i denne Post opkastede Sporgsmaal: om nogen be

tydelig Deel af Jorderne cre udlagte til varigt Græsland, 

maa, hvad Hsteregnen angaaer, besvares med uei. Det er 

kun i enkelte Skove eller Skovlodder (som, til Trods for An- 

ordningerne, endnu ikke ere fredede), at Crcaturer græsses. 

Dog tager dette med hvert Aar af. Hist og her, som f. Ex. 

i Sindbjerg-, Hsiersnedc-, Engum-, Iellinge-, Ierlcv-, Smid- 

sirup-, Alminde- og Hsien-Sogne, sindes vel endnu nogle He

destrækninger, som tjene til Græsning; men ogsaa her har 

Ploven vidst at bane sig Vci, saa at det ikke vil vare mange 

Aar, inden ogsaa disse Strog cre omdannede til Agerland. 

I Bjerge-Herred har Assens-Sogn nogle sandede Stræknin- 

gcr langs med Stranden, som kaldes Heden, og, da de over

skylles af Havet, ere udlagte til varigt Græsland; dog saale- 

des, at enhver har sit Stykke frahegnet med Jordvold og 

Riisgjcrde., I Skjold-Sogn, hen ad Stranden til, er ogsaa 

et stort Stykke mosagtigt Land, som benyttes deels til Græs- 

nin'g, deels til Torvesijær.

I Vester - Egnen derimod sindes endnu milelange Heder, 

hvor Ungqvægct og Faarene det meste ns Sommeren maae soge 

deres Ophold. Er«sningen cr her hyist maadelig. Kun i
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Kjo-rcnc voxer egentligt Græs. Det hore Land har intet 

uden Lyng at fremvise. Imidlertid tage Opdyrkningerne dog 

ogsaa til i denne Egn. Men Sekler ville hcngaae inden He- 

dcrne forsvinde, ja dette maaskee aldrig opnaaes, med mindre 

Vesteregnen favoriseres lidt mere med Hensyn til Nærings
frihed.
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6.

Gjsr Sommerstaldfodringen Fremgang? Hvilke Indvendinger 

gjores derimod?

Sommerstaldfodringen af Hornqvæget har aldrig havt mange 

Tilhængere i Vcile-Amt, og de Faa, .som have befattet sig 

dermed, ere, formedelst de Hindringer, de have havt at kjæmpe 

imod, snart blevne kjede deraf. Et Par snare afskrækkende 

Forsøg, som i de bedste Egne fandt Sted, og ved hvilke en 

fjerde Part af Besætningen (af Mangel pan Grynt, da Græs

markerne alle vare opbrndte, og Tsrken tilintetgjorde Vikkcr 

og Klover) gik til Grunde, have meget bidraget til denne Lnn- 

kenhed imod Staldfodringen. Paa min Reise i Sommeren 

1823 fandt jeg henne Fodrmgsmaade kun i Gang paa to Ste- 

der, nemlig Staugaard og Præstegaarden i Elsted. Paa 

fyrste Sted med en 50 Stkr. Ungnød, paa sidste rncd en 

halv Snccs Koer. Men selv disse fnq, Excmplcr ere nu alde

les forsvundne. — Paa Stangaard havde O.veegct lidt meget 

af Gjennemgang, som forst blev hævet, da man fik friflt Hoe 

at give det. Ved nærmere Forespørgsel erfarede jeg, at dette 

Qvæg, af Mangel paa Foder i sidste Vinter, havde været me

get forarmet da Staldfodringen begyndte, Fordoielsesredsia- 

6erne altsaa svækkede. .Dette forklarer tilstrækkelig Aarsa- 

gcn til Gjcnnemgangcn, som ellers ikke pleier at folge 

Staldfodring i den Grad, at det kan stade. — I Alsted 

mod vare Kscrne komne i en ypperlig Stand; men 

Mclkcindtægtcn havde man ikke været saa vel fornøjet, 

samme have andre, som have prøvet Staldfodring yttret. 

saa mig have Erfaringer i det Store, som længst ere det 

agcrbrngcnde Publienm bekjendle,*) lært det samme.

med 

dcrk- 

mcd 

Det 

Og-

*) See gamle Landocconomiske Tidenders 4^ Bind.
Veile Amt.
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Den vigtigste Indvending, man her gjsr imod Stald- 

fodringen, cr, nt den saa meget beroer paa Vcirligets Bc- 

skaffenhed, og at den altsaa ikke lader sig bringe i noget fast 

System.

Dernæst indvender man, at Sommerstaldfodringen forkjeler 

Qvceget, saa at det om Efteraarct yaa 2Evret bliver magert. 

De, som kjobe Creatnrcr til deres Græsgange, ister Marstbc- 

boerne, forsikkre derfor, at de aldrig ville kjobe det ved Stald- 

fodringen tillagte O.væg. En Indvending, der, for de Egne, 

hvor Tillægct er betydeligt, og Handel dermed drives, cr af 

styrre Vigtighed, end mangen maaskee vil troe.

Det Arbeide, Sommerstaldfodringen foraarsager, er ogsaa 

een af de Grunde, man anfører imod samme. Dog kan dette, 

i c» Egn, hvor næsten alt O.vceg toircs, og.indbindes om 

Natten, ja selv i Middagsstunden, altsaa soraarsagcr megen 

Oppasning, ikkun gjcldc om Kjsrslcrne med det grønne Fo- 

der, hvilke dog, ved den herlige Gjsdske, man samler, maae 

betale sig ret godt.

Saameget man end altsaa har imod Sommerstaldfodrin- 

gcn af Hornqvæget, saa godt synes man dog om at holde 

Hestene inde om Sommeren; hvilket, da Sagen er lettere at 

iværksætte, meer og meet udbreder sig, selv iblandt Bonder, 

der gjcrne holde et til to Par Heste hjemme om Sommeren. 

Lidt tort, siaaren Hakkelse bruges dog for det meste endnu i 

Forening med det grønne Foder; hvilket altid er nødvendigt, 

naar man mærker, at den tynde Gjodsie tærer paa Hestene. 

Jeg for min Part har aldrig havt nødig at tyc til dette 

Hjælpemiddel, og mine Heste ere, selv ved den stærkeste Fo- 

dring med Kløver og Vikker, og i de fugtigste Somre, for- 

blevne snnde, ja have vundet i Kræfter og Huld. Fornd- 

gaaende Anlæg til Svækkelse ere nok i Almindelighed Aarsaz 

til, at Creatnrerne ved Staldfodringen faae Sygdomme. — 

I Olstcd - Præstegaard har man imidlertid erfaret, at en ung 

Hest er dsd af en vandagtig, Hudsygdom, som man har til- 

skrevet Staldfodringen, paa Grund af, at Sygen snart dcrcf- 

ter igjen viste sig hos et Par andre Heste i samme Stald. — 

I Paabye,Præstegaard have Hestene, ved at staldfodrcs med
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grønt Byg, faact Hævelser i Svælget, saa at det ikke var 

dem mueligt at synke. Ved nærmere Undersøgelse fandtes 

Ganen fnld nf Byghaser. Ogsaa paa Aldebertsminde cr no

get Lignende erfaret.

Ligesom Sommersraldfodringen af Hestene dagligen vinder 

nye Tilhængere, ligesaa yndet begynder den saakaldte Halv- 

staldfodring nf O.væget at blive. Det crkjcndes, at denne 

Fodringsmaade 'er et af de sikkreste Midler til at siaffe sig den 

hsieste Mclkeindtægt, og at ved den, Gjsdflen betydeligt for- 

eges. Mere overeensstcmmcnde med vort Clima og øvrige 

Forhold, er denne-Fodringsmaade desuden lettere at iværksætte 

end Hcelstaldfodri'ng. Især kunne de ringere Egne, som haar- 

dest trænge dertil, tillige have Nytte deraf. Paa mine Reiser 

har jeg ovcrbcviist mig om, at selv i Hederne, Halvstaldfod- 

riiig cr muelig, naar dertil udvælges smaa passende Pletter, 

Kjoerc eller Moser, som, efter forudgaaet Udgrøftning, op- 

dyrkes, merglcs eller asiegjodes, og tilsaacs med cn Blanding 

af Byg og Havre, eller Byg alene. Vikker og Klover kunde 

vcl ogsaa her forsøges, og dermed afvcxles med de foran 

nævnte Sædearter. Nykirke Præstegaard afgiver i saa Hcn- 

scende et solgeværdigt Ercmpcl.

De Steder, hvor for Hieblikket Halvstaldfodring cr bruge- 

lig, ere: Paabye-Præsiegaard, Nebelmelle, Engelsholm og dens 

Ladcgaard, Lille-Grundct ved Veile, et Par Steder i Icllinge, 

Aldebertsminde, samt 7 a 8 Bsndergaarde, hvis Besiddere cr- 

holde Understøttelse af Landhuusholdnmgs-Selsiabet ellerVeile 

Amts landoeconomisie Sclsiab. — Skiendt Vikker og Klover 

hidtil fornemmelig have været de Midler, ved hvilke denne 

Fodringsmaade cr iværksat, har man dog ogsaa, foranlediget 

ved de hyle Vikkcpriser, begyndt at bruge Boghvede i samme 

Hensigt. Paa Lille-Grundet paastaaer man, at ingen Fo- 

dringsmaade giver mere Melk. J Paabye-Præstegaard dcri- 

mob bevirkede Boghveden Gjenncmgang; men man gav her 7 

til 8 Givter dagligt, og holdt Kscrnc inde det meste af Da- 

gen. Saasnart man igjcn tog fat paa Vikker og Byg, stand

sede Dnrklsbet.

(5*)
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Ved her at omtale Boghveden, er det min Skyldighed 

tillige at anfsre et Par Exempler, man har fortalt mig om 

denne Plantes bedøvende Egenskab: Paa Staugaard kom 

Gjcessene en Aften, gansie fortumlede, skrigende nf fuld Hals, 

i Gaarden, og blcve saaledes længe ved at tumle sig omkring. 

Ved ncermere at undersoge Sagen, bemærkede man, ot de 

havde vceret paa Boghvcdeagreue. Dette fandt Sted sidst i 

August, i temmelig varmt Veir, og paa en Tid, da Boghve- 

den alt var kjernsat. — Ligeledes fortalte man mig i Paabye- 

Præsrcgaard, at Nydelsen af Boghvcdefoder med Kjerne til, 

selv midt øm Vinteren, havde gjort Hestene tunge og dorske.
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7.

Anvendes Ralk, Dynd, Mergel eller kunstige Gjodningsmidler? 

Har man gjort Forjog med ac brænde Grønsværen, saavel paa 

Agre, som Enge? Virkningerne deraf? Hvorledes var der Jords- 

mon, hvorpaa Brændingen fandt Sred? lerer, mergelagrigr, 

sander eller rorvagrigt?

de to store Dale ved Veile, et Par Mile langs op ad Aaerne, 

findes en stor Overflodighed af Kalk. Dog er det ingen egent

lig Kalksteen, men en skjor, porss, stundom ved Fugtighed til 

cn Deig sannnenklæbet Masse, blandet snart med Jerndele, 

snart med vegetabilste Stoffe; og som, ved Indvirkningen af 

en Linterv Frost, fuldkomment smuldrer. Kalken findes i to 

til tre, ja sex Alen tykke, horizontale Lag, som hist og her ligge 

udbredte ved Foden af h§ie Banker.

Dette Slags Kalk syges med megen Bcgjærlighcd, og hen

tes endog i en Afstand af cn halv til en Miil, ja betales med 

1 Rbmk. Læsset, men brnges dog meget sparsomt, 20 til 30 

§ces, vel ogsaa mindre pan 1 Tde. Land. Virkningen deraf 

har været hoist paafaldende, da Jorderne snart have opnaaet 

cn forhen uhort Grad af Skjsrhed, Sæden. af Frodighed, og 

Græs-Markerne af Fyndighed, saa at Hvid- og Rod-Klsver i 

utroelig Mcengde af sig selv ere komne frem. Men Kalken 

har tillige givet Anledning til en stor Mcengde Ukrnd, og, 

naar den brugtes for stærkt, tilvejebragt Leie-S«d øg svangt 

Korn.
Det er cgentligen Landsbyerne Ravning, Kjærbslling, Uhr, 

Icllinge, Harsted, og Gaardene Petersholm, Kjelkjær, Engels- 

holm, Faarnp, Gründet samt Grcismolle, alle i Omegnen af 

Veile, der ere velsignede med denne Herrens milde Gave, 

hvoraf igjcit Kjelkjær har den største Overflodighed. Dog st§- 

der man ogsaa hist og her i andre Egne, ved Foden as nogle . 

Bakker, under Tørvejorden, paa temmelig tykke Lag nf Kalk.
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Saaledes paa cn Guard i Lilleballe ved Colding, og en anden 

i Follernp ved Fredericia, Henncbær-Ladegaard ved Snoghoi, 

Præstegaards-Markcn i £)rum, Kalsbol og et Par Gaardc i 

Vrigsted- og Staubye-Sogne i Bjerge-Herred; men fremfor 

alt paa Bygholm, hvor mange Tusinde Læs Kalk cre kjorte op 

paa Marken. Under Krigen, da Kalken var meget dyr, 

blev af Nogle forsøgt at brænde dette Slags Kalk. Man streg 

Stene deraf, for dcsbedre at iværksætte Forbrændingen. .Men 

Kalken kunde alene bruges til at mure med. Til Hvidtning 

var den ikke tjenlig.

Den stærke Tsrke i Aarene 1818 og 19 gav Anledning 

til, at mange Gadekjær, dog for det meste paa Branddirec, 

teureus Ordre, blcve oprenscde; og at Dyndet, om hvis 

Gavnlighed mangen Een maaflee for intet Begreb havde, blev' 

asbenyttet. 9Ren i det hele har man dog ikke været fornyset 

med Virkningen deraf, og klager over de mange Pilenrter, 

Dyndet, istedct for Sæd, frembringer. — En Mand, som 

med Held har asbenyttet dette Slags Gjodningsmiddel, for- 

talte mig, at han istedet for at sætte Dyndet af i smaae 

Dynger til Udluftning, som de fleste gjore, kjorte det i store 

Dynger sammen, for ved Fermentationen at bevirke en gavn- 

lig Forandring i Dyndets Natur. — At bruge Mergel i For- 

ening rued Dynd, som dog skal være san gavnligt, er ikke 

prsvet. — Det fortjener her at bemærkes, at en eneste Bonde 

i Harstcd, H§ien/Sogn, alene har opkastet over 1000 Læs Dynd 

i Aaret 1818.

Mergel er almindeligen bckjendt, men afbenyttes dog ikke 

overalt. De østlige Dele af Ny-rvang, og Tyrrild-Herreder, 

især Hveissel-, Vindelov, og Grei^-Sogne, den østre Deel af 

Ierlev-Herred, -det meste af Brust- og den vestlige Deel af 

Holnianrrs-Herreder, cre de Egne, hvor Mergel bruges stær- 

kesr; og det for det meste uden Forskjel om Jorden for har 

varet under Dyrkning eller ikke, saa at man her finder B«n-
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der, der aarligen udkjsre 5 til 800 Lces deraf. Elboe-Herred, 

der har saa gode Jorder, benytter kun lidet dette Forbedrings

middel. — I Vesteregnen udbreder Mergelens Brug sig ogsaa 

godt. Men her er, som vi allerede have bemærket, Mergelen 

ikke saa let at finde. Derfor kjeres den sjeldent paa den gamle 

Agerjord, men benyttes mecst til ny Opdyrkninger. — Derunod 

er denne Green nf den landlige Industrie, uagtet den herlige 

Leilighed, næsten aldeles forsømt i Bjerge- og Hatting -Herre- 

der. Naar Hovedgaardene Boller, Iensgaard, (Lksænild- 

gaard, Hrumgaard og Bygholm, samt Landsbye-Sognene ^En- 

gnm, Løsning og Hedensied nndtagcs, veed jeg neppe et Sted 

mere i disse to Herreder, hvor der mergles. Dette tilsirives 

af Alle Hoveriet, hvis Modvægt ved enhver fremadstræbende 

Kultur, til alle Tider har viist sig.
Leermergel er den almindeligste, dog findes ogsaa i 

ge,Herred en stor Mængde Kalkmergel, saaledes f. E. paa 

Boller, Iensgaard, Skjcerrildgaard, Msgelkjcer, Roscnvold, 

Skjold, o. s. v. Paa Boller har Forfatteren været -i en 10 

til 12 Alen dyb Mergelgrav, uden at Kalkmergelen syntes at 

aftage, uagtet dette dog var paa en jevn Mark. TU Bevils 

paa, hvor kalkrig Mergelen er, fortjener at bemærkes, at Avls, 

forvalteren paa Boller, ved at kjere Mergel ovenpaa Kløve

ren om Foraaret, tilvejebragte derved en Virkning liig Gyp- 

sens, men Jorden havde aldrig fer fanet Mergel.

til at hvidte Bondcrhusene med, betjener man sig overalt i 

Bjerge-Herrcd nf Mergel, som man fer alene troede at kunne 

finde ved Iensgaards Strand, men nit ogsaa henter fra Bol- 

ler og andre Steder. - Sand - Mergel har jeg sect i smaa 

Bakker ved Nsrrculdum og paa Skjærrildgaard, men den findes 

vist paa flere Steder i Bjerge-Herrcd.
Mergelens.Leie er meget forsijclligt. Pletviis fordeclt, fin- 

dcs den snart i H-ie, snart i Lavninger, snart paa Srdcn af 

Bakker, snart paa den flade )ord, med en Bedækning af £ 

til 2 eller 3 Alen Leer og andre jordarter. 2 Bjerge-Herrcd 

har man almindeligviis ikke nodig at grave mecr en 3 O.var- 

teer til 1 2(lcn for at neme Mergelen. Og naar nogle faa 

Steder i de ringere Egne undtages, bliver Mergelen gjcrne
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»cb i bttydckg Dybde, so» at man sjcldcm kommer til Bunds 

i en Mergelgrav.

Dl Transporte» af Mcrgclcn bc,nitter Bonden fig af fine 

æognc. H-rr-gaardcne have for dct tneflc ansiaffct Sottet 

til to H-stc, som m bcqvcmme at -mgaa-s mcd, men igjcn 

t«3e mere paa Hcstcnc i Tidens S$ngi>c. - B-ndcn kjncr 

iffe sierne °°« 80 «f fine smaa L<°s paa cn T»nd- Land, ,, 

fi>om »elfte sand- E°v„ af M-rgcl-n. P«a d° st»rr° Gaarde 

ovcrdr^vcr man berünob Singen, °cd a- paakj-rc i dct mind

st- dct dobbelte, ja und-rtiden tre @nngc saa meget, ofte 

JJ?Cn C" ®"n9 '"S- Hensyn til Ka,krigh-d-n af Mcrgclcn.

Dcl avler man cn uhyre Mass- $oi>cr, mcn h«r n«stcn altid 

rc>cs«d, °g har onbt °cd et saa- K-rnct mobent, da dct bli- 

ver ved at vegetere langt ud paa Efteraaret.

Mergelens ,Virkning giver sig overalt tilkjcnde ved de 

mange Kornhæsse, der omgive de Gaarde, hvor man bruger 

d-ttc Forbedrings,niddcl. SooicDeS udm-rk-r sig «andtby-n

Avftndrup . Eng«,n-S°gn, patting .-Jpcr.reb, h-ist fortcclagti, 

sen i Sammenligning mcb dc fleste Landsbyer i Bjcrgc-Hcr- 

reb, ^»or man felv i frugtbare Aar kun feer faa Kornst-E 

tier i gomlc Dage aldrig fyldte fin Lade, havde 

1823 36 store K°rnh°-«se. Ag-rsb«l, Stal,gal>id ,c. cre 

Oflfw Mtte at s-ttc en betydelig D«I «f dercs Korn i fitg. 

Julmncbjcrg > Engmn-S°gn, °g Pmstcg.iardcn > Hvcisft,.-S°qn 

begge me» et Arcal af circa 3oo Tdr. Sand, avlede tilsammen i 

Aarct 1823 1500 T-avcr Æont. - M-n if(cc og fremfor all-, ft-m- 

fldlcr Pr-stczaardcn i Tyr-goed, altsaa midt i v-st-«an°n 

c- frappant Excmpcl paa M-rg-Ic,,« Sirtohy. Naar man feet 

te herlig- S-rdcafgwdcr, ben frodige Stevet, dct fyndiac 

trocr man sig paa engang henslyttet i Hsteregnen' — 

^mchlertid cr dtt Ocieærre fun alt for sand-, at M-rg-'l-ns 

Dykning m,«bruges, °g i>cnne Silbe til Vclf-rrd astcnyttc- 

fem et Middcl h( nt afpille Jorden d-n sldstc Lcvninq af 

P-°n.°n«r.„g. S°.° M-nd, fom vcd »nM Stilling og K,md. 

fl-b-r blirdc gi»c et b-dr-Ex-m^-I, bryde fffl kun lid-t om ak 

iegaae benn« Fett. D-tt- taftet man M at toge i-igninq af 

joi^rn, og potter fy ever, at Andre, nicer samvittighedsfuld-,
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stræbende at forøge deres Jorders Kraft, mane bnkke under 

for Tidernes Tryk.

Et Experiment, Hr. Kammerraad Christensen i Nsrre- 

Uldnm i Aaret 1822 foretog, ved at kjorc Sandmergel paa 

en Eng af 3 Tdr. Lands Indhold, omtrent 1G0 Karrer paa 

hver Tsndc Land, maa ikke her forbigaaes. Dette Erpcri- 

ment har imidlertid ikke afgivet noget fyldestgjsrcnde Resultat, 

og har næsten været uben Virkning.

Eudeligen maa jeg her modsige de Landmænd, som paa- 

staae, at Mergel ikke virker uaar den bruges anden Gang. 

Paa Faarup, Ladegaarden ved Engclsholm, og hos mig selv, 

har jeg seet den meest paafaldcnde Virkning deraf, selv naac 

man brugte Kalk istedet for Mergel. Men derfor kan det 

gjerne være sandt, at uaar man ferste Gang merglcr meget 

stærkt, eller begaacr den Feil at udflippe sine Jorder, at det 

da er forgjevcs at komme med Mergel saasnart igjen.

Af kunstige Gjodningsmidler fortjene især at nævnes de 

Compostmoddinger, som overalt i Vesteregnen, det vil sige i 

den vestlige Deel af Nsrvang- og Tyrrild-Hcrrcder, med stor 

Flid opfores. Alt Møg bliver lagviis blandet med Jord og 

Lyng. Man afskrællcr side, maaragtige Steder, ja vel øg fa a 

tørre Hedestrækninger, kjorer Skud- eller Fladtorvene hjem, 

spreder dem omkring i Gaarden for at nedtrædes af Creatu- 

rcrne, og blander Jorden siden lagviis med Möget, efterhaan- 

dcn som dette samles. Den driftige Vesterboebonde forsom- 

mer aldrig hvert For- og Efteraar at sijære en Mængde af 

hine Torv, og dermed at fylde sin Gaardsplads. Man lægger 

Torvene flraa op til hinanden, omtrent saaledes som Furene 

i en ploiet Ager pleie at ligge. De fleste lægge Lyngsiden op

ad. Den Torv som er hjernkjort om Foraaret, tjener til at 

blandes med Møget om Eftcraaret og Forvinteren, og dette 

Blandingsmsg bruges da til Byg i næste Foraar. Hvad der- 

unod forst er fort til Gaarden om Efteraarct, blandes med 

Foraars- og Sommcrmoget og finder Anvendelse til Rug i 

næfte Efteraar, Forresten ogforcs Blandingsmeddingcrne al-
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tid hjemme i Gaarden selv. At omkaste dem er ikke Srnge- 

ligt, skjondt Erfaring dagligt lærer, at Møddingerne aldrig ere 

saa vel sammcnbrcendte ved Udkanterne, som i Midten. For 

ved Paalæsningen desbedre at blande Iord og Msg sammen, 

ncdfijæres Møddingen i pcrpendiculaire Snit med en egen 

dertil forfærdlget Hakke. Forholdet, hvori Jorden blandes til 

Möget, er forsijelligt. Er.Jordsmonet, som skal gjodes, godt, 

eller har det været merglet, blandes 4 Dele Jord til een Deel 

Mog. Men er det meget sandet, og Mergel et brugt, tages 

indtil 10 Dele Jord til 1 Deel Msg.

I Faarestien strscr man om Sommeren Lyng, Mos, 

Sandtorv rc., og bettytter dette Mog, efter at det har været 

udkastet, og har ligget 14 Dage i en Dyttge, til Rlig om Ef- 

teraaret. Faarcmsget, som falder om Vinteren, kommer i den 

almindelige Modding for at blandes, med Jord.

I Tyregocd-Prcestegaard har Forfatteren sect Compost- 

Moddinger af Maar og Mergel, nden Iblandning af Gjsdst'e. 

Jstedet for Mergel var ogsaa brugt Kalk, som blev hentet i 

Iellinge et Par Mile derfra. Een af disse Møddinger havde 

staaet i 3 Aar, og var efter flere Omstikninger nu forst tjen# 

lig til at brngcs. En anden, som kun havde staaet et Aars- 

tid, var endnu lidet angreben af Kalken. Mærkelig er Mer- 

gelcus Virkning i en saa indfluttet Masse. Mergelen havde 

oploft sig, og var teminelig vel blandet med Maaret. Dog 

bor erindres, at for den brugtes, havde den ligget et Aarstid 
opkjort udenfor Graven.

Det kan ikke nægtes, at disse jordblandede Møddinger 

snare vel passe med Local-Omstcendighedcrne i Vesteregnen. 

Man har )ord nok at afskrælle, da Opdyrkningen deraf er 

uoverkommelig; og naar just ikke sandede Hsie dertil afbenyt

tes, eller Maaret reent bortsijæres, kan man ikke heller sige, 

at Skade herved afstedkommes; thi Reproductions af de bort- 

fsrte Fladtorv finder dog omsider Sted igjen, nemlig i en Tid 

af 50 Aar, dersom Omstændighederne ere gunstige, og loo 

Aar, dersom de ere ugunstige. Ja, naar Maarlaget har uo- 

gcn Tykkelse, og Hensigten er at foretage en Opdyrkning, an- 

sces det endog som gavnligt, saaledcs at bortf-re noget af
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Maaret, da Ploven derved sættes istand til at naae Sandlaget 

neden rinder, hvilket giver en bedre Agerskorpe. For den lette 

cg magre Iord maa det, ved Gjæring og Blanding med ani- 

malfl Gjodsie, formildede Maar, have en særdeles gavnlig Ind- 

flydelse. Uden Blandingsmoddinger var det ved den nærvæ- 

rende Dprkningsmaade maasiee umueligt i disse Egne at 

frembringe Byg, eller at erstatte Afgangen af vegetabilste 

Næringsstoffe. Men betænker man det meget Arbeide, disse 

Mogblandingcr foraarsage, især dersom Omstikning, der dog 

var saa gavnlig, tillige fandt Sted, maatte man virkeligen on- 

sie at Vesterboerne, ved Dyrkning af Brakfrugter til Foder, 

beflittede sig paa Frembringelsen af en kraftigere, animalsk 

Gjedsie, der med mere Eftertryk kunde virke paa Maaret, og 

saaledes bedre lønne deres meisommelige Anstrængelser.

Med at afbrænde Grønsværen ere for 5 Aar siden gjorte 

nogle Forsøg paa Follernpgaard og Aldcbertsminde, dog for- 

ncmmelig i tsrvagtig Engbund. Hvede, Byg og Rapsæd have 

været saaede derefter uden videre Gjodste, og den frodigste 

Vegetation syntes i Begyndelsen at love Eicrne riig Erstat- 

ning foc deres 2lrbcide og Anstrængelser. Men hvad Sæde- 

grterne angnae, da blev der kun hostet svang Leiesced; og 

Rapsceden som stod over al Forventning godt, blev i Blom- 

stringstiden ødelagt af Nattefrost, hvilket dog maa tilsirivcs 

Beliggenheden ved Skove og Kjcere. Aaret derefter gav sam- 

me Stykke )ord stærkt Byg, dog noget smaat i Kjerne. — 

Et Stykke Sandjord med tynd Agersiorpe, hvor næsten al 

Muld var bleven fortæret af Ilden, gav kun maadclig Rug, 

og Anret derefter jammerlig Havre; ja det har siden ikke vil- 

let tilgroe med Græs. Dette viser altsaa, at man maa være 

forsigtig med Anvendelsen af dette Opdyrkningsmiddcl. ^e- 

ncre er paa Petersholm og Brandbjerg gjort Forjog med at 

brænde Grønsværen, dog ogsaa i Mosejord. Men paa Pe- 

tersholm edclagde en Vandflod den i Asien saaede Napsæd, 

som forresten stod ypperligt. Paa Brandbjerg derimod lykke- 

des Rapsceden over al Forventning, og gav cii rig Afgrøde.
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Fremgangvinaade, malt har fulgt ved (ssryllsværeiis 

Forbrænding, har været forfijellig. Plyset har man overalt 

forst, tyndere eller dybere efter Grundens Beskaffenhed. Men 

dcrpaa have nogle flaarct Furestrimlerne over i smaa Stykker 

af een til to Alens Længde, og stablet dem op i Dynger- for at 

brændes. Andre have ladet Furestrimlen dele i 5 til 6 Alen 

lange Stykker, og kastet dem sammen fra begge Ender. D.er, 

. ved ere fremkomne hule, tendeformige Stabler, tvcrs over 

Agrene, som, ved at tændes i den ene Ende, let have ladet 

sig sortære af jlbcii. Endeligen have atter andre, foranledi- 

gede af den stærke Sommertørke, sinkkct Ild i Udkanterne af 

den plørede Ager, og ved Hjælp as Vinden drevet samme vi- 

dere frem, ligesom naar man afsvier Lyng. Derved er sparet 

megen Umage, og især Uleiligheden med at sprede Asien nnd- 

gaact. ^lgtigt er det, ikke at bie til Grunden er for meget 

udtyrrct, især naar den er tsrvagtig. Man løber ellers Fare 

for at see hele Forraadct af Muld eller Torv brænde tilbunds. 

— Det har ikke forekommet Forfatteren, at det gjør nogen 

Forsijel paa Frugtbarheden, om Branden var ledsaget af Lue, 

eller blot ulmede under Asien.

I Vesteregnen bruges ogsaa at gjyde med Asie, men 

paa en anden Maade. Man afsiræller med cn Spade saa- 

bamic Steder, som ere rige paa Maar, torrer Fladtorvene, 

sravler dem op, og brænder dem til Asie, svin skovles sammen 

i sinaac Dynger og tildækkes med Jord, af Frygt for nt Asien 

skat blæse bolt. Om Eftcranret kjorer inan disse Dynger pag 

Boghvedesiubbcn og spreder Aften gansie tyndt til Rug. Men 

Virkningen deraf varer kun kort, og da Uleiligheden med 

denne Frcmgangsmaade ikke er liden, har Brugen af Aske- 

tsrv, som det i Vesteregnen kaldes, siden Mergelens Indso, 

rclse, meget aftaget. Paa mine Vandringer i denne Egn saae 

jeg kun faa Spor deraf tilbage.
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8.

Bruges ogfaa Stude til Markarbejde?

^Hester - Egnen, hvor alt er beregnet paa Oceonomie, brngcr 

Stnde til Markarbejde. Sjeldent finder man en Bonde, der 

holder Heste alene, og det ec da gjerne i den Hensigt at tjene 

noget ved Kjorsler. Store Bsndergaarde have 4 eller 5 Ar- 

beidsstudc, samt to smaa Heste, thi store vilde her vantrives. 

De mindre Gaarde holde ingen Heste, men alene Stude. —I 

Hster-Egncn derimod Ejendes Plovstude neppe af Navn. Selv 

Le magre Sogne i Brust- og Jerlev-Herreder, der dog faa 

meget kunde trænge til at spare, benytte sig for det meste af 

Heste til at forrette deres Arbeide, og det er kun enkelte 

Boclsmeend eller smaa Parcellister, som drive med Stude. 

Herfra maa dog undtages den vestlige Deel af Egtved-Sogn, 

Ler heri som i mere ligner Vesteregnen. Imidlertid har jeg 

dog sect paa Boller i Bjergc-Herred en 10 å 12 svære Ar- 

beidsstude at bruges til Mcrgelkjsrslec, og til at flæbe Steen 

med. I Ne-rrc-Uldum holder Kammerraad Christensen 4 

Stude til at ploie med, og i Veile har man af og til sect 

Bølle for Byens M§gvogne.

Orn Fortrinet af Arbeidsstude imod Heste ere Menln- 

gcrne meget deelte, da enhver har sin Synsmaade, og For- 

dom gjerne er med i Spillet. Jeg vil her anføre een af vore 

sindigste Landmænds Hr. Dannebrogsmand Wnlffs Mening om 

denne Sag, og betjener mig af hans egne Ord, saalcdes som 

de findes anfsrte i en Indberetning af ham til det Kongl. 

Landh. Selskab:

"Hnsicligt var det, at enhver, der selv kan felge med 

"Plov og Vogn, vilde brnge Stude, da det er nneegteligt, at 

"den Mand, som arbeider med Stude, gaaer frem, naar den, 

''som driver med Heste, som oftest maa gaae tilbage. Stnde
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"trække vel ikke saa stærkt, som unge raste Heste, men udrette 

"dog langt mere, end maadeligt fodrede, gamle Heste. De koste 

''forholdsviis lidet at underholde, og naar en Mand kjober sit 

"Arbeidsqvæg i 3btc Aar, betaler et saadant Par smaae Stude 

"med 24 til 30 Rbd., og bruger dem til de ere 6 Aar gamle, 

"'kan han i Almindelighed faae det dobbelte for dem igjen. 

"Han har altsaa foruden Arbeidet endnu Foderpenge til, naar 

"derimod den, der kjobcr gamle Heste, seer den ene efter den 

"anden styrte, og ganer saaledes meer og nicer tilbage, indtil 

' "gamle Heste have drevet ham fra Huus og Hjem, som han 

"sikkert var bleven i Besiddelse af, hvis han havde holdt sig 

"til Stude. — I ftørre Avlsbrug derimod er det desværre 

''vanskeligt at anvende Stude til Markarbejde, forbi en Karl 

"anseer det under sin Værdighed at befatte sig dermed, især 

"naar Naboens Folk brnge Heste. Han gjor sig følgelig in- 

"gen Umage for at vænne Studen til hurtig og stadig Gang, 

"driver Tiden hen, og gjsr derved Hnnsbondcn kjcd af at see 
"trevne Folk arbcide med trevne Dyr."

Saa rigtigt Ovenstaaende under de fleste Omstændigheder 

end er, troer jeg dog, at i de Egne, hvor Hesteopdrættet er 

i god Gang, og forresten passer med Localomstændighcdcrne, 

maa der tages 'Hensyn til den betydelige Indtægt, samme 

staffer Landet, og som vist langt overgaaer alt hvad Vesterby 

erne ere istand til at tjene paa deres Arbcidsstude. I saadanne 

Egne arbejder man ikke heller med gamle, forsnltede eller for- 

flidtc Heste, og de Bebreidclser, der tilkomme disse, falde alt- 

saa her bort. Imidlertid kan der dog neppe være Sporgs- 

maal om, at store Gaarde, der sjeldent have Hestetillæg, med 

Fordeel knude benytte sig af Plovstude, naar de forresten 

holdt det forn-dne Antal Heste til de nødvendige Kjsrsler.
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9.
Hvorledes ere Agcrdyrkningsredskaberne? Erkjendes Svingplo

venes (de saakaldre engelske Ploves) Forrrinlighed? Ere de 

nyere arbeidssparende Redskaber bekjendre og benyttede?

Overalt l Amtet bruges Hjulploven, dog med nogle smaa 

Afvigelser i" Henseende til Construction. Den østre Deel af 

Norvang-Herrcd har forekommet mig at have de bedste Plove, 

i det mindste overgaac de alle andre i Nethcd og hcnsigtsmæs- 

sige smaa Indretninger. En Bcflrivelse af dem vil derfor 

maasiee ikke være paa nrette Sted her. Ieg begynder med 

Forsijcercn eller Forplovcn. Denne er forsynet med en firc- 

eller femgrenct Gaffel, i hvilken den saakaldte Domtistc, eller 

c>ernbsilen, som forener For, og, Bagplov, efter Behag kan 

stilles til hsire eller venstre, for at tage bredere eller smallere 

g.urer. — Skeden (i Sjælland: Slaacn), ved hvilken Hestene 

med Hammelsvingelen trække, deler sig i to Arme, som gaae 

igjennem Axelcn af Hjnlene, og bagtil bære en Broe, paa 

hvilken Plov-Aascn ved Vendingerne hviler, og saaledcs for- 

hindrer at Hammclsvinglerne flane Hestene om Hælene. — 

Paa Aasen eller Bommen er anbragt en Sang, hvor Bom- 

tisten efter Behag kan hænges i de forreste eller bagerste Tak- 

ker, og Plovens Stilling til storre eller mindre Dybde derved 

bevirkes. — Bagtil lader Aasens Tap sig flytte op og ned i 

Handelen ved Hjælp af Kiler. Denne Indretning tjener til 

cndnn bedre at omstille. Ploven.

Sulen eller Stottcn,.som snart er af Jern, snart af 

Træ, har en temmelig stærk Tendens fsrtil. — Skjærct er 

gansic fladt, og da det udgjor et separat Stykke af Bagplo- 

vcn, stikkes det ved Hjcelp af en Ring fast paa Lobet, som og- 

saa er af Jern. En Indretning, der har noget tilfælleds med 

Svingploven, men aldrig kan være saa solid, som naar Skjerre 

og Lob udgjore eet Stykke; og som dcsnden, paa den Maade 

Foreningen her tilvejebringes, forøger Frictionen.

Langjcrnct er kroget, eller gjor en Vinkel, hvilket kommer 

deraf, at Hullet til samme i Aasen er lodret, og sial have
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den Fordeel, at Langjcrnet bedre lader sig kile fast. Den 

skjcercnde Deel af Jernet gaaer imidlertid for det meste i en 

lige Linie. Maaden, paa hvilken Langjcrnet stilles, er meerk- 

værdig. Paa hoire Side, i Midten, har Langjernet oventil 

en perpendicnlair Rift, som passer til en Jcrnkilc af en trian- 

gulair Form, hvoraf den stumpe Vinkel siydes i benævnte 

Rift. Kilen hænger sammen med Aasen ved en lille Jern- 

lænke. Paa den venstre Side derimod er anbragt under 

Icrnbaandcne, der omgive Huller, en saakaldet Halvmaane, 

der, da dens Tykkelse fra Enderne af lidt efter lidt tager nf 

mod Midten, ved at drives frem eller tilbage, bevirker de 

incest sensible Forandringer i Stillingen, og især har den For

deel, at Langjcrnet ikke kan rokke, eller Kilerne tabes, hvor

for man ogsaa har kaldet denne Indretning et Laas. Den 

horer forresten til den nyere Tids Forbedringer, og er endnu 

ikke overalt indfort, men udbreder sig dagligt mere. Maasiee 

at folgende Tegning vil forklare Sagen lidt bedre.

H.rlvmaanen ovenfra 

bvtrngtct.

Halvmaancn fra Siden Tvn-sn.'t af tfilen, fom sitter 

aftegnet, paa t)ßire Side af Langjernet«
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Vi gaae videre. — Landsiden er sjeldcnt lukket, og Muld- 

fielen bestaaer af et lige Stykke Bredt, paa hvilket er an

bragt en saakaldet Stryger, der lader sig synke og hæve, for 

at stryge Fur-strimlen stærkere eller svagere efter Behag. — 

For ved Muldfjelcn sidder den saakaldte Plade eller Muldblik

ket, een af de væsentligste Dele ved denne Plov, da ten, 

rigtigt anbragt og construerct, letter Hestene uendeligt meget 

Arbeidet, ved at vende og siyde Furen til Side. Men det 

er sjeldcnt at see en rigtigt konstrueret Plade. De fleste ere 

for smaa, og mangle den behørige Hvelvning.

Aasen har fra Langjernet af en opstigende Retning, som 

har til Hensigt ved Frem- eller Tilbagestilling paa Forsijæreu, 

at bevirke dybere eller fladere Plsiningcr. — Haandgrebet el- 

ler Handelen er anbragt snaledes, at den virker lodret ned 

paa Hælen af Ploven, og da ben hsire Handel eller Stjert 

mangler, maa Plovkjeppen, som siydes ind under et Som 

paa Handelen ned til Muldfjelcn, erstatte samme. Ikke des- 

mindre lærer Erfaring, at dette Slags Handeler fuldkomment 

crc tilstrækkelige til at styre en Hjulplov, ja ogsaa ere hen

sigtsmæssige naar et Tryk sial anbringes paa Ploven. — Plov- 

fsreren gaacr her altid paa Landsiden, ikke i Furen. — Denne 

Plovs Hoved-Dimensioner ere: Aasen 6 Fod. Løbet med 

Skjærct 2|. Den perpcndiculaire Høide ved Sulen ij. Muld- 

fjelen 2.

2 det hele ligne Plovene i de evrige Dele nf Amtet, 

den her besirevne. Dog ere de grovere, længere og mere 

klodsede i de sydlige Herreder. Aasen holder undertiden sine 

hele 8 Fod, og Sulens Stilling er næsten lodret. Stillings- 

manden er ikke heller saa beqvcm. Den omtalte Gaffel i For- 

ploven mangler for det meste overalt, derimod griber Bsmti- 

sien om Skeden, der her bestaaer af et cnkclt Stykke Træ, 

saa at for at, bevirke smallere eller bredere Furer, denne maa 

omkilcs, hvilket uatnrligviis. giver Forsijærcn en falst Tendens. 

— Istedet for den fornævnte Saug, findes en Række af Hnl- 

lcr anbragte i Aasen, hvilket giver en mindre beqvcm Stil, 

lingsmaade og meget svækker denne Deel af Ploven. — Der- 

imod fortjene de tvende Strygere, hvoraf man i Pjcdsted be, 
veile Amt. /a\
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tjener sig under Bygscedcn, Anbefaling, fordi de meget hjælpe 

til at rense Furen. Paa en vis Maade, skjsndt noget uflUd- 

komment, efterlignes herved Svingplovenes hvelvede Mnld- 

fjele. Ogfaa, de Skraaskivere, man hist og her, ligesom ved 

den c.mcrikanste Plov, finder anbragte til at styrke Sulen, 

fortjene her at anfores. Ligesom det ogsaa maa henregnes 

til Fortrinnene ved Plovene i dette District, at Skjcere og 

Lsb overalt udgjere eet Stykke. — I Bjerge-Hcrred, f. Ex. i 

Skjold- og Naarnp - Sogne, har Sttlen en meget stærk Ten- 

dcns fortil, og Landsiden er lukket med en tynd Fjel. — I 

Vesteregnen ere Plovene, uagtet det lette Jordsmon, næsten 

ligesaa grove, som i de sydlige Districter; men Sule og Hjnl 

ere gjerne af Iern, en Folge af den her saa følelige Trceman- 

gel. Muldfjelcn er indrettet til at hcevcö eller synkes, saale- 

des at den glider over Furen, og derved erstatter den mang- 

lende Stryger.
Alle disse Plove arbeide meer eller mindre noiagtigen, 

eftersom Plovfurerne forstaae at stille og bruge dem. Fure- 

strimlen kommer i Almindelighed til at ligge ret net, men 

Furen selv er sjeldent behsrigen renset, hvilket kommer af, at 

Mnldfjelen ikke synker nok, og i det hele ikke er indrettet til 

nt hæve Jorden. I storre end 5 til 6 Tommers Dybde kan 

derfor ikke heller virkes tilbørlige» med disse Plove. Kraft- 

spildende kunne de ingenlunde kaldes; thi man ploier overalt 

med to Heste, ja enkelte Huusmænd endog med een Hest. 

Vel spænder Bonden ofre 3 for Ploven, men det er da gjer- 

ne for at tilkjøre unge Plage. 2(t ploie med fire er temme- 

lig sjeldent, og finder kun Sted naar man brækker Gronjdrd, 

s. E. i Bjergc-Herrcd.

Uagtet Ploven i Veile - Amt altsaa maa henføres til de 

bedre af dette Slags, vil dog ingen Upartisk,nægte, at den er 

istand til at modtage mange Forbedringer, uden synderlig For- 

andring i dens nærværende Skikkelse. Saaledcs knude og bnrde 

det hoire Hjul gjyrcs 6 Tommer større i Diameter, end det 

venstre. Intet af det, der kan bidrage til at give de enkelte 

Dele af Ploven en rigtig Tendens, bor forsømmes, i hvor 

ubetydeligt det end kunde forekomme; thi af mange smaa For-
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dele kommer tilsidst en stor. Her maatte dog iagttages, at 

hvert Hjul kom til at lobe for sig, og at Axelen, for at for- 

mindfle Frictionen, blev saa tynd som mueligt, altsaa af 

Jern. — Den i Norvang-Herred brugelige Stillingsmaade 

fortjente ogsaa, formedelst dens Soliditet og Beqvemhcd, al- 

Mindeligen at indfyres. Imidlertid knnde Skeden dog forkor

tes noget, for at bringe Hestene nærmere til den Kraft, der 

skal overvindes. — Bommen eller Aasen behøvede ikke heller 

at være over 5J Fod lang; thi naar den fra Langjernet af 

havde den behørige opstigende Tendens, kunde Ploven dog 

altid stilles saa dybt og saa grundt som behøvedes. Derved op- 

naaedes den vigtige Fordccl, nt den virkende Kraft kom Mod

standen nærmere. — Saaledes knnde ogsaa den Indretning, ved 

hvilken Aasen bagtil kiles op eller ned i Taphnllet af Handelen, 

falde bort; thi naar Aasen har den behørige Tendens opad, 

er Kilning bagtil aldeles overflødig, ja svækker kun Ploven. 

Sulen kunde gives nogen mere Tendens fortil, og, for at 

styrke denne Deel nf Ploven, en Skraastiver anbringes for 

eller bagved, opad Aasen til. — Pladen eller Muldblikket 

maatte være ftørre, og dertil et Stykke Pladcjern paa 9 eller 

10 Pd. vælges, som af Smeden maatte gives en stærk Hvclv- 

iiing. — Landsiden kunde lnkkes med tynde Icrnpladcr, og 

Mnldfjelen synkes noget dybere, for bedre at rense Furen. — 

Endeligen knnde Lobet være kortere, med Skjeere og alt, heist 

5 Qvartecr. En Plov med Hjul kan neppe mangle Stadig- 

hed, naar ellers ingen falsi Tendens af deus enkelte Dele bc, 

virke det modsatte. — Gavnlighedcn af saadanue Forandrin

ger har Erfaring paa flere Steder, men iscer paa Aldeberts- 

minde, stadfæstet.

Harven her i Amtet er af cn meget god Construction. 

Dcclt i to Parter, som staae i Forbindelse ved Icrnboltcr, 

er den let boielig, og sirider frem i en mere dinglende og 

hoppende Bevcrgclse, end de lange stive Harver, man har i 

Holsteen og Tydsiland, saa at den flæber mindre, og griber be

dre i Jorden. — Hver halv Harve har 4 Buller med 6 Jern-

le')
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tænder. Hele Harven altsaa 48 Toender, og overspænder et 

Rum af 9  Alen. — Til den Brug her gjsres nf Harven, 

er den i Almindelighed tung nok, men til at bearbejde en 

Brakmark med, meget for let. Man hjælper sig ved at ned- 

tynge Harven med et Vognhjnl, et Stykke Tree, eller ogsaa 

ved at lægge to Harver ovenpaa hverandre. — Brakhnrvec 

ere indførte paa de fleste store Gaarde. Man har dem til 3, 

4 ja 6 Heste, sidste f. E. paa Boller, hvor man desuden har 

forbedret dette Redskab ved at give det samme Indretning, 

som de almindelige Harver. — I Vester,Egnen, hvor Jorden 

ikke taalcr den stærke Bearbejdning, har den halve Harve Træ- 

tænder, og ten anden halve Deel Ierntænder. Ellers ere 

Træharver, som for 50 Aar siden endnu vare saa gjcengse, 

nu meget sjeldne; dog begynde de, som en Fslge af Napsæd- 

avlen, hist og her at komme i Gang igjen. — De smqa tydste 

Harver til een Hest, 7 Qvartcer til 2 Alen lange og vide, 

med 3 til 4 Buller og 15 til 20 Tænder, har jeg sect i Gang 

paa Staugaard, og nok et andet Sted i Laugcstov-Sogn. De

res dinglende Bevægelse gjor god Nytte, men Hovedfortri- 

mt ved dem, besraacr dog nok deri, at en Karl kan kjsre 3 

eller 4 af dem paa een Gang. Ogsaa den belgiske Brak- 

harve, med siraastillede Tænder, er sendt fra Landh. Sclsiabet 

til Aldebertsminde og Ncbelmolle, og bruges med stor Nytte.

2(t harve paa tvers er fim brugeligt paa de større Gaarde. 

Bonden kjcndcr i Almindelighed endnu ikke Fordelen deraf. 

Imidlertid har jeg dog sect i den nordre Deel af Bjerge- 

Herred, at Rugen blev nedharvet paa tvers, hvilket fandt 

Sted for desbedre at blande Möget med Jorden. — Rund- 

harvning er, naar et Par Gaarde i Holsteneres Eic undta- 

ges, aldeles ubekjendt i Amtet. Saa virksom denne Opera- 

tion end er, onflec jeg dog, for vore gode Hestes Skyld, at 

den aldrig maa blive indfort hos os. Harvning paa langs 

og tvers kan allerede flaffe dem nok at bestille. — At ovcr- 

harve Vintersæden om Foraaret, er mig ikke,bckjendt at være 

forsøgt uden paa Aldebertsminde og Follerupgaard. Naar Jor- 

ren ikke manglede Kraft, har jeg sporet god Nytte deraf, el- 

lers ifke. Men vigtigt er det, ikke at bie for l«nge om For-
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aaret med Harvningen, da de Sideskud, som sildigt komme frem, 

ellers ikke bære moden Sæd. I Losning - Præstegaard, der 

har lette Jorder, har man i Sinde at prove Tromlen i samme 

Hensigt.

Tromlen bruges ikke i Vesteregnen, sandfynligviis af 

Mangel paa Tr«. Men t Asteregnen er den nlmindeligen ind- 

fort, dog fornemmelig i den Hensigt at jevne Jorden ester- 

at Sæden er lagt. Pag nogle Steder bruger man den dog 

ogsaa til at knuse Jordklumper med, men uden synderlig 

Dirkning, da den er for let. Trommclblokkens Tvermaal er 

sjeldcnt over 2j Qvartcer paa cn Længde nf 3| til 4 Alen. 

Ottekantede eller Steen-Tromler haves ikke.

Svingploven er ikke meget afholdt her i 2(mtet. Man 

har at udsætte ved dette Redskab:

1) At det ikke gaaer faa stadigt for Heste og Folk, som 

Hjulploven.
2) At Plovforercn maa gane i Furen, hvilket falder be- 

svcerligere, især for vore Folk, som alle gaae med Træsioc, 

der saa let fyldes med Jord.

3) At Furcsirimlen kommer til at ligge som den falder, 

og ikke som man forlanger det, hvilket i en Drift som den 

herværende, hvor der især forefalde tynde Pl-ininger, ikke 

kan være ligegyldigt.

4) At Tyendet viser megen Modbydclighed mod Indf§- 

relsen af dette Redskab. (?!)

5) At det er for dyrt. Og endelige»:

6) At man ikke indseer hvad der vil blive vundet ved 

Forandring af Plov/ da hverken Hestenes og Plovkarlenes 

Antal derved formindsiedcs.

Disse Grunde ere for vigtige til stiltiende at forbigaaes. 

Det være mig derfor tilladt at drsfte dem lidt nøiere; jeg vil 

derved faae Lcilighed at fremstille de Erfaringer, sammenlig- 

nende Iagttagelser have l<ert mig, da jeg nu i 6 Aar stedse
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har brugt Svingploven ved Siden af Hjulploven, som dog 

hos mig har været underkastet de ovenfor foreflaaede Foran-' 

dringer.

ad 1) At Svingploven er ustadigere end Hjnlploven, 

synes at ligge i Sagens Natur. Uden fast Støttepunkt, 

maa det mindste falske Ryk af Hestene, eller den mindste 

Hindring i Jorden, bringe Svingploven af Lave. Be- 

stod Jordbunden af en aldeles homogen Masse, og vare 

lseer Hestenes Bevægelser altid eensformige, samt Tjenestefol- 

kene saa paqpassende, som man med Ret kunde fordre af dein, 

vilde vist Svingploven virke ligcsaa regelmæssige», som en 

Hjulplov. Men da dette aldrig kan være Tilfældet, saa maa 

den ogsaa heri staae tilbage for samme, meer eller mindre efter 

Omstændighederne. Især vil dette vise sig, nænt man tager 

tpnbc Furer, hvor Afvigelserne i det horisontale Snit lettere 
blive kjendelige, eller naar rnan ploier Leerjorder, hærdede af 

Tyrken, ogsaa naar man trænger dybere end sædvanligt i Ior, 

den, eller har en stenet Agerstorpc at dyrke, hvilket alt giver 

Svingploven en saa »stadig Gang at det undertiden, end ikke 

for den mccst Hvede, bliver mveligt at tage en regelmæssig 

Fnre. Saaledes har man f. E. paa Palsgaards stærkt lerede 

Jorder ikke været istand til, i de senere tørre Somre, at ploie 

Brak-Marken med den baileisie Plov, da dette dog, sijsndt 

med Moie, lod sig gjyre med Hjnlploven. Paa Nebel-Molle 

har det i nogle stenede Marker været aldeles umneligt at kom- 

me frem med Svingploven. Og paa Aldebertsminde kunde i 

afvigte Eftcraar, ved Tilberedning af Kartoffellandet, Sving- 

ploven ikke trænge saa dybt i det faste Underlag, som Hjnl- 

ploven, rc. rc. Imidlertid nægter jeg ikke, nt man snavet i 

Stubbejord, som Grønland, kan pleie ret pcent med Sving- 

ploven, især naar man holder sig til en vis Dybde. Dette 

steer dagligt hos mig, og Svingplovens ivrigste Modstandere 

have maattet crkjende det. Ogsaa vil jeg indrømme, at en 

evet Plovkarl, der anstrcenger sig for nt vinde en Præmie, vil 

vcere istand til at ploie ligcsaa godt med Svingploven, som 

en anden med Hjulploven, ja at han i ct ujevnt Jordsmon 

endog vil tage en mere regelm«ssig Fare. Men fra et alminde-
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ligere Synspunkt betragtet, udholder Svingploven, som allerede 

viist, ikke Sammenligning med Hjulploven i denne Henseende.

Saaledes mener jeg, at Hjulploven, i Henseende til 

Stadighed, har betydelige Fortrin fremfor Svingplovene, 

hvilke blive des kjendeligere, jo mindre cnltiveret Jorden er, 

eller jo fljodcsloscre Folkene blive. Ikke desmindre have 

mange lastet Hjulene, og understøtte deres Mening uied 

Gründe, der villigcn ere antagne af andre. Men jeg har 

ikke kunnet overbevise mig om, at Hjulene fortjene de Bebrci- 

delser, man gjor dem.
Man har sagt, at Hjulene eller Forsijceren foraarsage 

Kraftspilde. Men er dette bcviisr, eller er denne Sætning 

grundet? Thaer anfører vel i sine Abbildungen neuer 2lcker- 

gerathe, at Træklinien ved Hjulene brækkes, og at jo storre 

Afvigelserne ere fra den lige Linie, desmcre Kraft inaa der 

spildes. Dersom dette var sandt, nraattc jo samme Bebrei- 

delse salde paa Svingploven, især den smalfie, der med sin 

dybe Stilleboile brækker Træklinien ligcsaa meget som en Før- 

ffjætc. Og uaar Hjulene paa vore Plove gaves tilstrækkelig 

Høide, saaledes at Axelen saldt i Træklinien, maatte jo^nce- 

stcn al Afbrydelse derved forsvinde, og saaledes denne Feil, 

om den virkelige» fandt Sted ved Hjulploven, falde bort. 

_  Mcn forlænges da ved disse Afvigelser i Træklinien Aa- 

s^s Længde, eller forrykkes derved det Punkt, hvor Træk

dyrene spccndes for? Saalcenge dette ikke finder Sted, 

indseer jeg ikke, at dette kan have Indflydelse paa Kraften, 

som udfordres til at trække Ploven. Det er en bekjendt Scet- 

ning i Mechaniken, at en Hcevcstang, om den end ved krum

me Linier forlænges nok faa meget, dog ikke vinder i Kraft, 

sslgeligen ikke heller egentligt forlænges; og naar altsaa knn 

Spcendepnnktet bringes saa nær som mneligt Modstanden, som 

skal overvindes, har man fra denne Side gjort alt, hvad der 

kan forlanges til at lette Plovens Gang. Hele Theorien om 

Træklinien, med Bestemmelse afSpcrndcpunktct, og den imagi- 

uaire Støtte, man derved trocr at give Svingploven, fore- 

kommer mig saaledes ikke at holde l^cik.
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9)!lU1 ^cc' at bct Tryk, Aast» foraarsagcr paa Forflj«- 

rcn, cr til stort Bcssa-r for Hestene. Mm bette Tryk kali jo 

lu'd- Sked, »aar Bagplovcn har cn salst T-nden«, som 

F°rN<ercn maa modvirke. Er alk i bchrrlg Stand, og P,°_, 

»en rigtigt stillet, vil Sorfljercn ingen andre Tryk inwdtagc, 

c»d fMbonne, fom ftraarsag-S af dc»§ cgc,i Modvirkning, 

M«t Bagplov-n v°d uventebe S.«d bring-« af Lavc. Og m°n 

Hcst-ne, untie Svingploven har cn falfl r-nd-ns, da itte 

frie bette -ryk, eller in  oae modvirke dcn Indflydelse, uventede 

Hindringer have paa Ploven?

Derimod kan ikke nægtes, at jo nærmere Spcendepunktet 

-r ben modvirkende Krast, dcS lettere falder dct Hcst-n- at 

Ploven. Dctte være sig nu fordi Modstanden luftes, 

«3 Paagnidnmgcn dcrvcd formindflcs, eller fordi Kraften °cd 

N«rmclscn virkelige» tittager. Ligcm-get,. Svingploven, fom i 

Almindelighed frit en tortere Aas cnd Hjulploven, mnntte alt, 

fn« gone lettere. W-„ d° $orf»g, man i Sj--lland, fom i g„(, 

an , -ar anstillet med Kraftmaalercn (see landoec. Tiden- 
d-o, frite dog viist, ot gode °gka h-ri tunne

Sitre Sv.ngplovene Monge» stridig, og at Mfaa cn ha,» 

2(1011 nicer eller mindre ikke gjor synderligt til Sagen. — 

A"lploven kunde desuden blive meget lettere, nnar man, paa 

©rimb af den Stadighed, Hjulene siaffe, lod Bagplovcn faae 

en kortere Aas, og især et kortere Lob, hvori man ved 

Svingplovene maa vogte sig for at ggae for vidt. - ->> Rhin- 

egnen, imellem Frankfurt og Manheim, seer man Hjulplove 

rned et snare kort Lob og cn hvelvct Muldfjel, der ikke alene 

arbeide fortræffeligt, men oqsaa gaae overmaade lette. En 

lignende Plov cc anstaffet paa Aldebertsminde.

Den anden Indvending, man har gjort irnod hjulene cr 

at de ved mange Leiligheder, især op og ned af Bakkes eller naac 

Bunden er ujevn, staae i Deien for en god Bearbeidning. Ogsaa 

dette stemmer ikke overøens med mine Erfaringer. SaalængcF-or- 

og Bag-Plov stige eller synke lige stærkt, eller den Plan,' begge 

Sl'de paa, t)av cn jcvn Tendens op eller nedad, maa Forhol- 

det »mellem hine to virkende Dele jo blive det samme, oa 

altsaa cn regelmæssig Fure altid kunne trattes. Er derimod
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Jordbunden meget ujevn, eller fuld nf Huller, kan vel ikke 

nægtes, at man med Svingploven har mcer i sin Magt at 

lade samme folge Jordbundens Ujevnheder. Men er da den 

siangeformige Linie, Skjærct saalcdes besiriver, saa anbefalcl- 

sesværdig, eller ønsker man maasice at holde en saadan Mark 

i sin oprindelige Ujevnhed? Terrainets Planering hører dog 

nok til de væsentligste Fordringer ved en god Dyrkning! At 

et Hnl, der sial udfyldes, plsies, er jo til ingen Nytte. Og 

nt en Forhøjning, der sial flsifes, løsnes af Ploven, kan vist 

ikke være af Deien. Lad derfor kun Hjulploven glide over 

Fordybningerne-, eller gribe for stærkt i Forhoiningerne. Fer

ste skulle jo dog udfyldes og sidste slsifes, saa at begge Dele 

netop derved bedst opnaacs. —; Pløies paa tvers, vil vel 

Hjulploven glide over Agerrenerne. Men til hvad Skade? 

Er denne Deel af Ageren ikke allerede dyb nok! — Om 

Tverplsining af hoiryggcde Agre gjeldcr, hvad forhen er 

sagt om et ujevnt Terrain; thi man vil dog vel ikke vedblive 

med denne i saa mange Henseender feilfnlde Indretning? — 

Endcltgcn lade penc Agerrener sig ligesaa vel trække med Hjul/ 

som med Svingploven, selv om Hjulene cre af ulige Stor- 

relse. Dertil behoves ikke andet end en Ornstilling, der lige- 

saalidet kan undgaacs ved Svingploven.

Den eneste Feil, jeg altsaa indseer ved Hjnlene, er, at 

de, som Winstrnp siger, forhore Prisen af Ploven. Men dette 

kan, naar Forsijærcn ci gjorcs for kunstig, ikke have meget 

nt betyde, især i en Skovegn, og ved de nærværende Iernpri- 

ser kunde Stilleboilen paa Svingploven let komme til at staae 

hsierc, end en almindelig Forplov. — Ikke dcsmmdre ind- 

røminer jeg gjerne, at de ægte Svingplove, i deres enkelte 

Deles Bygning og Sammensætning, meget overgaac vore al- 

mindelige klodsede Plove, og meget at onste var det vist, nt 

disse udarbejdedes med den samme Noiagtighcd som hine; at 

Skjcere, Muldfjel o. s. v., erholdt lignende Former, dog af- 

passede eller modificerede efter Local-Omstændighederne, og 

overhovedet, at Ploven fik en stærkere Tendens fortil. En saadan 

Plov vilde jeg ansee for den bedst mueftge under ct givet
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Locale. Thi hver Sagkyndig vil vel tilstaae mig,'at det ikke 

er mneligt at construere en Plov, der under alle Omstcendighe- 

der skulde være den rigtigste. — Winstrup er den forste, der 

har havt den Idee at anbringe Hjul under Svingploven. Ieg 

kjender kun hans Plov af Tegninger, men det forekommer 

mig, at det I5 Alen lange Lob ikke er nødvendigt for en 

Hjulplov; og at Forskjærcn, om den end var stærk nok, dog 

er for bekostelig. Da imidlertid Hensigten med denne Plov 

tillige er, at bruge den uden Hsril, har forste vel ogsaa sin 

Nytte, saa at den winstrupsie Plov i det hele giver os et 

folgevcerdigt Exempel til at gaae frem efter ved vore Ploves 

Forbedring. Jeg maa derfor tilraade vore Landmænd at 

forsirive denne Plov, hvis Indførelse, da den ganer paa Hjnl, 

ikke heller vilde falde vanskelig.

a<l 2) Klagen over den ubeqvemme Gang i Furen, grim# 

der sig sandsynligviis meest i Vanen; thi i de Egne, hvor det 

er Brug at gaae i Furen, besværer ingen sig derover. Sving- 

plovene, der gjerne have en god Mnldfjel, rense desnden Fn- 

ren bedre end vore almindelige Hjulplove, derfor er Gangen 

efter dem ogsaa beqvemmere. For at komme til Vished om, 

hvorledes Sagen virkelige» forholdt sig, har jeg altid yttret for 

mine Folk, at det dog maatte falde lettere at gaae paa Land- 

s'den; men de have censteinmigen for fif feet mig, at det i denne 

Henseende kom ud paa eet, og tilforet, at de bedre knnde have 

Hie med Ploven, naar de altid havde samme lige for sig. 

Imidlertid foretrækker jeg dog for min Person at gaae paa 

Landsiden. Jeg finder at denne skaffer mig et fastere Styt- 
tcpunkt.

ad 3) At en Mnldfjel, der er indrettet til dybe Ploinin- 

ger, ikke passer til at lægge en Fnrcstrimmcl flak paa Ior- 

den, ligger i Sagens Natur, og heri ndmcerke sig rigtignok 

vore almindelige Plove fremfor Svingploven, saa nt de sårr- 

deles vel passe til tynde Plotninger. Men saasnart det koin- 

mer an paa at tilveiebringe en tyk Furestrimmel, maae 

vore Plove vige fol Svingplovene med gode hvelvede Muld-
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fjele. Det kommer altsaa an paa, hvad for Plotninger der 

ere nicest brngclige paa en Gaard. I de magre Sandegne, 

eller der, hvor Agersiorpen er tynd, samt Dyrkningen maade- 

lig, vil den gamle Plov være fyldestgørende, især naar den 

modtog de Forbedringer, jeg har foreflaaet. Men i de gode 

Egne af 2(tntct, hvor der med saa megen Fordecl kunde pløres bt); 

here, vilde en Forandring ved Mnldfjelen være snare ønskelig.

ad 4) Den Modbydelighcd, vore Folk vise for Svingplo- 

ven, er en ikke ubetydelig Hindring for dette Redstabs Ind- 

forelse, og forøges end ydermere ved de idelige Folkeomsiiftnin- 

ger. 2lldrig sikker paa at beholde en Karl længere end et Aar, 

maa man ester hver Faredag begynde forfra med Undervusnin- 

gen, og træffer man da ikke paa lcervillige Snbjecter, har man 

kun Ubehageligheder deraf. — Det er dog at haabe, at denne 

Vansielighed lidt efter lidt vil tage af. De Lærlinge, det 

Kongl. Landh. Selskab lader danne, ville mcer og meer nd- 

brede sig, og afgive duelige Folk til at indfyre fremmede Ned- 

siaber, og tillære andre. — Imidlertid troer jeg, at den, som 

attraaer Svingplovens Indførelse, helst maa bruge svede 
Plovkarle dertil. Den mindste Feil bringer dette Redsiab'i 

Staae. Har man da kun Drenge at trækkes med, siaae de 

der, gabe, vide ikke at hjælpe sig, og komme ingen Vei. 

En Karl, som forstaaer sig paa Ploven, vil derimod snart 

komme efter Feilen. At holde paa en Plov er ingen Sag, 

men at faae den til at gnac rigtigt, ikke saa let.

ad 5) Med Rette klager man over Svingplovens Kost- 

barhcd. Men denne Klage er dog kun halv sand; thi kunde 

man faae dette Redskab forfærdiget hiemme, ligesom det nu 

finder Sted med Hjulploven, vilde det fiinrt vise sig, at et 

Par Lisputtd Jern maaskee udgjor hele Forskjellen. Det var 

at ønske, nt Mnldfjele af stobt Iern kttttde blive at faae hos 

pore Kjsbmænd i Provittdsertte. Thi Muldfjele af Tree kuune 

dog aldrig blive saa ncciirntc, og fordre, da de mane bestaaes 

med Icrnpladcr, idelige Reparationer. Ligeledes var det at 

enfte, at de af det Kongl. Landh. Selsiabs Lærlinge, som 

vise Nemme i at bruge 9xcn, maatte blive underviste i For-
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fcerdigelsen nf de nyere Agerdyrknings-Redsiaber, for saalcdeS 

at medvirke til deres Udbredelse.

ad 6) Ikke faa meget for den umiddelbare Fordeels 

Skyld, som for at udbrede Knndstab om gode Ploves Con- 

siruction, og opvække mere Lyst til at tænke over dette vigtige 

Redskab, inaa man ønske, at Svingploven knnde blive mere 

bekjcndt. — Jeg holder for, nt en dygtig Karl maa forstaae 

sig saavel paa Hjul- som Svingploven. Dette vil staffe ham 

Knndsiaber og Færdigheder, der ville gsore ham til Herre ovkr 

sin Plov, og til en duelig Arbeider i sit Fag. Derfor vil det 

vist være saare gavnligt, at Svingploven kommer nicer i 

Gang, uden at det derfor er nødvendigt at den bliver almin- 

deligen indfyrt.

Af nyere arbeidssparende Redskaber, er ^yppeploven 

iiiccfl udbredt; men fint paa snare faa Steder af god Eon- 

struction. Haandgrebene cre gjerne anbragte paa Aasen, oven- 

for Sulen, der næsten staacr lodret, og Mnldfjelen bestaacr 

af to smaa lige Stykker Fjcl, stundom ikke en Gang be- 

vægelige. Paa Barrctsiov har Hr. Inspectelir Schmidt den 

smukkeste Hyppeplov her i Amtet. — Man benytter sig af 

Lette Redskab til at hyppe Kartofler og trække Vandfurer med. 

Imidlertid er det dog kun den mere tænkende Landinand, der 

besidder dette Redskab; og mærkeligt er det, at i Fredericia, 

hvor c il faa stor Mængde Kartofler dyrkes, denne Plov endnu 

ikke er indfort. Et nyt Bcviis for Vanens Magt, og den 

Lunkenhed for Landoeconomien, jeg i denne Bye treer nt have 

bemærket hos den inere dannede.

Skuffeploven er saa godt som aldeles ubekjendt, og af 

Erftirparorer haves neppc mecr end 7 eller 8 i hele Amtet. 

Det sidstnævnte Redskab staacr imidlertid i stor Anseelse' hos 

mange af vore Landmænd, og de gjore sig hyie, ja maasice 

for hole Tanker om dets 6>avnlighed, lnen i de uærværen- 

de Tider vover man ikke at ansiaffe sig det. — I et 

Avlsbrug, som det herværende, kan dog ikke ventes synderlig 

Nytte af Exstirpatoren; thi hvor siulde den anvendes? Men
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der, hvor der holdes Brak, eller treploics til Byg, kunde 

Exstirpatoren spare meget Arbeide, og i visse Henseender over§ 

gaae Ploven. Det kommer kun an pan at forstaae sig paa 

Brugen af dette Redskab, og i fornødent Fald at borttage de 

overflødige Icrn. Ogsaa Kartofler, hvor de dyrkes i det store, 

kunde saare let holdes rene med Erstirpatoren, saalænge til de 

cre opløbne. — En Exstirpator med 4 stærke Langjern, som paa 

Store - Grundet er anskaffet til at behandle Braken med, for

tjener at tages unter uoie Betragtning af Omegnens Landmand.

Svingploven, som vi fyr have omtalt, er ikke synder

lig brugt. En 15 til 16 Excmplarcr sindes fordcelte i Amtet. 

De fleste cre maadeligc Copier af den smalfle og baileisie 

Plov. En ægte siotsi Svingplov, der har megen Lighed incd 

den i Sinclairs Værk afbildede, findes i Nmre-Uldum hos 

Kammerraad Christensen, og paa Bygholm haves den amcri- 

kansie Plov, som dog henligger ubenyttet. Bed det Kongl. 

Landhuusholdnings - Sclsiabs Foranstaltning evc i det sidst for

løbne Aar 4 baileisie Plove komne til Amtet.

Paa Follernpgaard bruges en stor Vandfureplov med to 

Hjul, egentligen en Hyppclov med ubevægelige Muldfjele og 

to lange Strygere til at siyde den opkastede Jord til Side. 

Dette Nedstab gjer vel ikke Eftcrsiovling gansic undværlig, 

men er dog til stor Nytte paa lerede Jorder, som i Follerup, 

hvor man er nødt til at trække Vandfurer, saavel til Vinter- 

som til Vaarseed, ja selv naar Jorden lægges ud til Hvile.

Paa Grundet og Follerupgaard har jeg sect et Par store 

Slæbere, til at samle Rivelsen med, og som trækkes af een 

Hest. Dette Rcdsiab, der virker ligcsaa godt, som de al- 

mindelige Haandfleeberc, men langt hurtigere, har omtrent fol

gende Udseende.



94

Dullen holder 6 Alen, og. Teenderne, der ere Z Alen 

lalige, cre anbragte saaledes, at deres Spidse og den neder- 

ste Kant af Bullen udgjore en horisontal Linie. I Midten 

er en Handel eller Stjert til at styre Redskabet med, og ne

den under en Bnc, hvormed samme loftes op. Karlen, som 

styrer Slæberen, maa selv kjore Hesten.

Paa Brandbjerg, hvor man kjorer Mergel i tospændte 

Karrer, har man, for og fa a at kunne benytte sig af. disse 

naar Snce falder, ladet gjorej smaa Slæder af to Alens 

Længde, med en Hjulnaver oven paa hvert af Slæde- Laa

rene, omtrent saaledes:

Naar Slæden sial brngcs, tages Hjulene fra Karrerne, 

og Axelen stikkes med hver Arm i de omtalte Navre, saa at 

Slæden nu træder i Hjulenes Sted, og Karren forresten 

forspcvndes og benyttes som for. Slædelaarene cre alene for, 

til forenede med en Skede; thi bagtil holder Karren dem 

sammen. Heiden af den perpekidiculaire Stiver, der bærer 

Navren, er | Alen.

Paa Boller og Palsgaard har man store triangnlalre 

Stccnsiæbcrc, der med den forreste lidt forlængede 'Ende gribe 

i Axelen af en stærk Forvogn, med lave Hjul nf 1 Alens 

Gjennemsnit. En Iernbolt, som ganer igjennem Axelen, for- 

hindrer Slæberen fra at glide tilbage, og bagtil i hver af 

dens Ender hviler den paa lave Triller af 1| O.varteers 

Gjcnnemsnit, saa at Paalcesningen, ved den ringe Høide, det 

hele har, falder snare let, især naar den forreste Ende af 

Slæberen nedlades; thi med en Hcevcstang bringes den let i 

Veiret igjen.

I Jcllingc har jeg seet hos et Par Mamd uden for Bon- 

destandcn et Slags Trillebor, bestemt til Transporten af det 

grønne Foder. Armene vare Alen lange, og den største 

Vide af Boren 1| Alen. Oventil var anbragt et let Ræk, 

værk til nt rumme Græsset eller Vikkerne. Det hele var for- 

ærdiget af let Trce, og Hjulene, to i Tallet, saaledes anbragte,
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at de bare hele Lasten. Denne Bor fortjener megen Anbefa

ling paa smaa Lodder, der have deres Jorder ved Haanden.

Naar man sial til at vænne Lammene fra, foraarsagcr 

dette ofte, især hvor man ikke toirer Faarene, eller fim hol- 

der smaa Flokke, megen Ulejlighed. Folgende Indretning, 

der i denne Hensigt bruges paa Faarupgaard, har derfor fo- • 

rekommet mig beunerkclsesvcerdig:

. b

a a ere to i den forreste Ende tilspidsede Klaptræer, som 

ved Hovcdlagct b hænges over Hovedet af Lammene bag Hre- 

ue, og ved Ncrscbaandet c samt Kjevelen d, forhindres fra 

at glide tilbage.

Naar jeg da endnu nævner de Karme, man nogle Ste- 

dcr i Vesteregnen bruger ovcnpaa Hsehaverne, men som ikke 

forekomme mig nødvendige, undtagen i det Tilfælde, hvor man 

har meget kort Hoe at kjsre med, troer jeg at have anført det 

mærkeligste i Henseende til Avlsredsiaberne her i Amtet. Thi 

hverken Tærsie- eller Hakkelse-Masiiner sindes noget Steds 

indførte. 2(f sidste har jeg kun feet ct eneste forfaldent 

Exemplar.
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10.

Er der raae eller uopdyrkede Jorder? Oprages disse ril Dyrk- 

ning? paa hvad Maade? under hvilken Sædfslgek og med hvad 

Held? Har man, forsaavidc «Opdyrkninger have været foretagne, 

uden at staae i Forbindelse med allerede organiserede Avlsbrug, 

bruge Heste eller Stude som Arbeidsdyr? og har man ril Besær- 

ning fornemmelig valgt Horngvæg eller Faar?

^5 Bjerge-, Elboe-, Holmands- og en Deel af Brnsi-Her- 

reder findes ingen raae eller uopdyrkede Jorder, uden maaskee 

hist og her nogle Skov- eller Gjerdsel - Lodder, som afbenyttes 

til Græsning, menv formedelst den jammerlige Tilstand, Skov- 

værten deri befinder sig, bedre csvalificerede sig til at komme 

under Plov. I disse Herreder ere Opdyrkninger nu til Dag6 

derfor temmelig sjeldne, men iværksættes dog af og til af 

driftige Landmænd, nnar de oven nævnte Lejligheder gives. 

Saaledes f. Ex. paa Follernpgaard, hvor en Skovlod nf 17£ 

Tde. Lands Størrelse, efter to Aars Brak, og 1500 Lees Mcr- 

gcl, samt halv Gjodsie, i Aaret 1823 gav en Rapsæd - Afgro- 

de, der, saaledes som ben stod paa Marken, blev solgt for 

2000 Rbd.! — Lignende Opdyrkninger, men med mindre 

Held, ere foretagne paa Vinfgaard, Aldebertsminde, Honne- 

bcer-Ladegaard, Boller o. s. v. — Foruden disse Skovloddcr 

haves dog ogsaa, som allerede bemærket, to store Fælleder, 

der tilhore Staden Fredericia, og i Bjcrge-Herred, ved Palv- 

gaard, nogle ikke ubetydelige Strækninger langs med Havet, 

der henligge til Græsning. Men Omstændighederne forbyde 

deres Opdyrkning. ) første Tilfælde nemlig, fordi disse Fæl- 

leder ere henlagte til de mange «bebyggede Pladse i Frcde- 

ricia, og i sidste, fordi Havet overskyller Iordblmden, der 

desuden bestaaer af grovt Strandsand, som ikke lønner sig at 

pl-ie. — Desforuden har Landsbyen Skjold i Bjerge/Herred
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ct stort Stykke udyrket, rnoseagtigt Jord, beliggende ved Hor

sens Fjord. Man stikker her Torv, der dog cre af en meget 

los Textnr og i liden Mængde, da Tørvejorden i Almindelig

hed ikke er over i til | Alen dyb. Jeg formoder, at det er 

for disse Torvs Skyld, at dette Stykke Iord ikke opdyrkcs, 

da Brændet i denne Egn er temmelig rart.

I den vestre Deel af Brust-Herred, samt Ierlev,, Hat

ting- og den ostre Deel af Tyrrild- og Nørvang-Herreder, 

sindes endnu hist og her betydelige Strækninger raae, udyrke- 

de Jorder. Saaledes har Hoien-Sogn en stor, mager Hede, 

flild af I'mna Moser og Kjærc. Tyvkjeer i Smidsdrnp-Sogn 

har en mindre Dito. I Ierlev-Sogn findes en stor Hede, 

men med en god Iordblanding; man seer her red og hvid 

Klover vore imellem Lyngct. Osted-, Nebel-, Alminde- og El- 

tang-Sogne have en Deel udyrket Jord, men ikke i sammen- 

hængeude Strækninger, da Parcellister alt have opdyrket en 

stor Deel deraf. Det samme gjclder om en Deel af Viuf- 

Mark, samt Frcdsted-Bycs Mark i Starup-Sogn. Icllinge- 

Sogn har endnu en Deel raae Jorder, ligeledes adspredte 

imellem dyrkede Parceller. Sindsbjerg-, Uldum-, Hsrersncde-, 

Lysning- og Engum-Sogne have store Strækninger kolde, le- 

rcde med Lyng tilvoxne Jorder. Ogsaa Staden Veile har 

havt et stort Overdrev, som forst un, efter fuldbragt Udsiift- 

tting, tages under Plov.

Opdyrkninger ere her meget hyppige. I fordnms Dage 

var det egentligt ved Pnrcclleringen, at saadanne Jorder, som 

de forhen nævnte, bragtes i Cnltnr. Men, siden Udstykning 

cr blevcn saa meget indsirccnkct, iværksættes Opdyrkningerne 

for det meste i Forbindelse med allerede organjscrcde Avlsbrug. 

Fremgangsmaadcn derved er omtrent folgende: Man holder 

en Art Brak med 2 til 3 Ploininger, sorer Mergel paa Ior- 

den, og er denne ikke for langt bortliggende, kjorer man en 

2n til 30 Lws Myg paa hver Tonde Land, hvorpaa Rng 

saaes, og det i Egnen gjængsc Serdsiifte følges. — Ere dcri- 

niod Iorderne langt bortliggcnde, faae de aldrig Gjodsie, men 

waae, efter Mergelen alene, i 6, 8, ja 10 Aar, afverlcnde 

give Byg og Havre, eller Rug, Boghvede og Havre. Hvor- 

Vette Amt.
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paa de atter henligge for at tilgroe med Græs, der, ved sin 

tynde og magre Væxt, kun altfor kjendeligen vidner om den 

Vindclyst eller Ufornuft, hvormed de ere bragte under Bc- 

handling. Saalcenge Parcellisterne opdyrkede Udmarkerne, 

fik disse dog igjen, hvad de bare frem. Nn derimod behand- 

les de som Stedbørn! Overhovedet er man kun altfor villig 

til at udflippe saadanne Jorder. Seer man, at de ere i Be

siddelse af nogen Kraft, hvilket gjerne med gamle Overdrove 

er Tilfceldet, holder man det for rigtigst at benytte sig deraf 

til det Yderste, om Iorden end derved fordærves for flere Ge

nerationer. Undtagelser herfra ere meget sjeldne. Men der

for seer man ogsaa saa mange Lodder, især i de ringere Egne, 

som ikke mere ville give noget afsig, og deraf kommer den 

Tro, Mange have, at raae Jorder kun i fyrste Omlob ere løn

nende at dyrke.
Men af hele Amtet er Vester-Egnen den mindst opdyr

kede, og det især i Givskud-, Nykirke-, Tyregocd-, Vester-, 

Give^, Brande-, Omme-, Ringgive- og Randbsl-, samt en 

^>eel af Egtved-Sogne. Jeg troer vist, at man med F§ie 

Un antage, at * af Landet her endnu ligger i Hede. Saa- 

længe Parcellering var tilladt, fremstod aarligt nogle nye Bocl- 

steder paa Hederne, hvorved disses Opdyrkning dog nogenlnn- 

de fremmedes. Men siden Forordningen af 3dic December 

1819 udkom, er Udstykning saa godt som forbnden i disse 

Egne, da i alle de Sogne, jeg har nævnt, maasiec ikke fin

des en eneste Bondegaard med 20 Tdr. Land boniteret Jord. 

Præstegaarden i Ringgive har i det mindste 200 Tdr. Land, og 

dog vilde jeg foretrække at eie vxv Part af dette Areal i Egnen 

af Fredericia. — Der er derfor neppe nogen Udsigt mere til be- 

tydclige Opdyrkninger i Hederne, saa meget mindre som de ere 

alt for Udstrakte, og ligge for langt fra Haanden, til at de 

nærværende Beboere, med deres svage Kræfter, knnne faae 

dem bragte i Dyrkning. — Imidlertid har Bekjendtsiab til 

Mergel dog givet Anledning til nogle Opdyrkninger i de senere 

2lar, men desværre paa den samme odeiæggende Maade som 

i Mr-Egnen, saa at disse Iorter snart igjen ville befinde 

sig i deres oprindelige Tilstand.
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Forsaavidt Opdyrkninger have været foretagne, uden at 

staae i Forbindelse med allerede organiserede Avlsbrug, altsaa 

af Parcellister (store Gaarde ere ikke opkomne paa denne 

Maade), har man dertil, efter hver Egns Skik, brugt Heste 

eller Stude. De smaa Parcellister, som ingen Arbejdsdyr 

kunne holde, have naturligviis sygt Hjælp hos de større Gaard- 

eiere, og betalt dem igjen med Haandarbeide. Men det er 

ogsaa derfor gaaet langsomt med deres Lodders Opdyrkning. 

Imidlertid er den dog tilvejebragt, og denne Fremgangsmaade 

har havt det Gode, at Gaardmændene derved have sikkret sig 

Arbeidere i den travle Hosttid. De smaa Parcellister have 

derfor ikke altid været de sidste med ot faae Sæden lagt; thi 

de fleste vide ret godt at betinge sig Arbeidet fuldfort i rette 

Tid, ligesom de igjen have været pligtige at komme Gaard- 

mcendene til Hjælp, naar det fordredes.' Saalcdes har denne 

Indretning, der af sgg Mange er lastet, ogsaa sin gode Side.

I Henseende til den Besætning, man ved nye organi- 

serede Avlsbrug har valgt, da finder intet Mærkeligt derved 

Sled. Egnens Skik og Brug er Fulgt. I de gode Egne 

har man valgt Koer og nogle Huusholdningsfaar til Besæt, 

Ning. I de magre Sandegne Faar og nogle faa Hunshold- 

rmigskeer. Besætningen er lidt efter lidt anskaffet, eftersom 
Opdyrknittgen tog til.

Skjettdt raae Iorders Opdyrkning, uagtet den standsede 

Parcellering, for Hieblikkct endnu er meget gjængse her i Am

tet, vilde man dog feile meget i nt holde det for et Tegn til 

et fremadstræbende Agerbrug, eller som et Beviis paa, at 

Jorddyrkningen maa være fordcelagtig. Den Maade, paa 

hvilken Opdyrkningerne iværksættes, strider for meget derimod. 

Meget mere maa det betragtes som en Folge af Landmandens 

nærværende Trang, der uoder ham at afbenytte ethvert Mid

del til Indtægt, nanscet om han i Fremtiden boder derfor. 

Hos Mange er det et Skridt, Fortvivlelse har fremskyndet; 

hos Andre et Foretagende, Gjerrighed eller Uvidenhed har le- 

dct til, og atter hos Mange en af den laveste Interesse bereg- 

nct Speculation, som ikke engang Embedspligt har kunnet 

standse, og som i sidste Tilfælde vel fortjente lidt starpcre Op- 

(7*)
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syn, især naar man, som Exempler have viist, behandler Men

sal-Jorder paa denne Maade.

I >Vcile-Amt cre i den nærværende Periode ingen for

hen dyrkede Iorder igjen forladte, saaledes som i andre af 

Jyllands Amter.



101

11.

Ssrge Agerdyrkerne for at skaffe sig god Saacsæd?

Almindelig er Omsorgen for at ff a ff c sig godt og reent Sæ- 

dekorn, især Sæderug, hvoraf endog noget aarligt forskrive» 

fra Provstiet og fra Fyen. Selv Bonder forsømme ikke at 

ombytte eller kjsbe en Deel af deres aarlige Udsæd, meer eller 

mindre efter Enhvers 'Evne. Kun 'Armod eller den hoieste 

Grad af Skjodesloshed gjere Undtagelser heri. Men med alt 

dette er Virkningen deraf dog ikke saa frugtbringende som man 

skulde troe, fordi Jordens Dyrkning som oftest er meget ufuld, 

stændig. Især giver den siet bearbejdede Nugjord, som yder- 

mere ikke behørigt udgrsftes og, sildigt tilsaaes, altid megen 

Heire. Dog maa herfra undtages Vester-Egnen og alle san- 

dcde Marker, der for det meste frembringe reen Rug. Men 

her har Jorden ikke heller saa meget Anlæg til at give Uf rub 

som i Hsteregnen.

Bygget vil gjerne blande sig med Havre, og udarter eller 

bliver smaat i de magre Egne. Det saakaldte Knup (Frsc- 

husene af Agerreddiken) er undertiden ogsaa et hæsligt Ukrnds- 

fr-e i Bygget. Forste er nok for det meste en Folge af de 

Havrckjcrncr, der gaae ufordsiede igjennem Creaturerne, og 

med Gjsdsken bringes pna Ageren. Det sidste maa tilsirives 

den liben Umage, man gjsr sig for at holde Iorden fri for 

Uf rub, eller rettere at man forsommer Dyrkningen af rensen

de Afgrøder. At Bygget udarter i ringere Egne, er en na- 

turlig FslHe af, nt denne Sæd ikke passer for Jorden der, 

vg kan kun afhjcelpes ved flittig Omskiftning nf Scedebyg fra 

bedre Egne.

Hvor Iorden er ringe, vil Havren gjerne blive landen 

eller langbenet, det vil sige smaat og spids i Kjerne med lan-
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gc Haser. Det er sandsynligviis en Følge af, at man saaer 

saa megen Havre i udslippet Jord.

Følgende Steder her i ?(mtet cre bekjcndte for at levere 

god Sæderug: Viuf, Lilleballe i Stenderup-Sogn, Brøndsted 

i Pjedsted-Sogn, Bramdrnp, Bolling i Egtvcd-Sogn, Rem- 

melslnnd i Hedensted - Sogn, men især Haraldskjeer, en Miil 

vesten sor Delle, hvor næsten hvert Aar fanes frisk Provstie- 

Rug. Derimod vil ingen længere have nf den egentlige Ve- 

sterboe-Rug fra de vestlige Sogne i Norvang- og Tyrrild- 

Herreder, fordi den ved sin ringe Vært ikke er leimende nok.

Det bedste Sædebyg faaes i Eritzoe, Bredstrup, Stan- 

strup, Kongsted, Pjedsted og Tolstrttp i Egnen ved Fredericia. 

— 2 Bjerge-Herred ere Skjold og Ørum bekjcndte for deres 

Byg - og ZErteavl. Eritzoe frembringer ogsaa gode Seedevik, 

ker og 2Ercer. Ellers er det en temmelig almindelig vedta- 

gen Negel at hente sit Sædekorn fra et mere sydligt eller 

østligt Pnnct, end det, man selv beboer, fordi man vced, at 

werden der naner meer Fuldkommenhed og bliver bedre moden.



103

12.

Dyrkes mindre almindelige Sædearrer, Foders og Handelsplanter?

hele den vestre Deel af Amtet er den sædvanlige brune' 

danske Rug den almindelige. • Denne Rngart holder sig fiin t 

Straaet, samt liden i Vippe og Kjerne, især i den egentlige 

Vesteregn, hvor den synes at være lidt forknyt. Dog er den 

temmelig meclrig og vægtig. I Hsteregncn derimod dyrke alle 

Landmænd udenfor Bondestanden nu Provstis-Rug, og en 

stor Mængde Bonder have alt efterfulgt dem heri. Denne 

Rugart beerer stærkere til, er anseeligere i Straae og Kjerne, 

af en lysere Farve, mere tyndflallet og vægtigere end den al- 

mindelige Rug; altsaa bedre Handelsvare. Den vil derfor 

uden al Tvivl snart blive almindelig og ganske fortrænge de 

andre Rngarter. Selv i Vesteregnen begynder den nt blive 

indfort. Saalcdcs hos Kroemanden i Omme og paa Præste- 

gaarden i Tyrego'd, hvor den 4de September 1823 stod hostet 

et Fald Provstie - Rng, som, ifslge Prsvetærsining, gav 9 

Skpr. af Traven, uagtet dette var anden Kjerv Rng, men 

Jorden var merglet. Imidlertid har Erfaring ogsaa lært, at 

Provstie-Rugen vil saaes noget tykt, i det mindste en Tonde 

paa 14,000  Alen. I Evne til at bnsie sig staaer den til

bage for andre Rngarter, og hvad Jorden -rngaacr, saa maa 

denne ikke mangle Kraftsylde, dersom Rugen sial blive til noget.

St. Hans-Rugen, som engang gjorde saa stor Epoke, 

har allerede tabt sin hele Anseelse, fordi man finder, at andre 

Rngarter, ved behorig Behandling, bære ligesaa stærkt til, og 

altid give en langt vægtigere Rng. Imidlertid maa man dog 

tilstaae, nt St. Hans-Rugen, behsrigcn behandlet, giver en 

stor Masse Straae, og at man kommer ud med en forholds- 

meeösig ringe M«ngde Sædekorn. Den passer is«r til at siaae
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sron. — I 5 2lar har jeg dyrket denne Seed, og kun een 

Gang avlet en tilfredsstillende Afgr-de, nemlig 1820, da, ef- 

ter en Udsæd af 2G| Skpe. paa 5 Tdr. Land, blev torsken 

81 Tdr. Rugen havde været saaet midt i September. Aaret 

i Forveien derimod en Maaned tidligere, men blev ødelagt af 
Nattefrost i Blomstringstiden. Dog var dette ogsaa Tilfældet 

rned almindelig danfl Rug, fom stod ved Siden af, saa at 

Lenne neppe kan kaldes mere haardfor. — 1821 gav St. Hans- 

Rugen 6 Skpr. af Traven. Den havde fyrst været saaet.ved 

Michelsdag. Ogsaa i dette Aac tog Rugen paa nogle Plet- 

ter Skade af Frosten. — 1822 havdes et paafaldende Beviis 

for, nt den tidlige Udsæd ikke altid giver den bedste Afgrøde. 

Den største Deel af min St. Hans-Rug havde været saaet 

i Brakland i Juli og Angust, og tegnede fortræffeligt, men 
viste sig ikke desmindre ringere ved Tærsiningen, end et Stykke, 

som var saaet den 3die October efter Vikker og overgjodsket; 

hvilket dog, at slutte fra et tredie Stykke, som var saaet efter 

gjodflede Vikker og som mislykkedes, maa tllstrives Over- 

Siodsiningen. I Aaret 1423 var St. Hans-Rugen jam, 

merlkg hos mig, hvori dog Jordens ringe Beskaffenhed var 
Skyld.

Af alt dette flutter jeg, at St. Hans-Rugen i det Hele 

ikke kan være gkvtrigere end andre Rngarter, og at den tid- 
llge Udsæd i Jnli og August for det meste ikke er til synder- 

lig Nytte. Men at September-Maaned synes at være den 

incest passende Snactid, da Rugen i September og October 

endnu har Tid nok tit at buste og brede sig for Vinter.  

Sitfige moa Kg gjendrive den Tro, Nogle have, at St. Hans- 

Rugen tager til Takke med ringere eller fugtigere Jorder end 

den almindelige Rug. Min Erfaring lærer det Modsatte. Eu- 

deligen fotjener det at bemærkes, at St. Hans-Rugen, selv ved 

en tidlig Udsæd, altid bliver en 8 Dage sildigere moden end 

den almindelige Rug. En Omstændighed, der i et Clima som 

vort, ikke er nvigtig. Jeg har derfor, men fornemmelig 
fordr det er nødvendigt at frembringe gode Handelsvarer, ns- 

staffer St. Hans-Rngen hos mig, og dct samme have alle 

Landmænd heri Egnen gjort.
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Zvede, som for nogle faa Aar siden endnu knn dyrke

des paa Fredericia - Mark, har nu udbredt sig til de ficste 

store Gaarde i de gode Egne. Ja, mange Bonder saae ogsaa 

Hvede, dog kun endnu skjeppeviis. Den brune Hvede er den 

almindeligste. Imidlertid have dog ogsaa Nogle begyndt at 

saae den hvide, saaledes paa Staugaard, Follernpgaard, 

Brandbjerg, Bygholm, Boller o. s. v., men, formedelst den 

ringe Afsætning, uden synderlig Nytte, saa meget mere som 

Bagerne hos os endnu ingen Forsijel ville gjore imellem begge 

Sorter. — At den hvide Hvede er mere kjclen og ikke saa 

godt taalec Barfrost som den brune, er erfaret her, f. Ex. 

paa Follernpgaard. Imidlertid haves ogsaa Beviis for, at 

man kan overile sig med dens Nedpløjning. Saaledes paa 

Staugaard, hvor i Foraaret 1823 havdcs et stort Stykke 

hvid Hvede, som sidst i Mai næsten flet ikke var at see. 

Hveden var bestemt til at overharves og senere til at ned- 

ploies. Ingen af Delene sandt Sted af Mangel paa Tid, 

og, da Veirliget snart derefter blev meget frugtbart, kom 

Hveden saa godt frem, at den sidst i August, da jeg saae den, 

lovede en temmelig god Afgrode, men var desværre endnu 

langt fra at modne, — en, med alt, hvad der saaledes sildigt 

kommer til Grode, gjerne folgende Omstændighed. At Hve- 

den horer til de sildig-modnende Sædearter, indsircenker for- 

resten dens Dyrkning til de Egne, fom ikke have for sildig 

Hest; thi selv paa Fredericia/Mark kan det undertiden vare 

længe nok rned Hvedehssten. Saaledes f. Ex. 1805, i hvil- 

ket Aac Hveden endnu ikke var moden midt i September.

I Vester-Egnen snacs og kan ikke heller saacs andet end 

6 radet Byg. I Hsteregnen have derimod næsten alle store 

Gaarde indfort det 2 rådede. Imidlertid har dette dog, nnar 

Udsæden er bleven forsinket, havt den flemme Folge, at 

Bygget er blevet for sildigt modent og maadeligen bjerget, især 

paa de Gaarde, hvor man bruger Mergel. I Anret 1823 

havde jeg to Stykker Byg ved Siden af hinanden. Det ene 

havde været tilsaact d. iste Mai med 2 råbet, det andet den 

18de Mai med 6 rådet Byg. Ikke desmindre faldt Hosten 

ind paa een og samme Dag. Og i Aar.ct 1821 var mit Byg
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tllsaact den 2den Mai, men hsstedes dog hele 8 Dage sildi- 

gere end mine Naboers, der var saaet længe efter. Mit 

var 2 radet, deres 6 rådet. Det er derfor nødvendigt hos 

os, naar Saaetiden falder lidt sildig, at saae 6 radct Byg, 

med mindre Beliggenheden er saa meget gunstigere.

Den Havre, her dyrkes, er almindcligvuv blandet med 

graae eller sorte Kjerner, men dog, naar den dyrkes paa 

kraftfulde Jorder, temmelig stallet, det vil sige trind og budt, 

uden Haser. Paa Bygholm, Petersholm og Palsgaard dyr- 

kes den store, hvide, engelske Havre, som er en prægtig Han- 

delsvare , men, efter fleres Forsikkring, neppe saa god som vo- 

rcs almindelige Havre i indvortes Fynd. Paa Brandbjerg 

haves en Art guul Havre fra Rusland, der er overordentlig 

vægtig.
2Lrrer dyrkes i Eritzoe ved Fredericia, og næsten over- 

alt i Bjerge-Herred', dog fortrinligst i Arum og Skjold. 

Disse Byer have ogsaa til Salg, saavel af de hvide som graae.
Vikker ere mere sjeldne i Äjcrge-Herred, dog har Iens- 

gaard en betydelig Vikkeavl. Derimod syembringe Byerne Eritz- 

øc, Stau sirup, Pj ed sted og S. Vilstrup imellem Fredericia 

og Colding ikke faa Vikker til Salg. Men, som Foderurt 

betragtede, finder man Nikkerne klin paa de store Gaarde 

og hos enkelte driftige Bonder. I Byen S. Vilstrup bjerges 

dog ogsaa en Mængde Vikkehoe. Icg kjender en Bonde i 

denne Bye, som i gode Aar plcier at avle en 40 Læs heraf.

Mange, som have forsøgt JErte- og Vikkeavlen, have 

klaget over, at det faldt vansicligt at faae disse Værter til at 

modne. Men dette er dog tfcl kun lokalt, eller en Fslgc af 

for stærk Mergling. Paa mine Vandringer i Bjerge-Herred 

saae jeg i Midten af Sept. 1823 meget faa 2Erter ude cndnn. 

Jeg er villig til at troc, at, hvor hiin Omstændighed finder 

Sted, saaer man 2Erterne for sildigt, og mangler gode tidlig- 

modnende Sorter, samt forfømmcr at flane dem i rette Tid, 

da man, af Ukjcndskab til Sagen, vil have alle Bælge modne. 

Paa Prcestegaarden i Ørum haves et ypperligt Slags tidlig- 

modnende Kaageærter.
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R^dbl^ver er overalt i Hsteregnen bekjendt og dyrket. 

De Fleste avle selv det fornødne Fro, men til Salg haves 

ikke meget tilovers. Imidlertid sælge dog de bedste Byer 

imellem Fredericia, Veile og Colding, især Eritzoe, saint nogle 

Byer i Bjerge-Hcrred, en Deel Kloverfro narligt. En Bon- 

de paa Boller-Gods betaler sin Tiende til Herremanden med 

6 Lispnnd Kloverfro aarklgt. Hvidklover dyrkes ikke, men 

voxer overalt af sig selv, især hvor man mcrglcr.

Kartofler dyrkes af Alle, men for det meste fim i nbe- 

tydelig Mængde. Især er denne Værts Dyrkning meget for- 

somt i Vesteregnen og i Bjerge-Herred, hvor man dog nicest 

knude trænge dertil. Hen ad Fredericia til seer man de fleste 

Kartofler, men almindeligviis lægges dog ikke over 1, 2 til 3 

Tdr. paa en Gaard, da man endnu næsten knn bruger dem 

til Menneskeføde. Fredericia har længe havt en betydelig 

Kartoffelavl; med denne Vært maa her mere betragtes som en 

Handels- end Foderplante, da kun en ubetydelig Deel deraf 

øpfodres til Qvæget, og Resten for det meste consumeres af 

Beboerne selv, ja i fordums Dage endog forsendtes til frem

mede Steder. — Paa Bygholm dyrkes Kartofler i det Store, 

og sial i Aaret 1825 være avlet 3000 Tdr. Man har her en 

stor, lang, røb Art, som giver godt af sig, og som conserve- 

rcs i lange, smalle Dynger, der opføres paa selve Kartoffel- 

marken, og alene tildækkes med Jord, da man paastaaer, at 

Halm bringer Kartoflerne i Forraadnclse. Dette stemmer al- 

deles ikke med min Erfaring, men lader sig maaflee forklare 

deraf, at, da man ingen Lnfthullcr bruger, Kartoflerne have 

det for varmt, naar de indenfor Jordlaget tildækkes med Straa. 

Jeg frygter for, at det, uden et Straalag, ikke vel lader sig 

gjore at afholde Frosten i en strceng Vinter. Paa Palsgaard 

er frembragt i Aaret 1825 circa 1000 Tdr. Kartofler, en god 

Begyndelse, der sikkert ikke vil blive derved. — I Olsted- 

Præstegaard have Kartofler været dyrkede med temmelig godt 

Held. — I Verle har Amtmand Treschow givet et fylgevcerdigt 

Exempcl, ved at gjore Kartoffelavlen til en Hovedsag i sit lille, 

men energiske, Avlsbrng. Paa Aldebertsminde er man kom- 

men i god Gang med denne vigtige Avl. — I Lilleballe, Dons,



108

Follernp og Glud, dyrke 4 Bonder Kartofler i hnndredetsn- 

derviis. — I Hstersuede-Prcestcgaard fandt jeg omtrent 2, og i 

Uldum-Prcestcgaard 1 Tde. Land tillagte med Kartofler rc. 

Saalcdcs udbreder denne vigtige Værts Dyrkning sig meer og 

mcer, og vinder, nagtet den stærke Modstand, dagligt nye Til- 

hcengcre. Paa Boller er Hensigten at drive en ridvidet Kar- 

toffelavl, og i Thyrstcd-, ligesom i Losning - Præstcgaarde, 

skulle vigtige Begyndelser gjores dermed. Gid det sanledes 

maa vedblive! Gavnligere Forandring i vort Agerbrug lader 

sig neppe tcenke!

Mærkelig er den Fremgang, Rapsædavlcn i nogle faa 

Aar har gjort heri Amtet. Den er imidlertid ikke, saaledes 

som man kunde have enftet, fremkaldt ved et Overmaal af 

Kraftfylde paa Markerne, men er meget mere en Følge 'af 

de lave Kornpriscr, som tvinge Landmanden til at see sig om ef- 

tcr nye Indtægtskilder. At Valget faldt paa Rapsæden, kom, 

mer sandsynligviis deraf, at Exernplet var saa let taget fra det 

nære Holstecn, og at Dyrkningen af denne Vært ikke er 

synderlig besværlig, men som oftest meget fordeelagtig, hvor- 

vcd man blev des villigere til at oversee den Kraft, samme be- 

r-ver Jorden. Del troste de Fleste sig med, at dette ikke betyder 

meget, og beraabe sig paa den herlige Hvede, man avler efter 

Naps. Men naar Jorden ikke er des kraftfnldcrc, eller der 

gjodcs des stærkere, er det vist, at Hveden er ringere, end 

umiddelbart efter Brak. Imidlertid er jeg dog villig til at 

undersirive en Pttring, jeg har hort nf en af vore Landmand 

nemlig den, at en Rapsæd - Og Svede - Afgrøde efter 

Brak udtære forben mindre, end tvende paa hinanden 

følgende Zavre-Rjerve, dyrkede under lignende Omstæn

digheder! Havre cr unægteligen een nf de mcest afkræftende 

Værter, især naar man gjoder dertil; men netop derfor kan 

Sammenligningen ikke heller være meget gunstig for Raps«, 

den. — Desuden lærer Erfaring i Holsteen, at der, hvor man 

ikke har havr betydelig Hoebjergning, eller desmere har staa- 

net Jorden, ved at tage færre Halme, har Rapsoedavlen me/
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get formindsket Markernes Frugtbarhed i de felgende Rotatio

ner, saa at Godseicrne have sect sig nsdte til at sætte Skran

ker for en alt for overdreven Dyrkning af denne Væxt. Skal 

altsaa denne Plantes Cnltnr blive usiadclig for os, maa man 

endeligcn stræbe at indfyre Brakfrngtavlcn og Dyrkningen af 

Foderurter.

Næsten alle Napsæddyrkere her i Egnen have afskaffet 

den Skik at brænde Rapscedhalmen, men bruge den til at 

strse under Hestene, eller til at blande med Hcsiemog. Er- 

faring har lært, at dette meget vel lader sig gjsre, og at Rap- 

scedstængeleu, saaledes behandlet, snart raadner. Skulde man, 

paa Grund af de i Halmen tilbageblevne Kjcrner, finde det 

betænkeligt, at bruge denne Gjsdsie til Vaarsæd, kan samme 

dog altid benyttes paa den til Naps bestemte Brak. Men, da 

Rapsen i den fyrste Sommer ikke siyder Frsstængler, har dette 

intet at betyde. — For dem, som knude suste at vide, hvor- 

megen Asie Rapscedhalmen giver, anforcs her, at paa Fol- 

lernpgaard tilveicbragtes omtrent 15 Tdr. Aske af den Halm, 

som var voxen paa 17| Tdr. Land.

Da Napsen begyndte nt dyrkes i det Store her, lod man 

Holstenere komme, som, for 5 a 6 Nd. Courant pr. Tde. 

Land, paatoge sig at sijære, tærsie og rense Rapsen, hvorhos 

de medbragte de fornødne Seil, Segle og øvrige Redskaber. 

Men man fandt snart, at dette faldt for bekosteligt, og har 

derfor siden stedse betjent sig til dette Arbeide af Folk i 

Egnen. Enhver er gaact til Værks dermed paa sin Viis. 

Scil crc, formedelst deres Kostbarhed, kun anflaffcde paa 3 

eller 4 Steder. Saaledes paa Store - Grundet, hvor et stort 

Seil, 38 Alen langt og 20 Alen bredt, har foraarsaget en 

Udgivt nf 3oo Rbd. Derimod have Nogle, f. Ex. Stift- 

amtmand Thygesen til Bygholm, og en Bonde i Uldum, 

ladet gjsre Fjellcgnlv, der ikke koste det Halve, og dog crc 

ligesaa varige. Men den meste Rapsæd er dog torsien paa 

Loegulve, og udmærker sig i saa Henseende den paq Brand

bjerg fulgte Frcmgangsmaade.

Hele Laden tommes, og fcies rcen. Saasnart Rapsæden 

er tjenlig, og Vejrliget passende, kj-rer man rafl hjem, og
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fylder alle Korngnlve til. Morgenstunden, og Rcgndagene be- 

nyttes til at teersie. Man kaster nemlig Rapsæden tilbage paa 

Tærsiegnlvet, saa hoit op, at den næsten naaer til Bjelkerne. 

Folk træde den lidt ued, hvorpaa folge et Par Heste, som 

drives en halv Snees Gange frem og tilbage, medens Rap- 

sceden een Gang bliver vendt. Den vclrysiede Halm kastes 

da ud i en Dynge, og et nyt Lag kommer paa Tcersiegulvet, 

hvorpaa begyndes forfra igjen.

Denne Frcmgangsmaade har meget Zlnbefalelsesveerdigt. 

For det ferste har man ikke et saa stort Antal Folk nsdigt 

paa een Gang; for det andet benytter man Vejrliget paa det 

Bedste; for det tredie faaer man Napseedhalmen kjort hjem med 

det samme, hvortil siden ikke altid findes Tid, saa at Nogle, 

for at komme til at pleie Rapsædstnbben, nodes at brænde 

Halmen. Endcligen for det fjerde, er denne Fremaangsmaade 

dbn mecst oeconomiske, da den ingen Udlæg for Seil eller 

Fjellegulv foraaksager.

Paa Aldebertsminde har man fnlgt en anden Frem- 

gangsmaade. Med et Par Heste og to Skiftevogne er Rap- 

sen afverlende kjort til to forsijellige Loegulve. Med et andet 

Par Heste er torsien, snart paa det ene, snart paa det andet 

Gulv, og i hvert af disse to Karle ansatte til at læsse af 

Vognene, besorge Tærskningen med Hestene, ryste, vende og 

udkaste Halmen.

Vognene, som bruges til dette Arbeide, ere almindelige 

Hostvogne, som beklædes med 4 sammensyede Lagener. Men, 

for at tage desstorre Loes, brnges lange Vognkjeppe, hvorpaa 

anbringes en Ramme, til hvilken Lagenerne spændes. Naar 

man hver Gang bruger nye Blaargarns-Lagener, som i cn- 

hvcr ordentlig Hunsholdning paa Landet ikke pleie at mangle, 

kan Slidct paa dem kun være ubetydeligt.

Paa et Par andre Steder har man brngt 4 til 5 Alen 

vide Slæder istedetfor Vogne. Paalæsningen er nnægteligt 

beqvemmere; men et snare trælsomt Arbeide for Hestene er 

det, nt slæbe disse tnnge Maskiner. Vogne fortjene derfor 

Fortrinet; dog, kan man have dem med lave Hjul, er det 

sag meget bedre.
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Ogsaa med Hensyn til Manden at sijære Rapsen, er man 

gaact forsijelligt til Værks. Nogle have brngtScgl, Zlndre 

Leen. Naar Rapsen ikke^ var meget steerk, har bet sidste Rebstab 

sparet betydeligt Arbcide, uden at fore nogen Ulejlighed med sig. 

Leen har vcerct forsynet med Kroge, og hver H-stkarl har 

faaet to Optagere. Men, naar Stænglerne vare singcrtykke, 

og Rapsen meget tæt, fandt man dog, at de samme Folk 

med Segl udrette ligcsaa meget, og især at Rapsen kom til at 

ligge mere ordentlig.

I Sammenligning med andre Producter, har Rapsavlen 

været snare fordeelagtig. Ja, den har opretholdt mange, og 

afværget flcrcs Undergang. Derfor seer man ogsaa Naps paa 

de fleste store Gaarde, ja hist og her selv paa Bondermarker- 

ne, og, uden Overdrivelse, kan man antage, at her i Am- 

tet aarligen bcsaaes over 400 Tdr. Land med denne Sæd. — 

At den imidlertid kun dyrkes i Osteregnen, forstaaer sig selv, 

men Bjerge-Herred siaaec dog ogsaa heri tilbage for andre 

gode Egne.

Imidlertid seer det for Øiebliffet ikke for godt ud med 

Rapsavlen., De sidste 2 milde Vintre have ikke været Nap- 

sen gunstig«, faa at den har staaet tynd, og været lidet givtrig. 

I Aaret 1822 avlede mange 20 Tdr. og derover paa en Tde. 

Land. ) 1825 maatte man noics med 2 til 3 Tdr. paa samme 

Flademaal, ja flere saac sig nodte til aldeles at omplsie deres 

Raps. Vel blev istedet derfor faaet Sommerraps, men som, 

formedelst Foraarstorken, aldeles mislykkedes, og meget bedre 

gik det ikke heller det atter derpaa saaede Byg. Insekter, 

Larver og Orme have ogsaa frygtelige« tiltaget i de sidste 2 Aar, 

og ødelagt mangt et Stykke Raps. — Nogle have været af den 

Formening, at den Misvcrxt, der i de sidste 2 Aar har ram

met Rapsen, er en Folge af Udartning, som ikke staacr til 

at afhjælpe uden ved Knnstcn; da Rapsen ingen naturlig 

Vært sial være. Men denne Hypothese et neppe grundet; 

Rapsens Udartning maatte ellers fo-r længe siden have flindet 

Sted, og Følgerne deraf have yttrct sig paa en ganske anden 

Maade. En god Host i et af de folgende Aar vil sandsyn- 

ligviis aldeles gjendrive denne Mening, — Om Belysningen
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med Gas vil stade Rapsavlcn, er et Spsrgsmaal, der snart 

maa blive opklaret. Betydelig vil Indvirkningen deraf ncppe 

blive, da det synes som om Gasspeknlanterne have spekuleret 

med vel let en Lnstart.

Til Huusbchov har længe været dyrket overalt i 

Ofteregnen. Men til Salg har, indtil for et Aarstid siden, 

knn ^Landsbyen Eritzoe ved Snoghyi havt tilovers. Her 

saner en fnld Gaard 4 Skpr. Horfrø, og, da Iordbnnden er 

god, bærer Hsrren sædvanligviiv godt til. Vesterboerne hente 

aarligcn et Par Hundrede Lispund skjcettct Hor herfra, og 

betale Lispnndct med 3| til 4| Rbd., saa at denne Sæd skaf- 

ser mange en betydelig Indtægt. — Hsravlen fortjener vist at 

udvides overalt i Osteregnen; thi selv der, hvor Jordbunden ikke 

er denne Plante fuldkommen tjenlig, har Erfaring dog lært, 

nt den lykkes fortræffeligt i 3die eller 4t>c Aar efter Mergel, 

især naar Sommeren ikke er for tør. — Men Mangel paa 

Hænder, og den paa en vis Maade fabrikmæssigc Bearbeid- 

ning, Hørren fordrer, samt de Kundsiaber, der cre nydvendige 

til at behandle Hørren saaledcs, at den kan blive god Han- 

delsvare, have hidtil været betydelige Hindringer for en mere 

udbredt Dyrkning af denne Vært. — Snare glædeligt for Fæ,' 

drelandsvcnnen maa det derfor være at erfare, at i Staden 

Veile er opstaaet et Anlæg, der har til Hensigt at behandle 

den raa Hor med Maftiner. Forfatteren meddeler her en, i 

Anledning heraf, fra Vcile-Amts landoeconomisie Selstab ud, 

stædt Bekjendtgjorclse, og vil til Slntning tilfoie, hvad Frem- 

gang H-rtilberedningen med Maftiner, og Hsravlen selv senere 

have gjort her i Amtet.

* * * ♦ ♦ 
* * * *

Indbydelse fra Veile-Amts landoeconomiste Selstab til 

Egnens Landmænd, at udvide deres Skravl.
^oravlens Vigtighed for Danmark har længe været crkjendt. 

Ved Opoffrclser og Opmnntringcr af alle Slags, har den dan, 

sie Regjcring alt i flere Aar s-gt at bevirke en mccr udvidet
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Frembringelse af et Product, der saa Eigen trives i den 

største Deel nf Riget; og der, formedelst det store Forbrug, 

lover Landmanden en ligcsaa sikker som fordeelagtig Erhverv. 

Hine vor ophoiede Regjerings Bestræbelser have ikke været 

frugteslosc, og uden Tvivl ere vi komne Maalct et vigtigt 

Trin nærmere; men ikke desmindre er Hsrqvlen endnu snare 

langt fra at drives til den Fuldkommenhed eller til den Ud

strækning, det, efter al Sandsynlighed, er mueligt at bringe 

den til hos os.

Den væsenligste Hindring for en mere udstrakt H§ravl 

^nsecs almindelige» at ligge i den Vanskelighed, Landmanden 

har, at faae Horrcn tilbercdct, naar den er rodet. Vcile- 

-lints landocconomisfe Selskab bestemte sig derfor strap fra dets 

Indstiftelse af, at faae denne Hindring ryddet af Veicn; og 

det glæder det, her at knnne anmelde, al i Staden Leile er 

opstaaet:

en Z-rtilberednings - Anstalt med Mastiner, 

som er anlagt af Hr. Farver Henrik Dalgas, og hvor Land- 

Manden kan faae sin Hor og Hamp braget, ftjærret, heg- 

ler og sorteret. Skjondt endttli dagligt arbejdes paa at give 

denne Indretning, og især Maskineriet, mere og mere Fnld- 

kommenhed, er den Frcmgangsmaade, her folges, allerede 

befunden saa hensigtsmæssig og grundet paa rigtige Regler, at 

det ikke nok kan anbefales Landmanden, at benytte sig af denne 

Lejlighed til at udvide sin Heravl. Herren tørres ved Ovn- 

varme i et Værelse, kan altsaa ikke blive blanket eller tabe 
sin Smidighed og Blødhed. Bragningen foretages paa en 

Maskine, som er opfunden og forfærdiget af Mechanikus, Dan, 

ncbrogsmand Wini'trup, og som arbeider paa den meest skaa- 

nende Maadc for Hsr, eller Hainpetavcn. Skjætningcn skeer 

ligeledes ved Maskiner, med Skjættespaan af forskjellig Fiin- 

!>ed, og Slaget er saa vel anbragt, at naar Herren er god, 

bliver Affaldet af Skjætteblaar næsten til intet. Til nt be- 

s§rge Herren heglet, er ansiaffet et Assortiment Hegler af for- 

l^iellig Fjinhed, og til Hcglemcsrer er antaget en i Faget 

kyndig Mand. — Prisen, for hvilken benævnte Anstalt for 

bcervcrrende Tid arbeider, er: 1) for at tørre, brage og skjætte 
volle Amt.
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H-rren eller Hampen, en Fjerdepart af Udbyttet, eller Vær- 

dien deraf i Penge; dog kan den forste Betalingsmaade knn 

finde Sted, naar Horrcn er af forsvarlig Godhed. 2) For 

at Hegle og sortere Herren 3 Rbmk. pr. Lispund.
I Tilfælde, at betydelige O.vantitctcr Hor frembringes, er 

Hr. Dalgas villig til, hvis nogenlunde Lejlighed gives, at 

lade sin Brodemafline flytte til F-rcmbringclsesstedct, og der 

at brode Hørren, saaldves at Transporten til Fabriken, hvor 

Forædlingen siden fuldendes, ikke kan falde besværlig. Ogsaa 

tilbyder han, paa egen Bekostning, at levere forsvarligt Horfro; 

og besorge Herren braget og sijccttet imod at dele Indtægten.

Skjsndt rigtig udfort Tsrring, Dragning, Skjætning og 

Hegling have særdeles megen Indflydelse paa Tilvejebringelsen 

af en fnldcndt Vare, kan det dog ikke nægtes, at den forud- 

gaacnde Behandling ikke virker mindre paa Qvaliteten af den 

frembragte Hor. Selsiabet har derfor troet at maatte gjore 

H-rdyrkcrnc opmærksomme paa felgende Punkter:
1. At den taverigsic, fineste og stærkeste Hor frembringes 

paa kraftfuldt Grønland, som desuden meget letter Hsrdyrk- 

nmgen, fordi Lugningen fom oftest her er overflødig. Dog 

avles ogsaa fortræffelig Her efter gjødcde Kartofler. Efter 

Rug eller Byg bliver Hørren grov og strid i Tave, men efter 

.stavre ofte ligesaa god som i Grønland, forudsat, at Iordcn 

i Forvcicn har faact Mergel og ikke er ndsiippet.
2. At'man, for at frembringe'Hor, tjenlig tit Fabrika- 

tioncn af fine Lærreder, ikke maa saae mindre end 7 Skpr. 

hørfrø, af forsvarlig Godhed, paa en Tde. Land til 14000  

2((en; og at jo tykkere Herren saacs, des finere og blødere 

bliver Taven. —
3. 'M Hørren, saasnart den har afblomstret og de fleste 

Knceblcr ere dannede, bor rnsics. Tidligere taber Taven i 

Styrke og Mængde, men er finere; sildigere vil den blive 

grovere og giver altsaa en Vare af mindre Værdie. Kun det, 

man vil have til Fro, lader man blive fukdmodent.
4. At Vandrodningcn, naar man har Valget, bor gives 

Fortrinet for Landrsdningen. Paa Horfabriken i Veile har 

man paa det bestemteste overbeviist sig om det lldfnldkomne
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ved sidste, som iscer bcstaaer deri: at Hørren aldrig er saa 

jevn rodet, eller saa hvid af Farve, hvilket tilsammcntaget 

naturligvils meget nedsætter dens Værd som Handelsvare. 

H-rdyrkerne kunne derfor ikke nok beflitte sig paa en fuld- 

kommen Redning af dercs Hor, hvilket bedst steer, naac man 

umiddelbart cftcrat Hørren er rustet, og medens Stænglerne 

endnu ere grønne, altsaa i en eensformig Tilstand, nedsænker 

den i klart Vand f. Ex. i Aae- eller Bcek-Vand, som til 

den Ende ledes i Grave eller Huller, man i Forveien har 

opkastet; eller ogsaa i forladte Mergelgrave, som seedvanlig- 

viis indeholde godt og reent Vand. Tsrvepsttec fortjene beti/ 

Mod ingen 2lnbcfaling. Den eneste sikkre Maade at erfare, 

vm Herren er rodet nok, er, jcvnligt at optage smaa Prsver af 

den nedsænkede Hpr, tørre dem ved Ilden eller Solen, og for- 

sdge om Herren lader sig brede. Disse Prsver maae anstil- 

lcs saasnart man mærker, al Taven begynder at'lysne sig fra 

Stokken, hvilket i varmt Veir undertiden allerede indtræffer' 

paa Zdie eller 4de Dag.

5. Endeligen er det nødvendigt, at Hørren, saavel under 

Nusiningen svin Spredningen og Opbindningen, paa det om- 

hyggcligste holdes sammen og ikke kommer i Urede, men at 

Rodenderne nole afklappcs, og at den ene Stængel ligger tæt 

vg pecnt op lit den anden. Iscer er dette nødvendigt naar 

Hørren sial tilberedes paa Masiiner, fordi Arbcidet ikke alene 

derved meget lettes, men den frembragte Vare ogsaa faaer et 

bedre Udseende. Ved Transporten af Herren til Fabriken er 

at iagttage, at man dertil vælger tort Veir.

Efter at Selskabet saaledcs har fremsat sine Tanker om 

denne vigtige Sag, anseer det al videre Lovtale over Horavlen 

som overflødig, da det maa være Enhver indlysende, at Hor- 

ren, uaar Dyrkningen drives paa den omtalte Maade, blandt 

alle vore Handelsvæxter er den, der skaffer mindst Ulejlighed, 

kræver de færreste Tilberedelser, svækker Jorden mindst, og maa- 

stee tilveiebriuger den storste Fordeel.

Det landoeconomiste Selftab i Veile Amt, den (ste Februar! 

1826.

(8*)
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Den ncermesre Virkning af ovenanførte Bekjcndtgjorelse var, 

at cif Deel Landmænd uden for Bondestanden og mange af 

Veile -Indvaanere, som hidtil ingen Hor havde saact, begyndte 

i Foraaret 1825 at dyrke denne Plante i det Store, og at Far- 

ver Dalgas fik 50 Tdr. Hsrfro saaede til halvs paa fvrsijel- 

lige Steder i Amtet. Saaledes havdes her det hidtil ukjendte 

Syn af store Fald Hsrsæd paa 3 til 12 Tdr. Land. Men Som, 

meren var ugunstig, og i det hele avledcs ikke over 8 a 10 

Lispuud sijættcr Hor pr. Tde. Land, ja nogle havde aldeles Mis- 

vcext. Hertil kom endnn de lave Hsrpriser og den ringe Af- 

scetning, foranledigede ved den store Mængde Hyr, et Handels- 

huns i Ringkjobing forsirev paa samme Tid, og som siden 

solgtes til enhver Priis. Alt dette havde til Folge, at Far- 

ver Dalgas i Foraaret 1826 ikke har kunnet faac mccr end 

30 Tdr. Hsrfro saaede til halvs, og at nogle af de største 

Hsrdyrkere have trukket sig tilbage. Det er hsiligen at be- 

klage, at saa nyttig en Gjcnstand i sin Fødsel finder saa 
mange Gjenvordighedcr at bekæmpe. Udsigterne for dette 

Ilars Afgrøde ere, i det Oieblik dette nedskrives, hoist maa- 

delige, og der er at befrygte, at Hsravlen i Aar vil afgive et 

endnu langt ringere Resultat, end i Fjor. Vedholdenhed er det 

cncjlc, der under saadanne Omstændigheder kan anbefales Ved- 

kommende og der vil gjsrc dem fortjente af Staten. ) øvrigt 

bsr her bemærkes, at sammenlignende Forsog paa det tydeligste 

have bekræftet den Sætning: at jo modnere Hor, des stridcre 

Tave. Hor, ruflet kort efter Blomstringen, har i Almindclig- 

hed ikke givet mere Blaar, end den modenblevne Hor. Imid- 

lertid lade de Fleste dog Hørren bære Free, fordi dette finder 

god Afscetlii'n'g til Udlandet, og med Begjerlighcd sogcs af vore 

Kjøbmamd.
Hvad Mastinanlcegget i Veile angaacr, saa er dette be- 

tydelig udvidet, og drives nn ved Hestekræft. I Vinteren 18|£ 

(rc over 12,000 Pund Hor her forarbejdede. Dog kan og vel 

Maflincriet endnu modtage vigtige Forbedringer. — Et andet 

Anlæg af dette Slags er nylig opstaaet i Nebel-Molle ved (fol

ding, og drives ved Vand, i Forening med Mollevcerkct. Den 
her indførte Br§dcmafline cr for siere Aar siden opfunden af
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en Møllebygger i det Slesvigske, men henlaae, formedelst 

Mandens Fallit ubenyttet, indtil Hr. Dannebrogsmand Wnlff 

til Nebelmolle bragte den for Lyset igjen. Denne Maskine, 

der bestaaer af 14 eller 16 kanelerede Valser, som parviis 

virke mod hinanden i en horizontal Stilling, synes at hore 

til de fortrinligste Redskaber af dette Slags. — Et tredie Au- 

lceg, ved en Vandmølle en 1 Miil norden for Veile, synes at 

ville gane i Staae igjen. Man betjente sig her af 4 al- 

mindelige Brydere, som ved en egen Mechanisme sattes i 

Bevægelse.

Dyrkningen af Hamp er langt fra ikke saa udbredt 

som Hørrens. Imidlertid seer man dog hist og her, et lidet 

Stykke Jord tilsaaet dermed. De stsrste Hampetostcr findes 

i Uldum, hvor Hampeavlen, formedelst den betydelige Hoebjerg- 

ning, og en Deel af Markens muldrigc Beskaffenhed, da den 

strækker sig hen ad Kjcerct til, nok fortjente at udvides lidt 

there, og knnde blive til en vigtig Indtægtskilde sor denne 

Bye.

Zumle-Dyrkningen er endnu temmelig sjeldcn. Faa 

Bonder kjende dertil; langt færre have anlagt Humlchan- 

gcr. Nogle Ranker af vild Hnmle, som snoe sig op ad 

Haugcgjcrdct, erc i Almindelighed alt hvad man seer i Lands- 

byerne. Dog begynder dette at forandre sig noget, og hist og 

her erc stimer Hnmlehanger anlagte af Bonder. — De store 

Gaardc og nogle Præstcgaarde dyrke Humle, men dog kun 

til eget Behov, stundom ikke engang saa meget. — Af nd- 

Nlærkcde Humlchanger fortjener fyrst og fremmest at nævnes An- 

l«gget paa Kjelkjcer. ) hele Amtet saae jeg ikke Lige til Frugt

barhed ; Humlekopper af 2 til 3 Tommers Længde, tæt opdyn- 

gcde langs ad de 8 til 9 Alen lange Ranker; og dog sial 

bette intet have været imod et af de foregaaende Aar. Ogsaa 

Pag Rosenvold og Varretsiov findes 3 nye betydelige Hum- 

^hauger. Men det største Anlæg af dette Slags er dog paa 

Augballegaard i Hover - Sogn, hvor 6 Skpr. Land for et
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Par Aar siden ere tilplantede med Humle, som, efter Sigende, 

lykkes godt.

Saaledes tager da Dyrknitigcn af Humle med hvert Aar 

til. Men det Held, Fyenbocrne dertil have, kan, trocr jeg dog, 

neppe ventes i Jylland, da Climatct er denne Frembringelse 

for meget imod, i det mindste der, hvor man har at kæmpe 

mcb Nattefrost. Saaledes f. Ex. paa Aldcbertsminde, hvor 

en Humlehauge paa 300 Stængler, 7 Aar gammel, og anlagt 

med den største Omhyggelighed, i eet og alt endnu knn har 

frembragt 4 Lispnnd Hnmle, og det endda af cn maadclig 23C' 

staffenhed. — I Uldum Præstegaard har Hnmlehaugcn lige- 

ledes intet baaret i 4 Aar, og bliver desaarsag nn nedlagt. — 

Veile, der i gamle Dage havde saa mange Hnmlehauger, har 

sandsynligviis af samme Grnnd maattet lade disse gaae ind 

igjcn. Naar derfor Egnen ved Fredericia og Bjerge - Herred 

undtagcs, troer jeg ikke det nytter stort at tænke paa Hnnu 

ledyrkning.

I Bjerge, Herred hørte jeg Flere, dog, som det lod, as 

een Skole, paastaae, at Humlen ikke maatte lnges eller hakkes, 

for ikke at stade Humlerodderne, men at Græsset eller Ufru/ 

Let alene maatte nedtrædes. Disse Humlehanger afgave imid- 

lertid just ikke det frydeligste Beviis paa denne Sætnings Rig/ 

tighed. — Mere Bifald fortjener, troer jeg, den Fremgangs- 

maade, en Bonde i Thaarup folger, nemlig at saae Boghvede 

imellem Humlen. — Ved fiere Aar i Rad at lade Tappen af 

Humlerankerne afhugge, saasnart de naae Stængernes Høide, 

har jeg overbeviist mig om, nt dette aldeles ikke paasiynder 

Blomstringstiden, eller virker paa Frugtbarheden. — Ligele- 

des have gjcntagne Forjog lært mig, at det ikke nytter at lade 

meer end 3 Ranker snoe sig op ad hver Stang, ja at det 

inodsatte endog' er skadeligt. — Ei heller kan jeg sige at have 

bemærket større Frugtbarhed paa de Ranker, som gaves 8 til 

o Alen lange Stænger, i Sammenligning med andre, der kun 

fik dem paa G a 7 Alen. Men kortere bor de ikke heller være, 

da Rankerne ellers lobe ned ad igjen, og, ved at komme 

Jorden for nær, holde sig længer fugtige om Morgenen, eller
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i Negnveir, hvilket sandsynligviis formindsier Humlens Kraft 

og Frugtbarhed. ,
Rummen dyrkes nn langt hyppigere end forhen. De 

fleste store Gaarde og Prcestcgaarde have en Kummenplantage 

af £ til 1 Skpe. Land, ja enkelte Bonder begynde cubog at 

folge Stemplet. I Remmelslund-Kroe og paa Hviloberggaard 

haves Kummenplantagcr paa 5 til 6 Skpr. Land. Det største 

Anlæg af bette Slags findes dog hos en Kjsbmand i Vejle, 

der i denne Sommer (1826) har en Soft paa 55,000  

Alen heel tilsaaet med Knmmen. Den samme Mand har 

ogsaa i nogle Aar havt et Par Tdr. Land med Sennep, det 

eneste mig bekjendte Forsog af dette Slags heri Aintet.

J Almindelighed holdes Kummen for en toaarig Plante, 

der bærer i ntibet Aar, og derpaa uddoer. Men ben ne tøcet; 

ning trænger til en Indsirænkning. Erfaring har her lært,' 

at, na ar Kummen saac^ i Angnst, bærer den ikke førend i 

3die 2(nr, og, for nt bære i et andet Aar, maa den saaes 

meget tidligt i Foraaret. Ia, er Iorden ikke kraftfuld, eller 

staaer Kummen for teet, ville mange Planter ikke komme til 

Modenhed førend i 3die Aar. — Bekjendt med den ved Halle 

brugelige Fremgangsmaade, at saae Kummen i Byg, har jeg 

prøvet den her; men gjcntagnc Forsøg have lært mig, at det 

er det samme fom at saae i Angnst. Man seer heraf, hvad 

Clima og Jordsmon have at betyde. — Bedst Held har jeg 

havt, naar Kummenplanterne<opelstehes i et Bed i Hangen, 

for Tiåret derefter at omsættes. Frøet udsaacs i Angnst, og 

det Stykke, der er udscet til Anlægget, gjedcs øg bearbeides 

i næste Foraar saalamge til det er fuldkomment sijort og reent, 

hvorpaa den unge Kummen i Lobet af Iuni udplantes i Ra- 

dcr, en halv Alen fra hinanden, med et Rnm af et Qvar- 

teer imellem hver Plante. Denne Fremgangsmaade har den 

Fordcel, at man, uden at opoffrc mecr end 2 Aar paa en 

Kummenafgrede, kan give Iorden den behørige Bearbejdning, 

og at Planterne, da de staae afsondrede, opnaae den største 

Fuldkommenhed. Men det staaer ikke heller til at uægte, at 

Omplantningen undertiden falder noget vanflelig, især i tort 

Vcir. ,
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Rardeboller dyrkes af Hr. Koch, Kleedefabrikant i Grcis- 

m-lle. I Aaret 1825 frembragtes 20,000 fuldkomment tjcn- 

lige Kardeboller. Siden er Anlægget meer end fordoblet. Og- 

saa Vau er her frembragt, og Hr. Koch mener, at Dyrknin- 

gen af denne Plante snare let kunde iværksættes her til Lands, 

naar Froet deraf blev strøet paa Diger og Volde, hvor den 

da nok flnlde vedligeholde sig, dersom kun iagttages, ikke at 

afskjeere Stængelen f-rend Fryet er faldet af. At Van vo- 

xer villigt uden Dyrkning, har jeg sect flere Erempler pan.

Fredericia frembringer endnu megen Tobak, dog ikke i 

den Mængde som under Krigen, der ved Ve he-ie Priser saa 

meget opmuntrede til denne Dyrkning, saa at den endog bc- 

gyndte at udvide sig til Landet og de nærmeste Kjobstceder, 

hvilket dog nn igjcn aldeles har hort op. — Tobakspriserne 

have i de sidste klaringer været 3 Rd. Crt. pr. loo Pnnd. 

Antages, at en Tynde Land giver looo Pund, bliver det 30 

Rd. Crt., at dele imellem Planteur og Iordeier. Plan

teuren faacr vel paa denne Maade ikke' synderligt mere, end 

en god Dagleier for sin Umage og Slid; men allerede dette er 

godt i vore Tider; og Iordcieren har 15 Rd. Crt. for sin 

Meilighed med at gjsde Jorden, pløie den 3 til 4 Gange, 

samt svare Afgivter og Renter.

Kjsbstæderne, naar Fredericia undtages, forsømme meest 

Dyrkningen af Handelsværter. Z Colding drives vel Hsrav- 

len temmelig stærkt, men dog kun til Hnusbehov. I Veile 

derimod er denne Sag fyrst nylig kommen paa Bane; men 

denne Bye har ogsaa de ringeste Jorder med c ti hoist ufordecl- 

agtig Beliggenhed. — Det har for ikke længe siden været 

foreslaaet, paa ny at iudsiærpe en gammel Lov, der befaler, 

at I af Kjsbstæd-Jorderne skulde dyrkes med Handclsvæxter. 

Men hvør mange Kjobstædcr gives iff c, hvis Jorder, forme- 

delst en uheldig Beliggenhed, eller deres ringe Beskaffenhed, 

flet ikke passe hertil; og hvorledes vil man forlange, at af 

Arealet, uden særdeles Hjælpekilder, sial kunne dyrkes paa 

denne Maade. Brænderierne siuldc rigtignok afgive Mid- 

let dertil, men disse begunstiges ikke tilbørlige«, saa at de
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overalt staae i et saare ringe Forhold til det betydelige Areal, 

vore Kjobstæder i Almindelighed besidde. Knnde TTV ja 

Deel af de Kjsbstædcrs Jorder, der passe hertil, dyrkes med 

Handelsvæxter, vilde allerede dette være et saare glædeligt 

Resultat.
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13.

Spores Sygdomme hos Rorner? Rust? Brand? har man paa- 

lidelige Erfaringer om Aarfagerne dertil?

og Brand kunne ikke siges at være meget almindelige 

her i Amtet, eller Sæden at tage synderlig Skade deraf. I 

Aarct 1819 klagede man vel over Nust i Rugen; men dette 

har dog nok været en Fejltagelse af Sygdom. Nattefrost hav- 

de nemlig, langs med Moser, Kjærc og Skove, ødelagt Nu- 

gen i Blomstringen. Som en Folge heraf svandt Rugen lidt 

efter lidt hen, tabte Livskræfterne og blev overtrukken af en 

liden sort Svamp, som man kalder Rust. Men den egentlige 

Rnst, som forst viser sig med gule Pletter, der siden gaae 

over til et brunt Stev, er, som sagt, temmelig sjclden, eller 

overvindes sor det meste af Planten selv, saa at skaden neppe 

mærkes. Dette var s. Ex. Tilfældet paa Palsgaard, hvor et 

Slags Rust viste sig i Sommeren 1823. Paa Kjernen as Rugen 

fremkom nemlig rødlige Pletter, der dog snart tabte sig igjcn; 

saa at paa den til Sæd torsine Rug, som jeg sidst i Septem- 

ber havde Leilighed at betragte, ikke fandtes mindste Spor 

deraf tilbage, og Rugen endog bar alle Kjendemærker af snndt 

og ndmærket Scedekorn. — Om Aarsagen til Rnst har jeg 

ikke kunnet faae saadanne Oplysninger, der her fortjente at 

anføres. Ligesaa lidet om Barberissens Skadelighed eller 

Usiadelighed for Rugen, da denne Sag neppe er kommen til 

Omtale heri Amtet. Maasiee fordi her findes saa faa Bar- 

berisser.
St^vhrand, ikke Rornbrand (thi denne Plage er ikke 

meget bckjendt her), gjsr meest Skade i Hveden, især den 

hvide, som mecr end andre Arter, saa fortæller man, flal 

være ndsat for denne Sygdom. — Imidlertid er Vaarsæden ikke
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heller ganske fri derfor. Paa Palsgaard, hvor man dyrker den 

store cngelsie Havre, saae man sig nsdt til, for 4 Aar siden, 

at ansiaffe frist Sordehavre, fordi Skovbrand begyndte at faae 

overhaand, og med Bygget var det nærved at komme til 

samme Yderlighed. Paa Aldcbertsminde bemcerkedcs i Som, 

mercn 1824 enkelte Brandax i Rngen; men dette tabte sig 

siden aldeles igjen.

Overalt er man enig om, at siyde Skylden for dette Onde 

paa Sædekornet, og fortæller, hvorledes man, ved at anskaffe 

frist Hvede fra andre Egne, har befriet sig derfra. Hvorimod 

Sygen mcer og meer har taget til, naar man er vedblevcn 

at saae egenavlct Hvede. Men det sikkresre Middel, som cnd- 

og af Mange ansecs for ufeilbarligt, er at saae overgjemt 

Hvede fra foregaaende 2lars Afgrøde. — Saa rigtigt og sandt, 

dette alt kan være, ligger dog neppe Aarsagen til Brand altid i 

Sædekornet. Paa Iensgaard, der har tunge og fugtige Leer- 

jorder, har det hidtil ikke villet lykkes at frembringe Hvede, der 

var fri for Brand, uagtet frist Sædekorn flere Gange er for- 

sirevet fra Fredericia. Her maa Iorbunden være af den Be/ 

siaffenhed, at den disponerer Planterne til Sygdom. — At 

kalke Hveden, eller vadste den med Lud af Asie eller Vitriol 

rc., ansees af Fleerheden af vore Landmænd som et utilstrcek- 

keligt Middel til at dræbe Spirckraften, i de usunde Kjerncr, 

og folgclig ogsaa til at forebygge Brand. I Fredericia, 

hvor alle kalke deres Scedehvede, og endog bruge Soevand 

dertil, finder man ikke dcsmindre hyppigt Brand hos dem, som 

ere sijodcslsse i Valget af deres Sædekorn.

Et Tilfælde, der er meget almindeligt i Vesteregnen, og der 

i tsrre Somre foranlediger megen Misvæxt, er, hvad man 

kalder, at Sæden bliver vand- eller soel-ffoldet. Sæden 

tærer hen, og sætter ingen eller i det mindste meget nfnld- 

stændige Kjerner. Mangel paa Regn, og det tynde Overlags 

Uformuenhed til at modstaae Tørken, ere Aarsagerne til dette 

Onde. Derfor siger man ogsaa om Vesteregnen, at det maa 

regne hver anden Dag, for at den kan give en god Host. 

Folerne af et for tyndt Overlag ere imidlertid dog ogsaa 

kjendeUge i andre Egne.
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For de Strsg, som kun endnu lidet ere cnltiverede, 

eller som ligge ved Kjær og Moser, er Nattefrost en sand 

Svebe. De haardfsreste Værter formane ikke engang, naar 

Hieblikkct er ugunstigt, at modstaae Indtrykket deraf; og ifinngt 

et Tilfælde, som rammer vore Sædartcr, og som man fager at 

hidlcde fra allchaande Aarsager, maa sandsynligviis tilskrives 

Nattefrosten. jordbundens Opdyrkning og Kjcercnes Udtor- 

ring, sinlde vel være Midler derimod. Men, desværre! Aar- 

hundreders fortsatte Bestræbelser ville maasiee peppe være til

strækkelige til saaledcs at forandre Clima og Jordsmon, at 

man intet mere sinlde have at frygte af Nattefrost. Flere 

Gaardc her i Amtet, hvor man alt i mange Aar, ved om- 

hyggelig Dyrkning, har sogt at forandre Jordens Natnr, vise 

hvorlidet derved endnu er udrettet. Lige vigtig for Stats- 

manden og Oeconomen maa det derfor være at kjende de Egne, 

som nicest cre udsatte for denne Landeplage. — I det Fore- 

gaaende har jeg alt anfsrt Stroget langs med Landevcicn fra 

Colding til Viborg, som det, der meest lider af Nattefrost. 

Men, for at tale mere specielt, fortjener endnu i saa Hen

seende her at neevnes en Deel af Lilleballe - Mark i Stende- 

rup-Sogn, noget af Vins-Mark, nemlig den nordlige Deel, 

ben østlige Deel af Starnp-Sogn; noget af Tyvkjær - Mark, 

nemlig den vestlige; Stnbdrnp-Bye og Hoicn-Hcde i Hoicn- 

Sogn; Meislingbyes Mark i Jcrlev-Sogn; Dingsted-Molles 

og Kobbcrfabrikcns Marker; en Deel af Icllinge - Sogn, 

nemlig den vestlige; det meste af Givskud-Sogn; de Dele af 

Staugaard, Mark, Langcsiov- og Uldnm-Sogne, som stsde 

nærmest til det store Kjær. Det meste af Bygholms Marker, 

der, omgivne af Kjeerc og Enge, meget cre ndsatte for siade- 

lige Dunsters og Nattefrostens Indvirkning, saa at i Inni 

1819 endog hele Rugafgroden blev ødelagt. Lægger man her- 

til Losning-Sogn og hele Vester-Egnen, soin mcer eller min

dre er udsat for at tage Skade af Nattefrost, troer jeg at 

have gjort opmærksom paa de Streg, der i den bcsirevne Hen- 

sigt fortjene at kjcndes.

Insccter, som kunne stade Kornsæden, have hidtil ikke 

været meget bemærkede. Paa Palsgaard i Bjcrgc-Hcrrcd har
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en liden Orm, i Sommeren 1823, anrettet stor Skade paa 
Bygget, saa at i det mindste i Part af Afgrøden er gaact 
tabt. Denne Orm var omtrent li Linie lang, i Begyndel- 
scn hvid, siden graa, og antog omsider Skikkelse af en Pup
pe, der dog sidst i Septeinber befandtes tom. Tidligt maae 
disse Orme have indfundet sig; thi de beskadigede Halme vare 
i Almindelighed ikke over li Qvartecr hoie. De have havt 
deres Sæde i det Indre af Planten, strap ovenfor det forste 
Lccd, og tydeligt saac mail den Dei, de havde banet sig op ad 
Axet til. Ved at »verskjære Saftrsrcrnc, maae de have stand- 
set Plantens Vært; thi 'Året var for det meste blcvcn sidden- 
dc i Skeden, og havde aldeles intet Korn baaret. Naar Or- 
mcnes Mængde ikke var for stor, overvandt Bygget, dreven 
af den kraftfulde Jordbund og det gode Vcir, Skaden, men 
Året blev dog smaat. Paa alle beskadigede Planter fandtes 
imidlertid Sideskud, som vare forblcvne uangrebne af Ormene, 
men som, da de kom sildigt til Grode, kun gave lidet Byg. 
Ormene bemærkedcs paa den Tid, Scedcn begyndte at stride, 
og forsvandt henitnod Host. — Ved nærmere Undersøgelse har 
det viist sig, at Palsgaard ikke har været det eneste Sted, 
hvor disse Orme era fremkomne. De ere bemærkede i nogle 
Miles Afstand, selv i Hads - Herred, dog uden at have for- 
aarsagct kjendclig Skade. Man har ikke siden hort til nogen 
videre Udbredelse af disse Orme.

J Egnen af Fredericia og Vcile havde en liden, nogen, 
graa Snegl i Eftcraarct 1823 afædt Rugen i store Pletter, 
saa at man saac sig nodt til at saae paa ny. Denne Snegl 
skal allerede i Hscslcttcn have viist sig paa nogle Steder i stor 
Mængde i Græsset. Den forsvandt strax efter første Efter- 
aars Nattefrost. Hidtil havde disse Snegle været aldeles ubc- 
kjcndte her i Amtet. Siden har man tun mærket lidet til 
dem.

Men er Kornsæden hidtil (luppen saa let, er det langt 
fra at være Tilfældet med Rapsen. I de 3 sidste Somre 
have smaa hvide Orme frindct Adgang til Frsehuscnc og for- 
tæret en stor Mængde Kjerncr. Man paastaacr, at disse 
Orme fremkomme af en liden Flue, der lægger sine 2Eg i
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Hjertet af Blomsten. — jordlopper have ogsaa sdelagt mangt 

et Stykke fremspirende Raps, og en Art sorte Kaalorme 

anrettet store ødelæggelser om Efteraaret paa den i Blade staa- 

ende Raps. Endelige» har man ogsaa bemærket et Insect, 

der om Foraaret opholder sig i Rapsstængelen, og ved sit Bid

> foraarsager Plantens Undergang.
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14.

Har man nogen bestemc Regel om den Grad af Modenhed, Sæ

den bor have, naar den skal hostes, for ar blive bedsk 

Handelsvare?

Alsiagtige Undersøgelser om den Grad af Modenhed, Sæden, 

bor have, naar den skal hostes, for at blive bedst Handcls- 

vare, cre, saavidt mig bekjcndt, ikke anstillede. De fleste 

Landmænd uden for Bondestanden her i Amtet holde for, at 

Sæden bor opnaae sin fnlde Grad af Modenhed, men om 

med Grund tvivler jeg meget paa. Ofte har jeg, for at faae 

Ende paa Hosten, ladet Leen komme paa et eller andet Fald 

med Seed, som var tilbage imod de andre, sijondt i Begyn- 

dclsen ikke uden Frygt. Men aldrig har jeg havr Aarsag til 

at fortryde det, og jeg trocr at have bemærket, at naar det 

ikke kommer an paa at frembringe Sædekorn, gaacr det meget 

vel an at heste Sæden, førend Kjernerne blive ftildmodne, ja 

at dette endog giver det største, meclrigste og sijonncste Korn. 

Men man man tage sig i Agt for, ikke at hoste, saalcenge den 

meclagtige Snbstants i Kjerncn er melket. En vis Grad af 

Fasthed, omtrent som bledt Vor eller fast Deig, maa oppe- 

bies. Vil man give Agt, sial man snart blive vaer, at de 

Kjerner, som paa den stagende Sæd ere haardcst, altsaa mcest 

modne, ere de mindste, og følgelig krybe sammen ved' at 

lnodne paa Stængelen, istedet for at alt, hvad der modner ef- 

ter, naar Sæden er hostet, udvider sig. Imidlertid har jeg 

hort paastaac, at den Sæd, som bliver fnldmodcn, staaer sig 

bedst paa Kornlofterne, og at dette især siulde gjelde om 

Rugen.
At Bonden hosier for tidligt, hores jcvnligen af vore 

mere oplyste Landmænd. Men denne Befiyldning har neppe 

nogen anden Grnnd, end at him forst er færdig med sin Host, 

hvilket, da han mergler med Maade, og i Almindelighed har
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forst tilsaaet, falder des lettere. Vel frembringer Bonden som 

oftest ikke saa godt Korn som Landmanden uden for Bonde- 

standen, men dette kommer af at hans Avlsbrug er mindre 

fnldkomment, og at de Scedearter, han dyrker, ere af en rin- 

gere Art. ,

De Kjcndcmærkcr, Bonden her rotter sig efter, uaar han 

vil hsste, ere: 1) for Rugen: At den begynder at blive 

hvid, samt at naar man med en omvendt Hat flaner imellem 

Vipperne, ikke beholder meer end 2 til 3 Kjcrner; flere ere 

Tegn til for megen Modenhed. 2) Sor Bygget: Hieblikket, 

hvor det ganer over fra Nodradc til en gulere Farve. 3) 

For Savren: Naar de bedste og fyrste Kjcrner ere modne. 

4) For Loghveden, uaar | af Kornet er sort, men Resten 

dog udvoxcn.
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Hvorledes ere Rornvarerne bessafne? sørges der for deres.Rens, 

uing? er der paarænkc nogen Foranstalcring til deres Corring? 

ril deres videre Forædling?

Skj-ndt endnu meget maadeligt Korn bringes til Torvs, har 

Dansteligheden med at -afsætte Kornvarerne i de sener/ 2lar 

dog ikke lidet virket til Frembringelsen af bedre Sæd. Ligcle- 

des have Leverancerne til de Kongl. Magaziner lært Bonden, 

hvorledes han har at rense Kornet, for at have gode Vater 
til Salg.

Rugen, uaar den behørigt renses, veier i Almindelighed 

12 Lpd. Dog veed jeg, nt den øgsaa er leveret til en Vægt 

af 13 og 131 Lpd., men natnrligviis fra de gode Egne, og 

nedsiammende fra Provstiet. — Bygget har ondt ved nt holde 

den til Leverance i de Kongel. jMagaziner anordnede Vægt, 

hvilket il uf kommer deraf, at denne Sæd ikke saa ofte sorfri- 

fles som Rugen, og derfor, uaar Jordbund og Cnltur ikke 

cre den gunstige nok, let udarter. Jeg har allerede nævnt de 

Byer, som udmærke sig ved det bedste Byg. Her pleier sex- 
radet Byg at holde cn Vægt af lo til 11 Lpd.^ det toradede 

henimod 12. - Havren er i Almindelighed formeget blandet 

med graae eller sorte Kjcrner til at kunne passere for ud

mærket Vare. Dog er Vægten forholdsviis bedre end Byg

ge tv, nemlig 9 til 9^ bpd. Dette gjelder imidlertid fint om 

Hsteregneu; thi saavcl Byg som Havre fra Vesteregnen ville 

aldrig kunne passere i Handelen. — I Fredericia srembrin- 

ges Hvede, som ikke giver den holsteettste noget efter, en Følge 

af Tobaksdyrkningen, der forbereder Jorden fortrinligt til 

denne Sæd.

Dette viser, at cn stor Deel-af Amtet er stikket til Frem
bringelsen af gode Kornvarer, uaar kun den fornødne Op, 

Mærksomhed herpaa fra Landmanden» Side anvendes. Men 
Veile Amt. /o\
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saal«nge Fleerheden af vore Kjobmcend ere Brcendcviinsbræn, 

dere, kan man ikke vente synderlige Anstrcengelser i dette 

Punkt. Thi istedet for med urokkelig Fasthed at afvise alt, 

hvad der ikke qvalificerer sig til Handel, tage de, ubekymrede 

om Asscetningen, kun alt for villigen imod det ringe Korn, 

blot det er godt Kjsb. Et af de Midler, ved hvilke Tilveie, 

bringelsen af gode Kornvarer kunde fremmes, vilde derfor 

være Brænderiernes Frigivelse, som desuden af saa mange 

andre Grunde var snsielig.
Til Sædevarernes Rensning, benytter man sig i Almin- 

delighcd endnu af Kastesiovle og Solde. Enkelte Bonder have 

karper. Behørigt anvendte, udretter man allerede me, 

get dermed. Men gode Renscmasiiner ville dog stedse beholde 

Fortrinet, ikke alene fordi de rense bedre, især fra Ukruds, 

fro, men tillige fordi de arbeide hurtigere. — Det er dog 

kun endnu de stsrre Gaardc, der have ansiaffet saadanne. De- 

res Kostbarhed forhindrer en.mere udbredt Brug deraf. Imid, 

lertid troer jeg, at det forholder sig hermed, som med ben en- 

gelske Plov. Thi nnar man tog en god Snedker til sig, og 

lod Knaghjulene gjsre af Tree, kunde en saadan Masiine ikke 

koste over 14 til 15 Rbd. Paa de mindre Gaarde, hvor 

Slidet ikke kan være betydeligt, vilde Hjul af Tror vist være 

tilstrækkelige.
Af vore Kjobmænd ansiaffe sig efterhaandcn flere og flere 

dette Redskab, ligesom de af Commissionen for Sædcvarers 

Torring anbefalede Kornvægte, som jeg har feet bruges ved 

Kornhandelers Afflutning. Var det tilladt at brænde paa 

Landet, og vare vore Kjobmænd Kornhandlere, ikke Brænde/ 

viinsbrændcre, vilde begge Dele upaatvivleligen snart blive 

nicer almindelige.
Paa Landet lade de Fleste deres Brsdrng til Sommeren 

terre, hvilket finder Sted i Bagcrovnen, uaar Brodene ere 

. tagne ud. Men videre strækker dette sig ikke heller til. Naac 

man erindrer sig, hvor meget der er nt tage i Betragtning 

Seedevarernes Tørring, vil man ogsaa indrømme mig, at 

det egentlig tilkommer Købmændene at besorge dette udfort. — 

Imidlertid er dog kun gjort lidet endnu til denne Sags
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Fremme hos os. I Fredericia fulgte for nogle Aar siden 

Hr. Justitsraad Brunn den Fremgangsmaade, at t§rre en Deel 

af den Seed, der fra hans Lofter udstibedes, meer eller min- 

drc ester Fornødenhed; og fandt særdeles god Regning der

ved, da hans Rug i Amsterdam altid blev betalt dyrere, end 

anden danfl Rug. Men Indretningen dcrttl var just ikke 

den bedste. I en temmelig viid Skorsteen var anbragt et 

Tsrrcsted af Muursteen, paa hvilket et Par Tonder Sæd ad 

Gangen kunde lægges. Ved Siden deraf, i et Hjerne af Skor- 

stenen, gik et Ror til at bortlede Rogen af den nedenunder 

brændend'e Ild.

I Veile derimod har Hr. Kjobmand Schmith ladet op- 

fore en Tsrrcovn, omtrent 7 Alen lang og 4 Alen viid. I 

Midten paa den ene lange Side fyres, og Varmen udbreder 

sig for det meste frit omkring i Ovnen. Sæden toeres paa 

Iernplader, fom dog have et Lag Muursteen under sig. $i( 

at torrc loo Tdr. Rug forbruges 1 Favn Brænde; og dag

lige» tsrres en Snees Tonder Seed. Hr. Schmith mener, 

<u det vilde være gavnligt, om Varmen ved Jernror blev for' 

deckt rundt om i Ovnen, og at to Ildsteder, et ved hver 

Ende, anbragtes.

Blandt vore Landmænd har Hr. Dannebrogsmand Wulff 

til Nebelmelle indrettet en liden Torrcovn af brændte Steen 

2-2 Alen lang og 1* Alen viid, hvor neden under i den ene 

Ende fyres, og Varmen et Par Gange ledes frem og tilbage 

inden den uaaer Trækhullct. Her tørres et Par Tønder Sæd 

ad Gangen.

(9*)
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16.

Er Produkternes Afsætning forbunden med Vanskelighed, saasom 

af Mangel paa gode Torve eller Udskibningssteder?

Mster-Egnen er temmelig godt forsynet med Torve eller Ud- 

siibningssteder. I den sydlige Deel af Amtet har ingen 

Bonde over to Mile til Kjsbstad, ja de fleste, uden at have 

synderligt længere, Valg imellem 3 forsijellige Kjobstæder.

Fredericia har den største Befolkning. Et heelt Regi- 

ment er her indqvarteret, og mange Pensionister have valgt 

denne Stad til deres Opholdssted. Dette bidrager ikke lidet 

til, at visse Prodncter, som Smor, Ost, 2Eg, Smaa-Crea- 

turcr, Kjsd, M. M., neesten altid ere hsicre i Priis end i 

Colding og Vcile, som desndcn forsynes af en større Omegn. 

— Men for Byen selv er denne Indqvartering til stor Byrde; 

thi nnar nogle faa Kjobmænd og Brændcviinsbrændere und- 

tages, sees ikke hvad Fordeel de øvrige Beboere kunne have 

deraf. Fredericia, som desuden kun har liden Handel, og 

har mistet sine betydeligste Fabrikker, altsaa nit maa leve af 

Avlsbrug, er derfor meget i Aftagende. Overalt seer man 

Præget af Armod, saasom paa de gamle forfaldne Bygninger 

eller ode Gader.

Fredericia, der engang var bestemt til et andet Kjs- 

benhavn, har saaledes aldeles forfejlet sin Stifters Hensigt, 

og vansieligen ville Midler findes til at hæve denne Bye. 

Udvortes Hjælp kan knn rækkes den paa andre Slæders Be- 

kostning. Til Landhandel har den ingen god Beliggenhed, og 

til Transithandel ere de nærværende Tider knn lidet opmun

trende. Fredericia qvalificercde sig maasiee bedst til en Fabrik- 

stad, da den har en stor Mængde Beboere af den arbejdende 

Classe. Men paa den anden Side vil dens ubetydelige Om'
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egn stedse være til Hinder for de mueligst lave Priser paa 

Livets fyrste Fornødenheder. Imidlertid see vi dog, at de 

smaa Fabrikker, som ere tilbage, ret godt bestaae, og beklage 

in a a man, at Hiebliklig Standsning i Klædets Afsætning saa 

hastigt bevirkede 2 store Fabrikkers Nedlæggelse for 5 til 6 Aac 

siden. — En stor Lettelse for Indvaancrne vilde det være, 

om Casern er til Regimentets Indkvartering lode sig tilveie- 

bringe. Den store Proviantgaard og de nu ledige Fabrikbpg- 

n i nger vare udentvivl stikkede hertil. — Hvorledes de hsie 

Havnepenge, der nedtrykke enhver Spire til Handel, stode til 

at lettes, maa jeg overlade.Vedkommende at undersøge. Det 

ganer saa vidt hermed, at man finder det fordelagtigere at 

losse ved Snoghei, og paa Arel at transportere Darene til 

Fredericia.
Teile er on ucersom lille Bye, som, uagtet de maade-. 

Uge Tider,, dog,er i Opkomst, en Følge af den store, i Pror 

duetion og Folkemængde tiltagende Omegn. Veile har derfor, 

blandt Kjobstoedcrne i Amtet, de fleste Kjebmcend, men denne 

Byes Handel indstrænker sig dog meest til Landhandel, og' 

Kornet, her afsættes, forbrugcs stsrsre Delen i Brænderierne, 

der ere talrige. Dog har dette i de senere Aar forandret sig me

get, saa at Vcrle vist vilde blive et vigtigt Oplagssted for Land- 

Uigndens Prodncter og for hans Fornødenheder fra Udlandet, 

dersom Handelen var mindre indsircenket, især nu da Byen 

faner en Havn. — Dette Anlæg, der kan ventes fuldkommen 

færdigt mod Slutningen af Sommeren 1827, vil blive et sijonc 

Minde om Amtmand Treschows meer end almindelige Iver for 

alt, hvad der angaacr Fædrelandets Vel. Paa Hr. Amtman-. 

dens Opfordring, have samtlige Indvaancre censtemmigen 

sagt sig 3 Aar s Udviisning af deres betydelige Skove, som nu 

afbenyttes til Fordeel for Havneanlægget. Desuden har Byen 

tilstrækkelige Fonds til at dække Udgivtcrne, saa at hsie Hav- 

ucpenge ikke, som andre Steder, her ville vcere til Hinder for 

Havnens Afbenyttelse. Tvende stormfulde Vintre have alle- 

rede godlgiort Styrken af de med Fasiincr og Pæleværk op- 

forte Dannninger, og saaledcs lader alting haabc et godt Ud- 

fald af Sagen.
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Cslding er en gammel Bye, som har en vigtig Ner- 

ringsvei i den stærke Passage af Fremmede, men igjen maa 

bære Byrden af at ligge paa en militair Bei, hvilket i Krigs- 

tider især er meget trykkende. Brænderierne ere ubetydelige, 

Agerbruget derimod temmelig godt drevet, og uden Handel er 

Byen vel ikke heller, men denne indsircenkes dog meget ved 

den strcenge Toldlinie, som er nærved at afbryde al Commu- 

nication imellem Slesvig og Jylland, og derved, at i Haders- 

leben og Christiansfeld ingen Accise svares, hvilket naturlig- 

viis forhindrer Tilførselen fra det Slesvigske. Var Toldlinien 

ved Kongeaaen ophævet, Accisen afsiaffet, og Handelen i de^ 

hele mere fri, skulde man snart see Colding hæve sig til en 

blomstrende Handelsstad; thi dens Omegn er stor, frugtbar og 

befolket. Mucligheden af et Havneanlæg, eller af-en bedre 

Jndseiling, vilde da fortjene paa det neueste at undersøges.

Bjerge-, Hatting-, samt den estre Deel af Nsrvang- og 

Tyrrild-Herreder, have kun tvende Kjebstædcr at vælge- imel- 

lem. Undtages de, Veile paa 1 til Mirl nærmest liggende 

Landsbyer, foretrække de Fleste Handelen paa Horsens, hvor- 

til mange dog have 3 Mile og derover. Men dette erstattes 

dem ved bedre Priser paa Prodncterne, og lettere Kjsb paa 

Forn-denhederne. Thi Horsens er ikke alene temmelig befol- 

ket, men driver ogsaa en ikke uvigtig Handel paa Norge og 

Sverrig, som meget lettes ved en stor Havru For Uldhan, 

delen er især Horsens et vigtigt Marked, da et eneste Huns 

fjer nu alt i flere Aar vedbliver aarligt at sende loo til 150 

Skpd. jydfl Uld til Sverrig.

I Bjerge-Hcrrcd have de fleste Hcrregaarde Ladepladse, 

hvor Fartsierne ankre og indtage Korn, Smsr, Brænde o. 

s. v. Dette er f. E. Tilfældet ved Roscnvold, Barretstov, 

Palsgaard, Icnsgaard m. fl., og er især af Vigtighed for 

Brcendehandelen.

Saa vidt gik det endnu an. Men komme vi til Vester, 

egnen, hvor ere de Torve, Bonden sial tye til, de Steder, 

hvor han sial afsætte sine Producter? At kjore 5 til 6 ja 7 

Mile, for det meste ad besværlige Veie, være to til tre Dage 

hjemme fra, slide paa Vogn og Heste o. s. v., alt for at
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modtage 2 Rbd. for en Tsnde Rug, er dog visk at sætte 

Taalmodigheden haardt paa Prove. Afscetning i Egnen selv 

* er, saaledes som Sagerne nu staae, ikke at vente, og Midler 

til at lette Transporten ikke tænkelige. . Tager man i Be, 

tragtning hvor faa Midler disse Egne besidde til at subsistere, 

hvor mager og ntaknemlig Iordbundcn er, og hvor moisom- 

meligen Beboerne maae ernære sig, vil vist ingen Retsindet 

tænke hcrpaa, uden nt snfle, dette maatte blive anderledes. — 

Men det er ikke nok at være deeltagende ved Andres Lidelser, 

at række dem en hjælpsom Haand er endnu langt skj-nnere! 

Midlet til at afhjælpe vore lidende Brødres Trang i Vesten, 

er let fnndet. Man give dem Tilladelse til at anlægge Beæn- 

derier, og større Velgjerning vil neppe kunne vises denne 
Egn. Nødvendighed, Billighed, Localomstændigheder, alt ta- 

ler for denne Tilladelse, uden hvilken der aldrig kan være Op- 

mnntring, i saa langt fraliggende og saa maadelige Egne, til 

at dyrke Horden, og uden hvilken vore Heder følgelig aldrig 

ville blive befolkede og opdyrkede!! Blev der ikke alt brændt 

saa meget i Smng, og vidste man ikke at skaffe sig nfortoldcde 

Varer fra Vestkysten af Landet, vilde det, med de rider vi nu 

leve i, alt læuge have været forbi med Vesteregnen. Det er 

en Sandhed, som ingen, der har sect og bereist denne Deel 

af Landet, vil omtvivle.
Den Indflydelse, en god og beqvcm Samfoersel har paa 

Transporten og Afsætningen af Prodnctcrne, er saa bekjendt, 

at det ikke vil være upassende, paa dette Sted at omtale Veie- 

nes Besiaffenhcd her i Amtet. — I Vesteregnen ere de endnu 

i en meget raa Tilstand. Uindkastede, gjennemkrydse de Lan- 

det i alle Direktioner, saa at det ikke er mueligt for en 

Fremmed i disse lidet befolkede Egne at komme frem uden 

Veiviser. Selv Hovedlandevejen til Ringkjobing udmærker sig 

kun ved et større Antal Hjulspor. Imidlertid kunne Veiene 

i de egentlige Hedeegne, paa faa Undtagelser nær, ikke siges 

at være saa daarligc, at betydelige Reparationer udfordrede^ 

At indkaste dem, vilde ikke alene falde meget besværligt for de 

faa Beboere, men ogsaa skade mcer end gavne; thi Grøfter 

for at holde Vandet bort, behoves vist kun paa saare faa Stc-
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d"; øg ved at holde Velene inden de snarvre Grændser, Grof- 

ter foreskrive, vilde man kun endnu mere forøge Arbeidet med 

deres Vedligeholdelse, da de saa meget lettere vilde blive op,, 

kjorte. Men cn gavnlig Indretning, til Beqvcmhcd for de, 

Reisende, vilde være, at lade opstille Veiviscre ved Korsvejene, 

i det mindste paa Hovedlattdevciene. Der, hvor der ere Zlaev 

at passere, og ingen Broer behoves, kunde ligeledes de Ste- 

der, hvor Passagen er bcqvemmcst, udmærkes ved Pæle.

^le 9srer-Egnen ere alle Hovedlandeveie, selv den vest- 

lige fra Colding til Viborg, meget vel vedligeholdte, og have 

i de sidste 5 til 6 Aar modtaget vigtige Forbedringer, saa at 

ikke ubetydelige Strækninger i flere Henseender kunne sættes 

ved Siden af vore Chausseer. Reisende, som i de forcgaaende 

Vintre ere komne fra Sjælland, have forundret sig over her at 

stode paa Veie, som de fandt langt bedre, end de, der fere til 

selve Hovedstaden. J den tørre Aarstid ere gode Grcesvcie 

desuden mindre trættende for Heste, og slide mindre paa Vogne, 

cnd haarde Chausseer. Men ogsaa Biveicne værdiges vor aar- 

vaagne Overøvrigheds Opmærksomhed. J Bjerge- og Hntting- 

Herreder ere Veiene, for 4 Aar siden, bragte i en fortræffelig 

Stand, og med den styrste Fornoielse gjennemreiser man nu 

denne, i fordums Dage næsten »fremkommelige. Egn. Ogsaa 

i den østre,Deel nf Norvang- og Tyrrild-Herreder, samt i 

Egnen af Fredericia, ere vigtige Forbedringer af dette Slags 

udførte. — Gjeuncmtrængt af den Overbeviisning, at Bivcie/ 

nes Istandsættelse, meer cnd kostbare Chaussee,Anlæg paa Lan- 

Leveiene, fremmer Landets Vel, har Amtmand Treschow sat 

srg for, at lade Biveicne unbergaac cn Hovedreparation; og 

ined Eleede forretter Bonden det Zlrbeide, hvortil han i denne 

Hensigt tilsiges; thi han indseer, at det er for sig selv, han 

arbeider, istedet for nt Chaussee-Anlæggene ikke kunne gavne 

ham i mindste Maade. I et Land som Jylland, der ved sine 

udstrakte Kyster har Lejlighed nok til Sejlads, og hvor altsaa 

Varetransporten til Lands ikke kan være betydelig, cre vore 

almindelige Landcvcic, uanr de paa den nu brugelige Maade 

vedligeholdes og forbedres, meer cnd tilstrækkelige til Poster- 

nes og de faa Reisendes Transport. Bonden komme de kvn
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lidet til Nytte, da han for det meste maa folge Blveiene. 

Gid altsaa Chansee-Aulceggene i Jylland aldeles maae standse, 

i det rnindsie saalcenge indtil dette Arbeide kan udfores paa 

cn mindre vilkaarlig, tidspildende og Landboc-Industricn min

dre lammende Maade. Thi ingen troe, at Landmanden i det 

hoieste forretter for Mk. Arbeide af Tonde Hartkorn. De 

fleste flippø ikke med 4$ Rbd. Og dog bar man kaldet et 

saa byrdefnldt Hoverie, en Erstatning for leverte Bidrag 

til andre Provindser. Jylland frasiger sig g jer ne denne Er, 

staining, ja vil med Glæde i al Evighed vedblive at svare 

sit Bidrag, knn det maa flippe for den tiltænkte Erstat, 

ving. Og skttlle endelig Chanssee-Anlæggene vedblive, da odsle 

man i det mindste ikke med Lattdcts Kræfter ved overdreven, 

unyttig Pragt. Forfatteren mener Vciencs og Grøfternes 

Vide. En af de bedste og in c c ft befarne Landeveje i Tydsk- 

land, Chausseen imellem Hannover og Frankfnrth, anlagt for 

ct halvt Aarhnndrede siden af den erfarne Minister Stein, er 

kun 12 Alen vild inden Grøfterne, og fyldestgjor enhver For- 

dring. Men man kjsrer ikke heller som hos os paa en hol 

Hvelving, der mere synes beregnet paa at faae Vognene til 
at vælte, end at staffe en jevn, sikker Kjorsel!

Men mangler cn stor Deel af Amtet end ikke beqvemme 

Torve og Udskibningssteder, eller gode Veie at fare ad, er det 

desværre dog kun alt for sandt, at Afsætningen af! Prodnc- 

terne ingenlunde fyldestgjor Landmandens billige Krav, og at 

især Priserne paa vore indenlandske Prodncter, i Sammen- 

ligning med andre Dareartiklcrs, ere heist uforholdsmæssige, 

saa at Landmanden med al sin Flid og Stræbsomhed har ondt 
ved at bestaae.

Denne Flanhcd i Priserne paa vore Frembringelser har 

nu vel sin Hovedgrund i den tilbagevendte Fred, der overalt 

har formindsket Forbrugen afFsdemidler, som forhen i saa bety- 

delig Mængde behøvedes til Armeernes, Flaadernes, og de ved 

disse sdelagte ^nndes og Slæders Forplejning. Freden medvirker 

desuden altid til en flittigere Dyrkning af Jorden, og folgclig 

vgsqa til (tørre Overflodighcd af Prodncterne, saa at det ikke 

er nt undres over, at vore Frembringelser ere lave i Priis.



Hi i
KM mi 138

S

It)

L-y

&

Men det var dog nok aldrig kommen til saadanne yderligheder, 

som dem vi have oplevet, dersom Verdens Magthavere havde 

fuldkomment ladet Nationerne smage Fredens velsignende Frug

ter, og skjænket dem en friere Handel. Hvorledes Prohibitiv- 

Systemet har stadet England, ligger nu klart for alles Hine, 

og haardt maa Nationen bode for en kortsynet Handelspolitiks 

Feilgreb. I Rusland vil det ikke gaae bedre. Hvormeget 

Aviserne end fortælle os om Fabrikkernes Flor og den bril- 

lante Handelsbalance, har man dog allerede sect sig uodt til at 

give Licencer til fremmede Fabrikaters Indførsel, nnder det 

Paasind, at Bestemmelsen gjaldt den chinesisie Grændse; og 

det er let at forndsee, at Rusland snart maa erfare, at frem, 

kunstlede Fabrikker mere ere til Skade end Gavn.

Danmark, som ellers altid har udmærket sig ved mode- 

rate Grundsætninger, har dog, synes mig, i de senere 2(<ir 

kun alt .for villigen heldet til hiint Princip, og ved nye Paalæg, 

især paa fremmede Skibe og Barer, selv de allernundværlig- 

ste, samt ved en heel Deel Formaliteter, besværliggjort Han- 

delsforbindclsernc, saa at vore Kjobmænds Virksomhed er ble- 

ven meget indsirænket, og de fleste, favoriserede af det dem 

tilstaaede Monopol, forsømme den udenlandfle Handel, og 

tage tiltakke med Landhandclen og Brændeviinssalget. Landet 

maa saaledcs undvære Fordelen af at forsynes med sine Forn», 

denhedcr for en billig Priis, samt at udbringe Prodncterne 

til det holcste.
Del har man sogt at give Nationen et Equivalent her, 

imod, ved at tillade Private at forflrivc fremmede Varer til 

egen Brug. Men hvor faa ere istand til at benytte sig heraf, 

og hvis saa var, kan dette nogensinde fore til en mere nd- 

bredt Handel af vore Prodncter? Ligesaalidet vil det saa ofte 

givne Rand, at hjælpe sig med egne Fornødenheder, fore til 

Maatet. Thi det er niværksætteligt, og omtrent det samme 

som at forlange, at Nationen sial træde Aarhnndredcr tilbage 

i Tiden, frasige sig alle Livets Behageligheder, udmærke sig 

ved særegne Skikke, og tilsidst ophæve alle Forbindelser med 

den evrige Verden! — Bort altsaa med disse nsle og smaa- 

ligc Hjælpemidler, som hoist ere istand til at holde os i en
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vis Middclmaadigheds Tilstand, men aldrig kunne hæve Dan

mark til ben Hoidc, shvortil Natur og en heldig Beliggenhed 

synes at have bestemt det.

Det har overalt og til alle Tider været anseet som et af 

de virksomste Midler til at fremme Slæders og Landes Op- 

komst, at sijænke dem Handelsfriheder. Selv den nyere Tids 

Historie mangler ikke Exemplcr herpaa. Men har Dan-« 

mark da vel nogensinde, trængt mere til en saadan Opmun

tring, eller gives der noget virksommere Middel til at hæve 

den sunkne Credit, bringe Landmanden paa Benene igjen og 

fremme almindelig Velstand? —Vel maa man ikke troe, at de 

gamle Tider, med de hsie Sædcpriser, eller- den store Værdie 

af Crenturcruc, derfor ville komme igjen. Dertil er Europa 

alt for forandret. Men o fn ved fri Handel for det forste ikke 

vandtes andet, end mere moderate Priser pan vore udenland

ske Fornødenheder, var ikke allerede dette en uberegnelig For- 

Leel for Landet? Kun Ligevægt imellem Indtcegt og Udgivt, 

og Landmanden sial nok bestaae. — Knndc alle Nationer for- 

enes til at gjenindfsrc Frihed i Handelen, var dette nncegtc- 

ligcn det bedste. Men ilde forstaaet Interesse, og en paa. 

uvedkommende Anliggender alt for meget henvendt Opmærk- 

somhed, vil maasiee endnu længe bereve Verden denne Lykke.. 

— Danmark, der har saa faa Resonrccr, og hvis Velfærd 

berocr paa snarlig Hjælp, kan derfor ikke bie herpaa, men 

bnrde for længe siden have bestemt sig til, at give den øvrige 

Verden et lærerigt Exempcl. — En moderat Told af nogle 

Procent paa ind- og udgaacnde Varer, uden Forskjel hvad 

Flag Skibene fore, Afsinffclsen af Accise- og Consnrntionsvæ- 

senet, samt af alle inden Landets Grændser oprettede Toldli- 

uier, og en sparsommeligere Bestyrelse af Toldvæsenet, ville 

sætte Landet istand til at overvinde de dybe Snar, Handelens 

Fald har foranlediget! — Jeg vccd ret godt, at mange ville 

raabe Ak og Vce over dette mit Forslag, og beraabe sig paa 

Nødvendigheden af at opretholde Statsindtægtcrne og beskytte 

den smule Knnstflid- Industrie, vi med saa megen Anstræn- 

gelfe have tilkæmpet os. Herpaa vil jeg i Korthed svare:
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1) At det ikke er Toldens Afskaffelse jeg forcslaaer, men 

en rimelig Nedsættelse af Afgkvterne, en Operation, der til 

alle Tider har havt Toldintradernes Forøgelse til Følge. Og 

hvad Deficitet ved Consumtionens eller de indenlandske Told- 

liniers Ophævelse angaacr, da ville de i Hartkorns Skatter 

cftcrgivne 4oo,ooo Rbd., naar de pan ny udrededes, sandsyn- 

Ugviis være tilstrækkelige til at dække dette Tab.

2) At den Langsomhed, med hvilken Kunstflid-Industrien 

hæver sig hos os, tydeligt nok viser, at denne Greens. Op

komst ikke berocr paa frernknustlet Opmuntring, men paa et 

Sammenstød af heldige Omstændigheder. De af vore Fabrik, 

ker, som Loeal-Beliggenheden begtittsriger, og hvor man arbej

der med Forstand, cre fuldkomment istand til nt levere Fabri- 

katcr til de samme, om ikke lettete Priser, cub Udlandet. 

Klædefabrikken i Greis ved Veile afsætter sit meste Klæde til 

Udlændere, og Klædefabrikken paa Bruuushaab ved Viborg 

leverer en Mængde fiint og fortrinligt Klæbe til meget mode« 

rate Priser. — Saale'ocs ganer det med fiere Grene af vor 

Knnstflid-Industrie, og saaledes er det klart, at fri Handel 

aldeles ikke staaer i Modsætning med industriel Arbejdsomhed.

Rigtigst alisaa, at soge Udveic til paa en lemfældig Mtiade 

at indfore en ny Tingenes Orden, som man dog omsider, gid 

kun ei for sildigt, vil blive uodt at the til. I -

/ '■ " % . l li \!-1 ' ■ f ' * 11 '• *' Dvlld
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17.
Opgive Bønderne endnu ALvrer? eller holdes over Markfred? 

reifes nyc Hegn, og vedligeholdes der gamle?

Ja desværre, overalt opgive Bønderne endnu 2Evret, og 

fra Sæden er indhøstet til langt nd paa Eftcraaret, crc Mar

kerne givne til Priis fer det uden Opsyn omvankende Q-voeg. 

Intet siaanes, Vintersæden, som neppe har begyndt at spire, 

ucdtrædcs, det unge Opstnd i Skovene afbides, og det nye 

Hegn, der ncppc har flaact an, er ideligt udsat for Angreb nf 

en Hob til Vold vante Creaturer. Især har det »fredelige 

Faar Lov til, hele Vinteren igjennem at overfare Markerne, 

ja stundom sees endnu hele Flokke af Sviin at oprode Agrene. 

Forclægger man Bonden denne hans utilgivelige Fremfærd, 

svarer han, at han ikke kan lægge sig ud med sine Naboer, og 

altsaa er nodt til at folge Strømmen. Imidlertid begynde dog 

Flere, selv Vender, at holde over Markfrcd, og Eiendoms- 

Nettcn respectcres nu langt meer end forhen, saa at Virk

ningen af Forordningen af 9de Juli 1817 er nmiskjendelig. 

Landsbyerne Hostrup, Follcrup, tildccls ogsaa Bierth og Ulm, 

den sidste i cn niudhegnet Egn, have alt i nogle Aar havt 

fuldkommen Markfred. Men her er ogsaa Sands for et bedre 

Agerbrug i alt kjendelig. Det er derfor at haabe, at de stedse 

rncer tiltagende Indhegninger, den Tvang jordbrugerne uden 

for Bondestanden paalægge deres Naboer, den begyndte Nap- 

sædavl, og den Oplysning, som meer og meer udbreder sig, 

omsider ville gjore cn Ende paa denne, alle Forbedringer t 

Landbrnget standsende, Ustik. Ved Lovbnd at ville bevirke 

dette, er neppe gjorligt, uden at give Anledning til utallige 

Misbrug og gane den personlige Frihed for nær. — I Vc- 

stcregncn, hvor Crcaturcrne, især naar Fodcrtrang indtræffer, 

mane gaac længe ude om Eftcraaret, Faarene det meste af
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Vinteren søge deres Næring paa Marken, og Hegn næsten er 

umneligt at tilvciebringe, vil det maaskee vare længst inden 

Markfred fuldkomment opnaacs. Men her kan Ufred ikke hel- 

lcr nogensinde blive saa farlig for Agerbruget som i de gode! 

Egne, da Rugsæden er det eneste, som kan lide derunder, og 

Iordsmoncts Besiaffenhed, samt det store Nlim desuden meget 

formindste Skadeligheden af LEvrets Opgivelse. Hstcregncn 

derimod vil let knnne siaffe sig Markfred ved at oprejse det 

fornødne Hegn, og holde lidt £)ic dermed, ligesom med Erea/ 
turerne.

Det er imidlertid nødvendigt at gjore Forsijel mellem 

ZEvrcts Opgivelse og ?Evregræssets Afbenyttelse. Det forste 

er en Usiik, sidste en nødvendig Folge af vort Clima og Land, 

brng, og kan meget vel bestaae mcb Markfred. Skulde 

rcgræssets Afbenyttelse opgives, maatte dette skee ved Hjælp 

af Staldfodringen, men denne er mange Vanskeligheder un- 

derkasiet paa denne Aarstid. Især vil det fugtige Efteraars- 

veir blive til stor Hinder for Transporten af det grønne Fo- 

der. Vikker, Raps, Spergel, Boghvede, eller hvad man har 

at fodre med, ville blive jordstagnc og snart tabe alt Fynd, saa 

at de blive modbydelige for Creaturerne. Ikke at afbenytte 

2Evregr«sset, der, som bekjendt, giver det bedste Hollænderie- 

Smor, vilde desuden neppe være oeconomisk rigtigt, og A§v- 

rcgræs vil der overalt blive at afbenytte, hvor man ikke af- 

siaffer Græsmarkerne eller uophørligt dyrker Jorden.

I hele Vester-Egnen sindes, naar de af Lyngtorv om- 

kring Haugerne opførte Diger undtagcs, ikke mindste Spor 

til Hegn. J Bjerge- og Hatting-Herreder, samt den ostre 

Deel af Norvang- og Tyrrild-Herreder, og den vestre Deel af 

Brust- samt Ierlev - Herred, er det sjcldent at en Bonde har 

sine Marker indhcgnede. Spor nf, at saadant i ældre Tider 

eller strax efter Udskiftningen har været paatceukt, mangle 

imidlertid ikke. Men det gamle Hegn ligger ode, uden at no

gen tænker paa at opreise det igjen, saa at det almindeligviis 

kun er Tofterne og Haugepladscne omkring Gnardene eller 

Byerne, samt Skovlodderne, der tjene til Græsning, som ere 

indhcgnede. Ikke engang alle Hcrrcgaarde have deres Hegn
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i behørig Stand. Dog maae herfra undtages Arumgaard, 

Barretsiov og Palsgaard, der have deres Marker, ja hver 

Vang, omgivne af Diger med dobbelt Groft og levende Hegn, 

ja sidste har endog en stor Strækning sijsnne Stcendiger. 

Paa Bygholm og Rosenvold er i de senere Aar meget nyt 

Hegn opfort.

Meget rocsværdig er derimod den Omhue, med hvilken 

man i Elboe-, Holmanns- og den ostre Deel af Brusk-Her- 

reder opforer nyt Hegn, da dette ansees som det eneste Mid- 

del til at siaffe sig Markfred. Og ikke engang Tidernes Tryk 

har kunnet stairdse den sig mecr og meer ndbrrdende Lyst til 

at faae sine Marker indfrcdcde, saa at aarligen betydelige ny 

Hegnstrækttingcr komme for Dagen, og sandsynligviis denne 

Deel af Amtet vil være den forste, der opnaacr Markfred. — 

Ikke saa omhyggelig er man med Vedligeholdelsen af det op« 

reiste Hegn, og forstaaec i det hele ikke heller ret Behandlin

gen med Kapningen, og Oprensningen af Grøfterne. Dog ud- 

mærker sig heri Landsbyerne Eltang, Bjært og Piedsted, af 

hvilke den sidste har saa udmærket levende Hegn, at de ved 

Matriknlen nttsatte Laildmaalere sogtc at flyde Arbeidct med 

denne Bycmarks Opmaaling fra den ene til den anden.

Om de foran nævnte hcgnlesc Herreder gjorde vel i at 

følge det nysnævnte E.rempel, er et Sporgsmaal, som nok for- 

tjener at man dvæler lidt derved. Den egentlige Vesteregn, 

med sine magre og terre Jorder, den al Vegetation standsende 

2(1 i Underlaget, og de skarpe vestlige Vinde, der den stsrste 

Deel af Aarct bevæge Lnften, lader sig vist ikke indfrcde med 

levende Hegn. Jorddige alene afgiver kun et maadeligt Værn, 

og kan pan saa los en Jordbund ikke staae sig ret længe. 

Steendige lader sig af Mangel pan Steen ikke opfere. Her 

maa altsaa Vogtning tilvejebringe det forønskede Maal, hvil- 

ker falder saa meget lettere, som Sagen der alt udøves i 

Sommermaanederne, følgelig ikke er fremmed for Beboerne. 

Det store Rum, her haves til at streife omkring med Qvæget, 

letter ogsaa meget denne Indretning.

3 Oster - Egnen derimod er Vogtning mindre anvendelig. 

Tjenestefolkene bære en uovervindelig Afsiy for denne Forret-
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rung, og da Lodderne ere smaa, falder Vogtning ikke alene 

kostbar, men tillige usikker; thi ved mindste Efterladenhed faner 

Qvægel strax stemme Vaner, der siden meer og meer gribe 

om sig. Levende Hegn, som her overalt, i det mindste naar 

lidt Flid dcrpaa anvendes, kan tilveiebringes, vil derfor nok 

blive det letteste Middel til at siaffe sig Markfred. Saa kost

bart dette nu vel af nogle ansees for, saa meget taler dog al/ 

lerede den Iver, hvormed nyt Hegn i Elboe-, Holmanns- og 

Brusk- Herreder dagligt opforcs, for Anvcndeligheden af delte 

Middel. En Bonde, der vil benytte sin Tid tilborligcn, kan 

uden synderlig Bekostning i nogle faa Aar fane sin Mark ind

hegnet, og hvilken Herlighed da, at see sig til enhver Tid af 

Aaret sikker for uvenlige Befog af fremmede Creatnrer. For 

den, som med rede Penge sial bestride sine Markers Indheg- 

niiig, bliver det imidlertid nødvendigt, ikke at gaae over 

Evtte. — Den Jord, som Diget med Grøfterne indtager, 

forrenter sig ufeilbarligen ved den Mængde Brændsel og fr^it 

Gavntømmer, et saadant Hegn, naar det er ret i Grode, bæ

rer frem. For Bønderne i Bjcrge-Hatting og N-rvang,Her- 

reder, maatte denne Hjc.'lv især blive velkommen. — Ved at 

lade hver enkelt Kobbel eller Vang indhegne, hvilket, naar 

Gaarden ikke er for liden, meget vel lader sig gjore, sparer 

man al videre Bekostning med Teire, Oppassere eller Nyg- 

tere, og kan især med Lethed tage Qvægct i Huns til hvad 

Tid man vil, for enten at bruge Halvstaldfodring, eller blot 

samle Gjodsie. Paa henne Maade vil man i nogle saa Aar 

see sine Udgivtcr erstattede, og Fordelen af Hegn da fyrst blive 

ret ittdlysende. En G'imd endnu, der maa bevæge os til at 

foretrække Hegn for Vogtning, er, at den Tvang at tage halvt 

Hegn med sin Naboe, intet stødende har for Bonden, da der, 

imod de Optagelses-Penge man lader ham betale, altid fore/ 

komme ham som uretmcessige Fordringer, der gjore ham ha- 

defnld og hævngjcrrig, saa at dette Middel kun med største 

Vaersomhed lader sig anvende.
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18.

I hvad Tilstand er «kvægavlen? saavel i Henseende til Ltvægers 

^esk'affcnhcd, som 2lnral, efter Gaardens Areal? Give Malkekøer 

eller Fedegvæg stsrst Fordeel?

'Pomqvægct cr i det Hele temmelig langstrakt, lavbenet og 

fiinknoklet, men mangler Log tilbørlig Dybde og Brede til nt 

afgive udmærkede Staldstnde. Det cr for det meste af en tri- 

velig og mclkcriig Race, og Keerne, uaar tc holde op at 

malke, blive i Almindelighed snart fede. Kjodet cr fiintrcvlet . 

og lagviis blandet med Fidt. Lodct cr for det meste sort 

grant eller broget. Det rode Led cr det sjcldncstc, og i Al

mindelighed temmelig lyst. Er det merkt, ansees det som 

Tegn til alt for uært Slægtsiab med det holstecnste Marskqvæg, 

og vrages derfor af de Handlende.

Ikke overalt er Qvæget lige godt. I den sydlige Deck 

af Amtet have Landsbyerne Bredstrup, Ankjær, Belling og 

Pjedsted de bedste og sijenncste Malkekoer. Racen er her 

nf Middelstørrelse, og, da disse Byer have en Deel Hycbjcrg- 

ning, og gode Iordcr, cr Qvæget ikke forknyt i sin Opvært. — 

Hsien har en smuk lille Race, som giver kjonnc smaa Stnde. 

Men Trelde, Eaarslcv, Myrkholt, Rands, Skjærnp og Vin

ding 'have vanartede, forknyttede Racer, som snltgræsses i 
Skovlodderne.

I Bjcrge-Herred er Qvæget ikke saa vel bygget, som i den 

forannævnte Egn. Det forekom mig mindre, mere spidst, 

skarpt, fiadbrystct, og Krydset mere hængende, Dog saae jeg i 

Raarnp- og Skjold-Sogne temmelig smukke Koer. De Stude, 

som tillægge'6 i Bjerge-Hcrrcd, hi nit c ikke i Habitns mgale sig 

Hieb dem, der komme fra de nordlige Amter.

Hatting-Herred har i det Hele godt og smukt O. væg, 

men fornemmelig udmærker sig Landsbyen Hlstcd ved store, 
Delte Amt. (tn\
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velfodrcde og velbygte Kser af melkcriig Race. Men denne 

Bye har ogsaa g'obc Enge og ypperlige Græsmarker.

I den sstre Deel af N-rvang-Herred findes det bedste 

Qvceg paa Stangaard-Mark, i Hlholm, Hesselballe og Ul- 

dum, Lindved og Ulvkjær. Jeg har sect her Individer af saa 

udmcerkct Bygning, at de i enhver Henseende qvalificcrcde sig 

til Stammedyr for en forædlet Race. I Soelsiov, Hsiersnede- 

Sogn, finder man og ret smukke Koer.

Vester-Egnen har, som en naturlig Folge af Jordsmo- 

uets Bcsiaffenhed, det ringcstc Qvceg med mindst Anseelse, 

og Studene, her tillægges, ere gjerne lidt hsibcncde. Imid- 

lertid er Racen dog ikke saa ringe eller saa nbetydclig, som 

man sinlde troe, og med Foruoielse mindes jeg, ogsaa i denne 

Egn at have sect ret smukke Koer.
Hist og her paa Herregaardcne have fremmede Racer for

trængt den indenlandske. Saalcdes paa Hsiedgaard ved Fre- 

dericia, hvor en kullet, brnnstribet Race er indfort fra 9iW

i Fyen. Det kan være, at dette Qvæg, som der paa- 

staaes, giver megen Melk. Men til Studeopdræt passer det 

i ingen Maade. Dertil er ikke alene Sodet, men især den 

hængende Ribbebygning og den spidse Manke til stor Hinder.

Bygholms hele Besætning bestaacr af en stor Marsirace, 

dccls med mørkerødt, dccls med blaaspcettet Led. )eg maa op- 

rigtigt tilsraae, at jeg ved denne saa forroste Race intet Udmærket 

sindex, uden Størrelsen. Den er grov af Knokler, med frem- 

stauende Hofter, afsiydendc Kryds, stort Hoved med ilde bygte 

Horn, cn Vom, der synes at kunne opsingc al Verdens Foder, 

og ft Yver, der med alt dette kun lover lidet; jeg kan derfor 

ikke indbilde mig, at dette Qvceg, i det mindste paa vore 

(græsgange, vil være fordcclagtigere, end en Besætning af gode 

jydste Kser.
Paa Palsgaard haves, foruden nogle store Marsikser, 

cn Deel kullet, engelsk Qvceg. I alt Fald giver jeg sidste 

Fortrinet.
Engelsholm har i sin, oprindelige« fra Marsien nedstam- 

mende, men nu allerede meget udartede Q.vægbcscetning, en 

a å 10 jydste Kser, som ere komne fra Egnen ved Holste-
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bro- Det er paafaldende, hvor meget sidste, sij§ndt langt 

mindre, udmærke sig i hensigtsmæssig Bygning imod den -v, 

rige Besætning. Deriblandt var især en lille lyser-d, ung 

Koe i enhver Henseende malerisk sijøn.

Men af alle de Gaarde, hvor man har stræbt at forædle 
O.vægraccn, fortjener Ussinggaard i Hatting-Herred at staae 

everst; thi den besidder den skjsnncste og meest udmærkede 

Besætning i hele Amtet. Det er omtrent 4o Aar siden, at 

salig Kammerherre Gcrsdorff lod udssge og opkjobe de sij-n, 

neste jydsie Koer, som i Omegnen vare at faac. Ved om
hyggeligt Valg af Han og Hun, rigelig Pleie, og ved ikke at 

lade O.vierne komme for tidligt til Tyr, bragtes denne Bc, 

saltning snart til en, for jpdst Qvæg, hidtil ukjendt Stør

relse og Fuldkommenhed. Det er sjeldcnt at træffe saa man

ge stimme Kscr samlede paa et Sted. Alle lige udmærkede i 

Størrelse og fortrinlig Bygning, ligesom ved Glandscn af 

deres ravnsorte Lod (nogle cre dog røbe), tilbyder denne Be, 

sætning et af de interessanteste Syn for Elfteren af Qvægavl; 

ja bor anbefales at tages i Hiesyn af alle dem, som ikke kun

ne faae i deres Hoved, at Jylland skulde besidde en Qvæg- 

race, der i flere Henseender kan maale sig med de meest be- 

romte ndenlandsie. Det er imidlertid at befrygte, at denne 

O.vægstammc herefter vil udarte, da den er kommen i en For, 

pagters Hænder, og rode Tyre brnges.

Skjondt Hornqvceget her i Amtet er nf temmelig god 
Race, er det dog unægteligt, at det let lod sig bringe til høiere 

Fuldkommenhed. Dette, i Forening med den Omstændighed, 

at man endnu overalt steder paa en stor Mængde maadeligt 
Qvæg, som vrages af de Handlende, lod etiske, at Forædlin- 

gen af vor O.vægracc maatte blive paatænkt. Men dertil er 

det ligcsaa nødvendigt nt skaffe Creaturerne en bedre Plej?, 

lom at serge for et omhyggeligere Valg af Han og Hun.  

^Estcn overalt mangler man endnn tilstrækkeligt H-e eller et 

Substitut for samme, saa nt O.vægct om Vinteren for det 

Weste maa noies med det tøvre Straafoder, som kun nf Fqa, 

(lo*)
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Cg altid meget sparsomt, afhjælpes ved lidet Kjerne. Om 

Sommeren sultgræsses Ungqvægct i Skovloddcrne, som i Al- 

mindelieched forsattes ved et for stort Antal Qvcrgshsvedcr. 

Dyrkningen af Braksrngter og Foderarter vilde altsaa komme 

her ret tilpas, og maa fslgclig betragtes som en Betin

gelse for en forædlet Race.
Hvad nu Valget af passende Stammedyr angaacr, da 

er denne Sag endnu saa forsomt, at Mange ikke engang have 

mindste Begreb derom. Del forstemer man ret godt at gjore 

Forsijcl imellem et ilde- og velbygget Dyr; men videre tænker 

man rkke derved. Derfor gj§r man sig ikke heller mindste 

Umage for at siaffe sig gode Tyre. Hoist tillægges Qvickalvc- 

ue paa de melke rig sie Koer, og saaledes er det klart, at vor 

Qv«graces Til- eller Aftagende i Forædling gansie berocc paa 

Tilfældet.
Men, naar man kjender lidt til Qvægracen her i Egnen, 

og med Opmærksomhed har betragtet de enkelte Individer , vil 

man ogsaa snart overbevise Hig om, at vi i vor egen Race be- 

sidde Midlet til dens Forædling. Jeg har allerede anført, 

hvorledes Koerne hist og her udmærke sig ved en ædel Byg- 

niug. Erempler paa Tyre, der kunne sættes ved Siden af 

dem, skulde- ikke heller falde vanskeligt at opstille. Naar 

derfor landmanden med Omhue, Sagknndsiab og Vsdholdcn- 

hed vilde give sig af med denne Sag, og, efter en fast Plan, 

h'æffc et passende Valg af Han og Hun, kunde det ikke feile, 

at vor jydsie Qvægrace, om fole Tid, vilde kunne maalc sig 

med de berømteste Racer i Udlandet, ja ovcrgaae dem. Thi 

den besidder saadanne Egenskaber, der cre den aldeles egne, 

eller i det mindste ikke hos andre findes forenede i saa hoi en 

Grad. Den er dcsndcn nu engang vant til Clima og Iords- 

mon, og finder vore Kunders Bifald, passer altsaa til vore 

Forhold.
Folge vi denne Bei, saa sikkre vi os fra at falde i Vildfa

relser ; thi det er intet Experiment, der foretages. Men, siat 

Forædlingen af vort jydsie O.væg bevirkes ved de saa meget 

udbasunte Schweitzer-- eller Tyroler - Tyre, hvad vil Folgen 

deraf blive? Tabet af vor indenlandsie Races Ejendommelig,
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heder, der, som et Paladium, burde soges.bevarte, og — Til- 

veiebringelsen af et nyt Slags Qvceg, om hvilket man ikke 

vil vide, hvortil det henhorer. Sect og, at Forædlingen fort- 

sættes saaleenge til vi ganske have faaet Schweitzer- eller Ty- 

roler- O.væg. Hvad kunne vi vinde derved? En Rckve, der 

alene udmærker sig ved lidt mere Omfang, men forresten i 

flere Henseender (Smaatcerenhcd, Melkeriighed, Kjodets Be- 

siaffenhed o. s. v.) staaer tilbage for vor egen. Thi det er 

virkeligt en Chimaire at bilde sig ind, at Schweitzer-Koer ere 

lnelkerigcrc end vore egne, eller at Stude af denne Race skulde 

være bedre flikkede til at fede. — Ogsaa Forfatteren har seek 

og betragtet dette O.veeg i detv Fødeland. Det ganer der som 

her: ikke alle Koer ere lige skjonne og mclkerige, eller alle 

Stude lige trivelige. Men den helvctisie Landmand er mere 

paapassende og omhyggelig i Valg af Stammedyrene, og fo- 

drer bedre, Racen derfor i det Hele mere forædlet og af et 

mere imponerende Udvortes, end hos os. Vcine jydfke l/ands- 

mcend have sect de fra Frederiksborg til vor Provinds sendte 

Tyre. Men i Sandhed, hvori udmærke disse sig da fra de 

bedre Dyr af dette Slags hos os?
Mit Hnsic er derfor, at man engang vilde holde op at 

forqvakle vort gode jydsic Qvceg med fremmede Tyre fra Mar- 

sien, Schweitz, Tyrol eller England; men at man derimod 

vilde soge at opvække Sands for en forædlet Qvægavl, ved 

at uddele klækkelige Præmier for de bedste Tyre af Landets 

Race, hvorhos dog fornemmelig maatte tages Hensyn til Stu- 

deavlen, som den vigtigste Afbenyttelse af Qvcegct for Jylland. 

— Mindre end G Præmier for hvert Amt syncs ikke vel at 

kunne tilstaaes, om Virkningen deraf sial blive kjcndelig. Og, 

uaar den hoicste Præmie fastsættes til 12 Specier, den mindste 

til 6, troer jeg dette vil være nok til at bevirke en gavnlig 

Emulation iblandt Landmændene.

Paa en Guard i Landets allerbedste Egn, f. Er. i 

Pjedstcd ved Fredericia, med omtrent 6 til 7 ^dr. Skyld, og 

et Areal af 90 til 100 Tdr. Land Ager og Eng, holdes, for-
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uden lo a 12 Faar og 6 til 8 Heste (gamle og unge), om

trent 24 Qvcegshsveder, hvoraf det halve Antal sædvanligviis 

er Ungqvæg. Reduceres dette til stort Qvæg, og regnes en 

Hest liig li O.vcrgshovcdcr, 5 til 6 Faar eller 2 Stkr. Ung- 

qvæg for et fuldt Hoved, bliver dette i alt 28 Stkr. stort 

O.vcrg, som, reparierte paa Arealet, udgjyrc omtrent et Hoved 

paa 3| Tdr. Land.

Paa Palsgaards Gods i Bjergc-Herrcd holder en Bonde- 

Zaard paa 5 Tdr. Hartkorn og et Areal af 24 til 30 Tdr. 

Land, 5 til 6 Koer, 6 Ungnød, 6 til 7 Heste (store og 

smaa) og lo til 12 Faar. I  folge ovcngivne Beregning alt- 

sna et Høved paa li til 2 Tdr. Land. Dette er stærkt, men 

saavcl Qvæg som Heste ere smaa, og til at græsse Ungqvægct 

haves aparte Græsgange tæt ved Stranden. — Borks- 

minde, en Parcel af Hrumgaard, har et Areal af 250 Tdr. 

Land, hvoraf dog % er Skov. Her holdes 40 Stude, som 

dog ikke alle græsses paa Gaarden selv, lo Koer og 11 Heste. 

H" kommer altsaa et Hoved paa 2| Tde. Land. — Knlsbol 

med v; Tdr. Skyld til et Areal af 160 Tdr. Land, hvoraf 

dog circa 30 Tdr. Land ere begroede med Skov, eller henlagte 

til nogle Huse, holder 32 Koer, 12 Heste, 20 Faar og 12 Ung- 

hoveder; et fuldvorent Hoved altsaa paa lidet over 2 Tdr. Land

Paa Julianebjerg, i Engum Sogn, Hatting - Herred, 

som til 11 Tdr. Hartkorn har 180 Tdr. Land Ager og Eng, 

holdes en Besætning af 50 Koer og lo Heste, altsaa et Hoved 

paa 3 Tdr. Land.

Agcrsbol i Nervang-Herred, med et Areal af 480 Tdr. 

Agerland og omtrent 70 Tdr. Land Eugbund, holder 20 Huus/ 

holdningvkser, loo store Stude hele Aarct igjennem, og lige- 

saa mange til om Vinteren, samt 20 Heste. Dette kan reg, 

nes for 200 fulde Hoveder hele Anret igjennem, og udgjor 

altsaa et Hoved paa 2Z Tde. Land. Men her hæves en en- 

kelt Tiende af for det meste 4oo Tdr. Hartkorn, og fodres saa 

meget stærkere med Korn.

Brandbjerg i Kollcrnp-Sogn holder 80 Koer og 18 Heste 

paa circa 300 Tdr. Land Ager og Eng; altsaa et Høved paa 

3 Tdr. Land.
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Faarup i Ie llinge  - Sogn , m ed et A real af 500 T dr.  

L and le tte Io rdcr, tynd A gerfio rpe og en D eel ny lig opdyrket  

H edejo rd , ho lder 35 K oer , 1  oo Faar , en Snees U ngnød  

og io H este ; altsaa et H øved paa T de. ^and . T il denne  

G uard er der kun liden H seb jcrgn ing .

Præ stegaarden i N ykirke, som har 6 j T de. H artkorn , og  

dertil et A real af 130 T dr. L and g . M . A ger og E ng , sam t 

nogen H ede, ho lder 5 H este , 10 å 12 K oer , 3 å 4 S tkr.  

U ngqvæ g og 50 Faar. E t fu ld t H sved ho ldes altsaa paa 4  

T dr. L and . M en her kom m er T ienden til H jæ lp . —  D og ha-  

ves i sam m e Sogn et frappan t E xcm pcl paa, hvor v id t m an, 

ved H jæ lp af M ergel, selv i d isse ringe E gne, kalt b linge  

det; V id iebjerg , et lidet S ted paa 7 Fdkr. H artkorn m ed  

circa 40 T dr. L and , ho lder nem lig 6 å 7 K oer og 20 til 30  

Faar ; altsaa et H oved paa om tren t 3£ T de. L and .

I T yregoed ho lder c  ti G aard paa 2 | til 3  J 5br. H rtk ., 

incb et A real af 70 , 90 til loo T dr. L and A ger og H ede, 30  

V iu terfaar, 4 til 5 K oer, 2 H este og 2 S tude. D et b lev  

om trdn t et H oved paa 5 til 6 T dr. L and . E n saadan G aard  

av ler 6 til 10 L æ s E nghoe, 5 til 6 L æ s Spergelhoe. H estene  

ho ldes til Iuul m ed R ngkjervehakkelse , faae derefter halv  

H alm isiaareu, og til Foraaret, naar det kan haves, atter  

K jervchakkelse. K oerne derim od ho ldes m ed R nghalm alene, 

dog ikke gansie rcen to rflcn . Faarene faae det bedste H oc, 

tilligem ed fiin L yngtop .

) B rande-Sogn har cn G aard paa 3 T dr. H rtk ., rued  

et A real af 150 T dr. L and A ger og H ede; 70 til 80 Faar  

og L am , 4 til 5 K oer, 3 til 3 U ngnød , og 4 S tnde^  U l 

A rbeide. H este ho ldes ikke. D ette b lev et H oved paa 6 T dr. 

L and .
M an seer af alt dette , at i B jerge-H erred om tren t kan  

regnes et H oved paa 2 T dr. L and , m en at der i andre gode  

E gne af A m tet gaac 3 til, og at i den m agre V ester-Egn  

Forho ldet b liver so rn 1 til 6 . —  O .vcegav len her i ?lln tck er  

altsaa , i H enseende til A ntalle t im od A reale t, hvorpaa dec  

ho ldes, dreven tem m elig v id t. M en, da O .væ get fo r det m e-  

sie faner cn um ådelig P leie , og T idsom stæ ndighederne saa lidet
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begunstige dets Afsætning, er dette snarere til Skade end til 

Gavn; og ønskeligt var det, at man, istedctfor at foroge Qvæ- 

gets Antal, mere stræbte at siaffe det et bedre Underhold, da 

forste kun endnu mere forøger Vansieligheden med dyrifle Pro

dukters Afsætning.

Saalænge Conjuncturerne cre^sna foranderlige, falder det 

vansicligt at bestemme, hvad der bringer styrst Fordecl: YHaV 

, Stude, Tillæg eller Fedeqvæg. — Kjede ns gjen- 

lagne Uheld med Studehandelen have Flere, for nogle Aar 

siden, afsiaffet Studene, og holde i deres Sted nn Koer, som, 

efter deres Mening, give en sikkrcre Fordecl. Hvorvidt de 

have Ret, siulle folgende Facta tjene til at oplyse:

Paa en Gaard her i Amtet, med lette Jorder, men som 

med Mergel er godt opdyrket, og har sine Græsmarker til- 

saaede med Klsver, har Eieren (en Holstener, en Mand, 

soin altsaa maa forstaae sig paa Meieriet, og desuden er be- 

kjendt for sin Paapassenhcd) i Anret 1822 tilvejebragt 43£ 

Fjerdinger Smør til Salg af 25 smaa jydsie Koer, foruden 

hvad der er forbrugt i Huusholdningen. Anslaaes dette til 12 

Fjerdinger, udgjyr det i alt 55| Fjerdinger. Smørret blev 

sendt til Varde og betalt med 14 til 15 Rd. Cour. Tønden. 

Siden er Smorpriserne betydeligt stegne. I Aaret 1824 gav 

man 20, og 1825 endog 28 til 30, ja vel ogsaa 34 Rd. Cour, 

for en Tde. Smør. Men nu er Prisen igjen 20 Rd. og 

kan antages som Middelpriis i de sidste 5 til 6 Aar. i3f 

Tde. Smsr, å 20 Rd. Cour., er altsaa.... 277 Cr. Rd. 24 Lß.

Ost til Salg gjyres ikke paa ovennævnte

Gaard; men Melken anvendes i Hnnshold- 

uingcn og til at holde 14 å 15 Sviin, smaa 

og store. I Eftcraaret 1822 solgtes en halv- 

aars Griis for 1 Rd. Cour., og 1 Liöpund 

Flest for 10 å 12 Lß. Ogsaa dette har 

forandret sig. J Efteraarer 1825 betaltes 

ct halvaars Sviin med 0Nd. Cour. og 1 Lis- 

pund Flest med 32 Lß. Prisen pqa halv-
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Forpagterne have, med Undtagelse af Aaret 1825, ikke kunnet 

svare deres Afgivt.

Betragte vi nu Studehandelen, lærer Erfaring rigtignok, 

at det gaaer hermed op og ned efter Conjuncturerne. Har 

Afgrøden været knap, vil Enhver sælge, og Creaturerne falde 

i Priis. Saalodes kjebte f. Ex. Forfatteren i Efteraaret 1822 

fire- til femaars Stude for 21 j Rd. Conr. Parret. Disse 

samme Stnde, fodrede med Hse og lidet ringe Korn, bleve 

igjen, efter et halvt Aars Forlob, solgte for 32 Rd. Conr. 

De havde altsaa indbragt 1OJ Rd. Conr. Parret i Fodrings- 

penge for 6 Maanedcr. — Har derimod Afgroden været ovcr- 

fledig, ville 2llle have Fodcrstnde, og de stige i Priis. Saale- 

des i Efteraaret 1823, da Stude, som de nysnævnte, bleve 

betalte med 25 til 26 Rd. Cour. Parret. Naar man derfor 

i den forste halve Deel af Sommeren er paapassende, og tid- 

ligt nok mærker, nt Afgrøden vil blive overflødig, lade gode 

Græsningspengc sig fortjene ved Indkjob af Stude. Saale- 
des i Sommeren 1820, da jeg i mindre end 4 Mann eder 

havde c li Fordccl af 12 Nd. Cour, paa Parret af mine Græs- 

stnde. — Men ellers have en 10 a 12 Rd. Conr. i de sidste 

Aariuger været den sædvanlige Fortjeneste paa et Par 4 eller 

5 Aars Stnde, for Græsning og Foder. Vel have Nogle 

maattct noies med det Halve, ja undertiden maattet beholde 

deres Stnde i Aar, fo rend de kunde omsættes; men det 

har da været ved egen Skyld, deels fordi Pleien var maade- 

lig, deels fordi man ved Indkjobet alene havde sect paa Pri- 

scn, irke paa'.O.xaliteten af Sindene, altsaa overhovedet ikke 

forstod sig paa Studehandel.

Sammenligner man dttte med hvad vi for lidt siden 

anførte øm Mejerierne, maa det være klart, at Fordelen af 

Stude og Koer omtrent balancerer, og at hine, naar man 

er lidt paapasscnde, undertiden kunne give en brillairt Ind- 

tægt. Hertil kommer endnu, til Fordcel for Studene, nt de 

knnne holdes paa sure, side Græsgange, i uopdyrkede Skov- 

eller Hede-todder, naar de kun ere vante til Gangen, iste- 

dctfor at Koerne her aldeles intet vilde indbringe. At man 

flipper for at holde Malkepiger, der med hver Dag blive van-
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solgtes endog for den samme Priis. I gamle Dage var det 

en almindelig Regel, at man, for at græsse og stalde et Par 

6 Aars Stude, beregnede sig en Fordeel af 30 Rd. Cour. 

Nu er det anderledes. Man er fornoiet incb det Halve, som 

stundom ikke engang opnaaes. Imidlertid have Kjodpriserne 

og Afsætningen af det fede O.væg forbedret sig noget i de sidste 

Par Aar. Et Pnnd Kjod betales nu i Slagterboderne med 

V4 Lß., og til Norge have smag Partier Fedestude fundet 

taalelig Afsætning. Dette har bevæget enkelte Landmænd til 

at prove Mæsinittg af Hornqvæg, og, saavidt jeg harserfaret, 

har Udfaldet været tilfredsstillende. I Vinteren 1822, da 

Smørret var saa godt Kjob, fandt man sin Regning ved at 

lægge Fedekalve til, der, 3 til 4 Uger gamle, betaltes med 2 

til 21 Nd. Conr., istedetfor at Melken, afbenyttet til Smør, 

ncppe vilde have indbragt 1 Nd. — Kjodtaxtens Ophævelse i 

Kje-benhavn vil snndsynligviis ikke blive uden gode Følger. 

Denne Tart indsirænkede nnægtcligen meget Handelen med 

feedt O,væg, da Kjobernc altid beraabtc sig herpaa, og uatnr- 

ligviis maatte rette sig derefter. Indskrænkninger af fcciino 

2lrt, om de end kunne gavne enkelte Clasftr af Samfundet, 

skade ulige flere, og erc altsaa til Hinder for ct Lands Op- 

komst. Dog er det ncppe at vente, at Mæskning paa den 

Maade, der finder Sted i England, vil komme ret i Gang 

hos os, førend der udbreder sig Velstand blandt alle Classer 

af Folket.

Maaden, paa hvilken Landmændene her i Aintct have 

indrettet deres Qvægbesætninger, er omtrent folgende: I hele 

Hstcrcgncn, pan Bsndergaardcne af Middelstørrelse, bestaacr 

den halve Besætning af Malkekoer, og den anden halve Deel 

af Ungqvæg eller Tillæg, for det meste Stride, som, 3 Aar 

gamle, sælges. De store Bondcrgaarde holde Koer og Stu- 

de, omtrent i t>ct Forhold af 1 til 2. Sindene ere i 4de

eller 5te Aar, og omsættes een eller to Gange om Aarct. —

Denne Deling af Besætningen har den Fordeel, at, naar

Conjnnctnrerne favorisere een af Delene, Bonden altid nyder

godt deraf, og er følgelig meget hensigtsmæssig. — Næsten 

alle Gaarde, søm eies af M«nd udenfor Bondestanden, de fiesie
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Præstegaarde og Herregaardc, ja enkelte store Bsndergaarde, 

have derimod valgt Koer til Hovcdbesætning, hvortil uheldig 

Handel med Stude, eller Ulyst til det dermed forbundne Pran

gede, for det meste bar givet Anledning; saaledes, at nn 

for Tiden ikke sindes mcer end 2 Præstegaarde, samt 3 Herre- 

gaarde og 3 eller 4 andre store Gaardc, hvor Stnde holdes til 

Hovcdbesætning, og hvoraf igjcn kun to befatte sig med Stald- 

tring eller Mæsining. Enhver føget* selv at tilvejebringe det 

fornødne Slagteqvceg, og græsser til den Ende nogle sene 

Koer. Paa nogle BondcrgaarLe, især i Bjerge-Herred, til- 

veiebringc? ogsaa paa denne Maadc en Deel Fcdekoer, som 

em Efteraarct afsættes til Holsteuerc, Fycnboere og Sjællæn

dere, almindeligviis paa Qvægmarkcdernc i Veile. I Kjob- 

stcederne, især i Delle, fedes mange gamle Koer, Bolle og 

Plovstttde paa Spol, og afsættes til Slagtere fra Fredericia, 

reels til Forbrng i Egnen selv, dccls til Forsendelse ad Kø

benhavn til.
I den egeutlige Vesteregn holdes i Almindelighed ikke flere 

Koer end til Huusbehov, og det til Necrutcring fornødne Ulig; 

qvæg, saint nogle Stude til Salg. Sidste dog fornemmelig i 

Omme-, Ninggivc-, Lindballe- og Gadbjerg - Sogne, der decls 

have Skovgræs, dccls sure, side Heder. Men forresten holdes 

Faar til Hovcdbesoetniug.

Saaledes som Sagerne nu sraac, med den ringe Udsigt 

til Forandring, og den, i Folge de ovenfor anstillede Under- 

sogclscr, ubetydelige Forsijcl i den Fordeel, Koer, Unggvæg, 

Stnde o. s. v. kaste af sig, nytter det neppe at begynde paa 

Forandringer i de nn indførte Besætninger, saa at de Fleste, 

vist gjore bedst i, at lade det blive ved det Gamle, og oppebie 

hvad Tid og Conjuneturer kunne føre med sig; med mindre 

man vilde lægge sig efter den fiinnldcde Faarcavl, en Green, 

der, holdt i behørige Skranker, kunde blive, meget fordcelag- 

tig, og hvorom vi siden komme til at tale.

Men vigtigt, ja snare vigtigt for Jylland maatte det blive, 

o tn noget Middel til at oplive eller i det mindste opretholde 

den saa meget snnktte Qvæghnndcl, kunde ndfindcs. I de 

sidste 6 Aar har Afsætningen af unge Koer eller Qvicr, hvor-
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af forhen saa mange afgik til Meklenborg, Hannover og an

dre tydste Provindser, betydeligt aftaget. Dette maa sandsyn- 

ligviis tilsirives den i hine Lande tiltagende Faareavl, hvorved 

Mejerierne afsiaffcs, og Faar træde t deres Sted. Maasiee 

ogsaa.dcn forfængelige Lyst til stort O.væg af Schwcitzer-Raee, i 

som i de sidste Aar saa meget har taget til i Tydsiland. Og- 

saa Studehandelen har lidt et betydeligt Afbræk. Det er ikke 

mange Aar siden, nt den aarlige Udforsel af Stride fra Iyl- 

land regnedes til 16 å 20,000 Stykker. Nn belober den sig .1 

ikke til meer end 12 å 15,000. Den ferste Aarsag dertil er 

vel den gjenvnndne Fred; men en vigtig Grund til den af- 

tngne Sinde- og Qvæg-Handel overhovedet er dog ogsaa jde 

hoie Afgivtcr, nogle tydsie Stater, især Hannover, have lagt 

paa Indførselen af Qvæg og Heste, selv om de kun passere 

Landet. Det bliver ellers uforklarligt, hvorfor saa faa Heste, 1 

under den sidste spansi-fransie Krig, uagtet de betydelige Be- 
stillingcr, opkjobtcs hos os.

2lt virke iinod saadanne Forbud er nn vel ikke let. 

Imidlertid trocr jeg dog, at en gavnlig Repressaille vilde ta- 

gcs, nnar man, ved des friere Handel, sogte at lokke Kjobere 

til sig. Ogsaa turde Danmarks Landmænd nok smigre sig 

med, at man i Tydskland, ved den store Udvidelse af Faare- 

avlen, omsider vil komme til at mangle andre dyrisie Produc, 

tcr, og saaledes blive uodt at tye til os igjen, hvilket alt sy

nes at finde Bekræftelse. Især maa det være Danmark magt- 

paaliggcnde at understøtte den Qvæg-Handcl, som inden dets 

egne Grændser finder Sted. Det er Enhver bekjendt, at den 

holstcenske Marsi er det vigtigste Torv for vore Stnde. Men 

Enhver veed ogsaa, at den strænge Toldlinie ved Kongeanen 

er et uoverstigeligt Bolværk for denne Handel. Thi, uagtet 

Tolden for nogle Aar siden blev nedsat, er den dog endnu 

saa hsi, at den, som flere Exempler have godtgjort, bclsbcr 

sig til 12, 14, ja 18 Proc. af Studenes Værdiel I gamle 

Dage, da man kun udførte velfodrede og udvoxne Staldstnde, 

kunde Tolden endnu passere; den belob sig da ikke til meer 

enb 3 å 4 Proc. Men nu, da Udførselen for det meste be- 

siaaer af magre, stundom ikke over 3 til 4 Aar gamle Stnde,
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bliver denne Handel for rcsicabcl, uaar Dolden stal erlægges, 

saa at Holstenerne, især Slesvigerne, herved ere blevne for

anledigede til selv at lægge en Mængde Stude og andet O.væg 

til, hvilket naturligviis har sindet Jylland overordcntligcn. — 

Engang standset, vil det falde vansieligt at faae denne Han- 

del paa Bane igjen. Ja, uaar Holstcen ikke længere vil 

have vore Stndc, hvilken Udver vil man da have at byde 

vs? I — Hvorledes den vigtige Studehandel paa Holland gik 

tabt, kan ikke være glemt endnu. Den har ikke indfundet 

sig siden igjen!!

Man har sagt, om med Grund tvivler jeg dog paa, at 

Toldkassen ved Kongcaaen i de sidste Aar har havt et reent 

Deficit. Men sæt og, at Tolden havde indbragt Tønder Guld; 

Ingen vil nægte mig, at saavcl Stat som Nation havde været 

bedre tjente med, at denne Sum var tilvejebragt ved en Af- 

givt paa Hartkornet; hvilket i det mindste havde den Fordeel, 

at saa mange Penge, der nn mcdgaae til at underholde en 

Hær af Toldofficianter, vilde blive sparte! Der er derfor 

Ms

kun een Stemme over hele Jylland, at Toldlinien ved Kon- 

geaaen er til ubodelig Skade for Danmark; og Alles Hjerter

forene sig til, i allernndcrdanigst Ydmyghed, at anraabe vor

allernaadigste Konge, om Afsiaffelsen af en Indretning, der 

truer med at have de sørgeligste Folger for Kjernen af den 

dansie Statl
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19.

Er Hestcavlen i Cil- eller Aftagende? Aarsagerne dertil?

hestehandelen er vel ikke længere af den Vigtighed, som i 

Slutningen af det forrige og Begyndelsen af dette Aarhnndre- 

de, da de idelige Krige opslugte saa mange Heste. Men ikke 

desmindre have gode og smukke unge Heste endnu holdt sig 

temmelig i Priis, og cre i de sidste Aar betalte med 30 til 

50 Rd. Conr.

Paa Grnnd heraf, betragtes Hestcavlen endnu af Bon/ 

den her i Amtet som en af hans vigtigste Erhvervskilder; og 

det feiler neppe, at han endnu tillægger ligesaa mange Heste 

som i fordnms Dage, i det mindste i de Egne, der have 

gode Græsgange. Men i Henseende til Forædlingen, da har 

samme, uagtet alt, hvad der hidtil er soranstaltet til Hcsteav- 

lcns Opkomst, endnu ikke frembragt den Virkning, man kunde 

have haabet. Vel har Hesten, siden Fælledssiabets Ophævelse, 

Klover - Avlens og et bedre Agerbrugs Indførelse, taget til i 

Størrelse og Anseelse. Men Forædlingen i ndvortes Byg- 

uing er endnu langt tilbage. Bonden mangler Sands for det 

sande Skjonne. Tykke Knokler og en grov Manke betragtes 

endnu altid af ham som Tegn til Styrke, og om Mnsielkraf- 

ten har han ikke mindste Begreb. Ogsaa cre Mange endnu 

hsist skjodeslese i Valget af Hoppe og Hingst med Hensyn til 

Arvcfeilcne.

De aarlige Stntteriebesigtclser have tilvisse havt deres store 

Nytte. Men sial noget gjennemgribcndc gjsrcs til Hcstcavlens 

Opkomst hos os, er det usdvendigt, at det længst gjorte For- 

flng, at anstille aarlige Mynstringer over alle Hingster under 

G Aar, iværksættes, og at Befaling udstcedes til at berøve alle 

feilfulde Dyr af dette Slags Evnen til at forplante deres
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Slægt. Det vil vel synes lidt haardt at forbyde nogen at 

holde c il Hingst, der knude være ham til Fordcel. Men Eu- 

hver, der kjender lidt til vor Hesteavl og til de mange spat- 

tedc, usle Hingster, som ere i Brug, maa give sit Samtykke 

til denne Foranstaltning, og betragte den Tvang, den medfy- 

rer, som saare velgjorende. Sagen er saa meget lettere iværk- 

s-rttelig, som den Skik, at holde Hingster til Arbejde, ikke er 

brugelig hos es. I hele Amtet er der kun een Gaard (Skov- 

gaard i Kollerup-Sogn), der holder Hingster til Arbcidc. — 

Ei heller behover man at frygte for, at der skulde mangle dyg

tige Bestelere til Bedækning; thi saa ilde faren er det dog endnu 

ikke med Hesteavlen hos os. I alt Fald kunde' man for det 

forste noies med at afskaffe de ringeste Hingster. — Naar 

dette Forslag iværksættes, vil der være Opmuntring for Land- 

manden til at optrække gode Bestelere; thi han holder dem 

nu ikke længere til Uttytte, og saaledes kan det ikke feile, at 

en Mængde udmærkede Hingster ville fremsmae. Dog vilde 

det vist gavne, om passende Hingster, men af Landets Race, 

opkjobtes og placcrtes i de Dele af Landet, som mangle saa, 

danne.

Saaledes troet jeg, og Flere ere af samme Mening, nt 

Forædlingen af vor Hestcrace langt sikkrere vil opnaaes, end 

ved fremmede Hingster, og den danske Hests Nationalitet 

bedst bevares. Erfaring lærer, at Jylland allerede selv ftcm- 

bringcr Hingster, der i alle Henseender svare til Billedet af 

en velbygget Hest; og at vor Race besidder saadanne Fortrin 

(Haardforhed, Trivelighed, Munterhed ved Arbeidet, Udhol- 

denhed i Strabadser, hnrtig Vært i Ungdommen rc.), som in
gen anden maasiee har tilegnet sig' i den Grad. Ved Kryds- 

Hing med fremmede Hingster er det at.befrygte, at et Afkom 

vil fremkomme, ubrngeligt til Markarbejde, og som ikke svarer 

til vore svrige Forhold. ) det mindste kan dette ventes, tevx 

fom Krydsningen fortsættes i flere Gencr^ioncr.

Som bckjendt have i de sidste 3 Aar Hingster fra Fre

deriksborg været sendte til Jylland. Men, uansect hvad i 

ovenanførte Henseender kan siges imod disse Heste, man her 

endnu bemærkes: at det brogede Lsd, de fleste af dem ndmcrrke 
vejle Amt. (ii)
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sig ved, flet ikke passer for en Race, der er bestemt til at 

gane i Handelen. Det sorte og brnnc Lod vil, aldrig gaae 

af Mode; det hvide, stimlede, gule o. s. v. derimod saare 

sjeldcnt finde Behag. — I hsi Grad ufrngtbare, falde der 

saare faa Fol efter disse Hingster, og Bonden er derfor ble- 

ven kjed af at betjene sig af dem til sine Hoppers Bedækning. 

At Hingsterne altid ankomme 6 Uger for sildigt, saa at man- 

ge af de bedste Hopper allerede ere bedækkede, bor ikke heller 

lades ubemærket her. Dersom man, istedctfor Anlægget paa 

Mocsgaard, havde placeret Hingsterne hos bekjendte Bonder, 

vilde denne Omstændighed af sig selv være falden bort, og 

.hingsterne, ved at holdes til Arbeide, sandsynligviis have vnndet 

i Frugtbarhed, betydelige Bekostninger tillige været sparte. Seet 

ogsaa, at en Hingst engang gik Glip, mon dette da vel for- 

hindres ved det nuværende kostbare Opsyn, og mon sidste ikke 

ganer langt over et saadant tilfældigt Tab. At sinde Bonder, 

til hvilke Hingsterne kunde have været betroede, vilde flet ikke 

have faldet vanskeligt, i det mindste ikke i Jylland.

Hestcavlen er endnu af saa stor Vigtighed for Iylland, 

at man ret maa snsie denne Sag taget under alvorlig Bc- 

tragtning. I Tydsiland indforer man nu overalt fremme- 

de, især engelsie Racer, og soger at udrydde den oprindelig 

gcrmanifle. Kyndige Mænd have forsikkret mig, at denne 

Anglomanie gaaer saa vidt, at man bærer over med de oicn- 

synligste Feil, naar kun Racen er af fremmed Herkomst. 

Denne besynderlige Lyst til at blotte Tydsiland for gode, haard- 

føre, arbejdsdygtige Heste, vil sandsynligviis engang komme 

Danmark til Nytte! Derfor lad os stræbe at forædle vor 

å^esterace saaledcs, at dens Feil forsvinde, dens Dyder for- 

hpics, og den dansie Hest maa hævde sin gamle Bccommelsc. 

Men, for alting, lad os ikke efterligne Tydfterne, og omstabe 

dette æble Dyr til en Vindspiller-Race!
Her i Amtet er det egentlig Bjerge- og Hatting - Herre

der, samt Elboe-, Holmans-, en Deel af Brusi-, Ierlev- og 

Tyrrild-Herreder, der have den betydeligste Hesieavl. Den 

østre Deel af Nsrvang-Herred lægger vel ogsaa en Deel Heste 

til, men ikke i den Mængde, ventelig fordi Jorderne ere meer
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udstykkede og Gaardene mindre. Vester-Egnen derimod befat

ter sig ikke med Hesteavl, men kjober de faa Heste, den be

høver. — Bjerge- og Hatting - Herreder have de bedste Heste 

i hele Amtet; dog falde de lidt smaa, især i den sydlige Deel 

af Bjerge-Herred. Men, da de erc lette, af en smuk Byg

ning, og ikke for grove, ssges de stærkt tit Cavallerie - Heste. 

Disse Herreder have i de sidste 20 Aar altid taget den forste 

Præmie ved Stuttericbcsigtelserne, og besidde i dette Hieblik Z 

udmærkede Hingster, nemlig i Dangaard, Thorsted og Staa- 

rnp, hvoraf de to forste aldeles svare til Idealet af en vel- 

bygget Hest. — Den sondre Deel af Amtet har grovere og 

plumpere Heste, af 10 Qv. 2 Tom. til 10 Qv. 4 Tommers 

Høide, som alene ere brugelige til Vognheste. Her har endnu 

ingen Hingst kunnet erholde mecr end anden Præmie. Det 

'var vel at onsie, at denne Egn, efter det forhen givne For- 

flag, maatte blive forsynet med en forste Præmie-Hingst, da 

her kun haves 2 brændte Hingstcr til anden og tredie Præmie. 

En Hingst, som den i Thorsted, vilde passe her.

Materien om Heste engang paa Bane her, kan Forfat- 

teren ikke lade denne Lejlighed gane forbi, uden at gjere op- 

mcerksom pan de store Bekostninger, Landet foraarsages ved 

den Maade, paa hvilken Cavallerie-Regimenternes Remonte 

bcvirkcs. Som bckjeudt berciser Remonte - Commissionen Ri

get 3 til 4 Gange om Anret frem og tilbage. Hvor talrig 

Commissionen med dens Bihjælpere maa være, kan sluttes af 

det betydelige Antal Forspændsheste, nemlig atten, som paa 

hver Station holde til dens Tjeneste. At Commissioncns 

Diæter, efter Foranferte, maac lobe i de Tusinde, og at dens 

Befordring bctydeligcn forøger Byrden af de offentlige 2Egter, 

vil, uden videre Beregning, være let at indser. Forfatterens 

Forflag i ovennævnte Henseende er, at Accord flnldc fluttes 

med Lcvcrandcnrcr om det fornødne Antal Heste til Armeens 

Forbrng, og Hestene modtages ved selve Regimenterne af 

c il Commission, bestaacnde af nogle af Regimentets Officerer 

med samtlige Regimentets Dyrlæger, uden at de herfor mod- 

toge nogen Godtgjsrclse, men denne Forretning aldeles be- 

tragtedes som en Tjcnestesag. Bonden erholdt tilvisse paa

(H*)
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denne Maade ikke ringere Priser for sine Heste end nn; thi 

det er vitterligt, at Remontccommissionen altid har en Sværm 

Prangere i Hælene, af hvilke den modtager en Mængde Hc- 

ste. Og hvad Regimenterne angaacr, da bleve disse ikke min- 

dre forsynede med tjenstdygtige Heste; thi man kan nok antage, 

at hvert Regiment besidder saa mange kyndige Officerer og Dyr, 

læger, som behoves for at udgjore en ligesaa competent Dom

mer, Forsamling som Remonte- Commissionen, der jo dog al

lerede nu bestaaer af Officerer og Dyrlæger.
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20.

Udbreder den fiinuldede Faareavl sig? Er Faarefoldning i Brug? 

Staldfodres Faarene nogetsteds? Er den indenlandske Faare« 

stamme i Til- eller Aftagende?

Ved den fsrste Udarbeidclse af nærværende Besirivelse i Eft 

teraaret 1823 udtrykke Forfatteren sig, i-Anledning af Sp-rgs- 

maalet, om den fiinuldede Faarcavls Fremgang, paa folgende 

Maade:

"I hele Amtet findes endnu ikke en eneste Flok fim»!- 

dede Faar af fuldkommen veen Race, og, hvad der af halv 

fine Faar holdes, er i det hele ubetydeligt. Hvidsminde ved 

Colding, Al.debertsmiride og Kjelkjcer ved Welle, Preestegaar- 

den i Egtved og Hovedgaarden Boller i Bjerge-Herred have 

smaa Flokke paa 30 til 100 Sikr, halvfine ^aar, men dette 

er ogsaa alt."

Nn derimod har Sagen faaet et ganske andet Udseende. 

Ved Hans Majestæts, vor allernaadigste Konges Gavmildhed 

har Veile, Amts landoeconomifle Sclsiab feet sig i stand til 

at oprette et lidet Stamflæferi af ægte Merinos, og desuden 

cre af Stutterie-Directionen. uddeelte omtrent 20 siinnldede 

Vædre her i Amtet. Dette har havt den siensynligste Virk, 

tung. Paa Engclsholm, Faarnp, Staugaard, Hsigaard, 

Aldebertsminde, Boller, Palsgaard, Grundet, m. fl. St. holdes 

for Tiden Flokke paa 100 til 500 halvfine Faar, der paa 

nogle af disse Gaarde endog agtes forøgede til det dobbelte.

Ideen til Anlægget af Skæferier har dog tillige fremkaldt 

Tvivl hos nogle af vore Landmænd, om Fordeelagtigheden af 

Merinofaarct, i Sammenligning med det indenlandsie. Saa- 

lcdcs paa Agersbsl, hvor en lille Flok paa 13 Moderfaar og 

1 Væder, ved Salget nf 14 Lam og 3 Faar, i Agret 1823
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indbragte 25J Rd. Cour., og endda havdcs nogle Lam tilovers 

til Flokkens Recrntering og til at flagte i Hnnsholdningen. 

Men saadanne Priser opnaaes kun for de bedste og største 

Lam, og hvor man har gode Græsgange, og vilde vist ikke be- 

staae med en udvidet Faareavl af dette Slags, da Lammen 
ikke længere bleve at anbringe.

Imidlertid viser dette dog, at de, som nn for Tiden holde 

smaa Faareflokke, altsaa Fleerhcden af vore Bonder i de gode 

Egne, ikke kunne have synderlig Fordeel af at forandre deres 

Faare-Race; hvilket end mere vil findes grundet, naar man 

tager Merinolammets ubetydelige Væxt og magre Tilstand i 

Betragtning, Vanskeligheden med at afsætte smaa Partier fiin 

Uld, og Uundværligheden af grov Uld for Bonden til sine dag- 

lige Klæder, samt Nødvendigheden for ham at have gode Slag- 

tefaar, hvortil Merinofaarct ikke er synderlig tjenligt.

Fordelen ved Indførelsen af Merinos beroer aldeles paa, 

om den fine Uld vil blive ved at holde sig i Priis eller ikke, 

hvilket kommer saa meget mere i Betragtning, som vi, for 

at bringe denne Avl i Gang hos os, for det meste ville blive 

nodte til at folge den langsomme Ver, som Krydsning med Mcri- 

novædre forer rned sig; saa at vi maaskee forst om en Suecs 

Aar ville kunne maale os i det Fag med Udlænderen, og 

altsaa, om Priserne dalede meget, vilde see os siuffede i vove 

Forventninger.

Men, hvad dette angaaer, kunne vi, troer jeg, være 

rolige. Vel udbreder Merinofaarct sig dagligt mere i Enro- 

pa, ja er endog trængt til Tartanets Sletter og Sydhavets 

paradisiske Øer, saa at en nhyre Mængde fiin Uld allerede 

produceres. Men i samme Grad have ogsna Merinofaarene i 

deres oprindelige Fødeland formindsket sig, og Brugen af fiint 

Klæde taget til. At sidste skulde forandre sig, stemmer alt for 

lidet med Menneskets Attraa til det Bedre, til at fortjene Tjl- 

troe. Kun den yderste Nod kan bringe Menneskene til at 

gane tilbage i Cultur. Det er tvertimod at formode, at med 

tilbagcvendt Velstand, Forbruget af fiint Klæde endnu mere 

vil tage til, og selv vore indenlandske Fabriker mere beskjæf- 

tige sig med Forfcerdigelsen af denne Vare, saa at derved end-
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og cn Deel fiin Uld vil finde Afsætning Hoß- os selv. Sie- 

bliklig Standsning i Uldhandelen bor ikke forlede os til 

ugunstige Slutninger for Prodnetionen as fiin Uld. Den vil 

i vore Tider for det meste vise sig som Folge af en forstyrret 

Handel og dermed i noieste Forbindelse staacnde overspændte 

Spccnlationer.
En vigtig Opmuntring til at lægge sig efter den simuldede 

Faareavl maa ogsaa soges i Amerikas saa heldigen tilkæmpede 

Uafhængighed og de deraf flydende store Fordele for Fabriker

ne i Enropa. Med temmelig Sandsynlighed kan man antage, 

at Amerikanerne endnu i mange Aar ville finde deres Aeg- 

ning ved at ombytte det Guld, Sølv, og de mange andre kost- 

bare Producter, deres Land i saa stor Overflsdighed og næsten 

af sig selv frembringer, imod cnropæisie Kunstproducter. Saa- 

længe disse Kilder ikke stoppe, lader sig altsaa ueppe tænke, 

at Amerikas unge Fristatcr ville blive smittede af -Lidenv Dæ- 

mon, og forstyrre Handelens rolige Gang. Man har sagt, 

at Amerikanerne kun bruge grove Toier, og at følgelig Pro- 

buetionen af fiin Uld intet vil vinde derved. Men denne 

Mening stemmer ikke overeens med de nyeste Efterretninger fra 

denne Lerdensdecl, hvilke blandt Indfsrselsartiklerne nævne lette 

uldne Toier som de meest afsættelige. Det eneste, man kunde 

frygte sinldc være, at Nordamerikanerne vilde tilvende s.g 

noget af denne Handel. Men, efter al Sandsynlighed, vil 

Ny-England have nok at bestille med at bringe det dertil, nt 

det kan forsyne sig selv med de fornødne Industrie-Artikler, 

især da dets Folkemængde saa overordentligen tager til, oz 

Uld, især jydsi Uld, desuden er en god Udforselsartikel til 

Nordamerika.
Saaledes mener jeg, at Danmark har Grnnde nok til 

at lægge sig efter Prodnetionen af fiin Uld, og at det intet 

vover derved. Min Mening er derfor ikke, at alle siulle lægge 

sig efter Faareavl, og Koer eller Stndc overalt afflaffes. — 

Saadanne Pdcrlighedcr maae vi vogte os for. Uden Hnab 

om cn mere blomstrende O.væghandcl crc vi jo ikke. Fslgcl.g 

vilde det være en Daarsiab, om de Egne, Jørn have en 

god O.vægavl, opoffrcde denn: for Faareavlen» Stylt. -i.
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hert, cn god Fortkcl, ber, »cd lidt Omhue for Racens For- 

«bling, snart knndc stige ligcsaa hoit, som ved Merinofaarct. 

Ikke dcsmindre kan og bor Fnareavlen her ikke ndvides, deels 

fordi det knn vilde formindske Fordelen, ved lavere Priser paa 

Lammene, deels fordi Egnen er for god og for meget ndstykket 

til at holde mange Faar. Meget viseligcn betragtes derfor 

Faarene i disse Egne som cn Biting, og Fordelen af cn mere 

udvidet Faareavl overlades de mindre frugtbare Egne.

Vester- eller Hede-Egnen har et sin aat Slags Fa ar, som 

Snlt og nrigtig Pleic vanflaber. Fordømte til at søge deres 

Næring om Sommeren paa de tørre magre Heder, hvor i 

Almindelighed ikke mindste Græsspire er at finde imellem Lyn- 

gen, og indespærrede om Vinteren i merke, siumle Huller, 

hvor de meget sparsommeligen underholdes med Kjærhoe og 

Lyngtop, blive de i deres tidlige Opvæxt scrap forknytte og 

komme sig aldrig siden. Blandt cn halv Snecs Faareflvkke, 

jeg i denne Egn havde Leilighed at betragte, fandt jeg kun een 

eneste, nemlig i Nykirke - Præstegaard, som man, med Hensyn 

til Egnen, knude kalde velholdt. Men derfor giver et saadant 

Faar ogsaa sjeldent over 2 Pd. Uld i tvende Klipninger, og 

dets Vægt, naar det siagtcs, er nbetydelig. Illden er ikke 

heller altid som den sinldc være. Faar med Raguld sees me- 

get hyppigt, og Omsorgen for at forandre dette er næsten 

ingen; hvilket i cn Egn, hvor Faareavl og Uldsalg ere vig- 

tige, er saa meget utilgiveligere.

Skal Faqreavlen ophjælpes i Vesteregnen, er det forste, 

der maa tænkes paa: Tilvejebringelsen af en bedre Pleic. Til 

Vinteren og Foraaret maac Kartofler dyrkes, og til°Sommeren 

Halvstaldfodring bruges. Icg vccd nok, at det er lettere sagt 

end udfort; men det er dog cn Prøve værd! — Forædlingen 

Maa bevirkcs ved strcengt Valg af de bedste Vædre og Faar i 

Racen selv, hvorhos, som en Hovedsag (da Lammcsalg ikke 

kan være betydeligt), maa tages Hensyn til Uldens Fiinhcd og 

Blødhed. Det er bekjendt, at Hedefaaret bærer cn fortrinlig 

Uld, hvoraf godt Middelklæde forfærdiges. Ved fortsat Omhue 

var det maaskee ikke umneligt at frembringe et Slags Uld, der
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i visse Tilfælde kunde sættes ved Siden nf Merino - Ulden. 

Denne Gjcnstand fortjener særdeles Opmuntring, og var ale- 

nc et Stamskæferie værdigt. — Sknlde derimod det haard- 

føre, noisomme, lille Hcdcfaar fortrænges af Merinos, maa 

man befrygte, at vore Heder snart ville blive blottede for 

Lette nyttige Creatnr; thi det er aldeles umncligt for det fiin- 

uldedc, kjelne og bedre Plcie krævende Merinofaar at leve i 

Jyllands Hedeegne, — det vil sige: saalænge Opdyrkningen ikke 

gjyr større Fremgang, eller et krqftfulderc Agerbrug indføres.

Forresten fortjener det her at bemærkes, at Veile-Amt 

er det af Jyllands-Amter, der bedst har holdt sin Faarcraee 

i dens oprindelige Reenhed.

Tre til fire Fanrefold kom for nogle Aar siden i Gang, 

men blcve snart lagte til Side igjen, fordi innn troede, derved 

at kunne holde Faarene paa alinindeligt Toiregræs, hvilket na- 

turligviis ikke gik an. I Sornmeren 1820 gjorde jeg en 

Prove med at holde en 30 Faar og Lam i Fold fra 20de 

Juli til 29de September. ) Førstningen maatte Faarcne selv 

afæde de staacnde Vikkcr. Men, da Flytningen af Foldet 

(20 Gange o tn Dagen) medførte for megen Ulejlighed, blev, 

efter en Maaneds Forlob, anbragt en Hække foran hl-ert Fold, 

og Vikkerne af Røgteren flagne og bragte derhen, hver Gang 

han gik ud at flytte Koerne. Saaledes sparcdes megen Tid 

og Uleilighed, og havdes tillige den Fordccl, at Gjodsien faldt 

jevncrc, da Foldene kun flyttedes 3 Gange om Dagen. — 

Det hele Forsøg faldt ellers ret godt ud: Faar og Lam for- 

bleve i god Stand, og den eneste Uleilighed, jeg sporede, var, 

at Faarene i Regnvejr laae vel siidnc. — Imidlertid troer 

jeg dog, at, hvor det kan gane nn, vil man være bedre tjent 

med at bruge Staldfodring i Huns, og sinde den mere be- 

qvem samt mindre tidspildcnde, især naar den iværksættes i 

Forening med Hestenes eller Qvægets Staldfodring. Faarene 

skaffes desuden derved lettere et tørt Leie. Men denne Sag
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er endnu saa godt som ubekjcndt her. I Olsted Præstegaard 

har et dermed gjört Forseg ikke havt det forønskede Udfald. 

Faarene svedte umaadcligen, og Ulden blev meget nreen. — 

Sandsynligviiv har der manglet frist Lnft og Strøelse i F-ag- 

restien. Mig er Sagen lykkct over Forventning.
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21.

it Udbreder Haugedyrkningen sig? Hvor store ere de Hauger, Bom 

verne i Almindelighed anlægge eller have anlagt?

A !

^angcdyrkningen gjsr vel nogen Fremgang, da Bonden 

faaer mere og mere Smag for Nydelsen af Haugeurtcr; men 

man seer dog endnu mange Bonder at kjobe Gulerødder, Hvid- 

kaal, Timian, Log o. s. v. — De Hanger, som anlægges eller 

cre anlagte, cre gjcrne paa | til 2 Skpr. Land; en Stsr- 

rclse, der, forsaavidt derpaa kun agtes dyrket Kjokkenurter, 

unægteligcn er tilstrækkelig, da ingen Afsætning kan ventes i 

Kjsbstædcrne, der selv have store Hauger, især Colding og 

Fredericia.

Den ostre Deel af N-rvang-Herred, samt den nordre 

Deel af Bjerge- og Hatting-Herreder, have forekommet mig 

at bekymre sig milldst om Hangedyrkning; ventelig fordi den 

hyppige Feerscl med Horsens saa let giver Lejlighed til at for- 

syne sig, for en Bagatel, med de fornødne Kjokkcnnrtcr, som 

dagligt i stor Mængde tilfores denne Stad fra Steensballe^ 

Gods i Hads - Herred. Derimod har jeg med Glæde bemær- 

ket en Deel gode Kjskkcnhauger hos Bønderne i Vesteregnen, 

hvori, foruden Grenkanl, endnu fandtes en heel Deel Kaal- 

rabi, noget Hvidkaal, Gulerødder, Petersilie, Timian o. s. v. 

— I den sondre Deel nf Amtet begynde Bønderne ogsaa at 

anlægge gode Kjskkcnhauger, og det er at haabe, at Dyrknin- 

gen af Hangeurter endnn meer vil udbrede sig; thi overalt 

spores Lyst dertil, især hos de Hunsmodre, som have lært at 

kjcndc den Fordeel, en vel forsynet Hange yder i Hnushold, 

ningen. Ligeledes kan Exemplet af de gode og veldyrkede , 

Hanger, man næsten paa alle store Gaarde, Præstegaarde, 

Skolelodder rc. støder paa, ikke heller blive ndcn Virkning.
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Frngthanger findes knn i betydelig Mængde i Bjcrgc- 

Hcrrcd og nogle af de til samme grændscnde Sogne i Hatting- 

Herrcd. Med sand Fornoiclsc kommer man igjcnnem de med 

i Træer af alle Slags tæt beplantede Landsbyer, og fryder sig 

ved Synet af den herlige Frugt, som ved sin Tyngde beiec 

Grene og Træer til Jorden. Dog er det især Stanbye-Sogn, 

som i sine Skove ved Veile-Fjord har de største Frngthanger. 

De tilhore smaa Parcellister, hvoraf nogle endog avle 50 til 

loo Tdr. Frngt aarligt. Især prodnecres en ftor Mængde 

Blommer, men af et sodt Slags, og som, torrede, blive sure, 

i *— Frngtcn afsættes for en Deel i Vcile og Horsens; nogst 

lidet kjobes af Skipperne, men det meste afhændes til Aalemænd 

* fra Vesteregnen. Frngtcn er ikke den bedste. Dog gives nog- 

lc fine Sorter, f. Ex. Gravenstener.

*) Den paa Præstegaarden i Hv kissel-Sogn er ikke mere til.

I Egnen imellem Fredericia og Veilc have Landsbyerne 

, Pjedsicd, Brøndsted, Ankjær, Sillerup, Follernp, Taulov 

ni. n. fl., smaa Frngthanger, soin i gode Aar frembringe 

Nogle hundrede Tender ZEbler til Salg, men som for det 

Meste ikknn crc brugelige til Cider og Edike, hvortil de ogsaa 

afbenyttes af øt af vore dristigste Handelshuse i Fredericia.

Naar Herregaardenc, Præstegaardenc og de Ejendomme, 

som cre i Hænder af Mænd ndcnfor Bondestanden, endnu fsies 

hertil, er forresten Frngtavlen hoist ubetydelig. Vester-Lg- 

Ncn kan, faa Tilfælde fraregnede,-natnrligviis ikke befatte sig 

dermed, og i andre Egne er det ikke heller sagt, at Beliggcn- 

! heden altid er passende, de Steder, som ere udsatte for Nat- 

tcfrost, især ibcrcgncde. Imidlertid er det dog udenfor al 

Tvivl, at mange Gaardc og Byer, især i den sydøstlige Krog 

af Amtet, let kunde siaffc sig passende Locale til Frngthanger. 

Dten, sial Egnens Forsynclse med lidt Frugt ikke være den 

eneste Hensigt dermed, maa der lægges Vind paa fine Frugt- 

sorter, der ere siikkcde til Forsendelse! — Dog, hele Egnen, 

la hele Amtet, mangler en Planteskole, *)  og, saalænge denne 

Mangel ikke afhjælpes, er der ikke at tænke paa Plantning af 

Frugttræer. — En ung driftig Skoleholder knnde derfor gjore
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sig fortjent og vist hoste Nytte af at anlægge en Træstole; men 

maatte tillige paatage sig at undervise Bonden i Anlægget af 

Frngthaugcr.

Hvorledes det staaer sig med Humlehaugcrne har jeg for/ 

hen berørt.
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Gives der i Egnen Skov, som kan afgive Brændeveed og Gavn

træ ? eller nye Skovanlæg? Dsrveskjær ril egen Forbrug eller 

til Salg? Cænkes der paa Plantninger af vilde Dræer, saavel 

ril Hegn, som i flurcede Plantninger paa 2, 3 ril 4 Skjepper Land, 

ril Gavnrræ og Brændsel?

Veile -Amt er, siden Aarhuus-Amts Deling, det siovrigste 

i Jylland. Istrd. S. Bruun fastsætter dets Skovplan til 

31,089 Tdr. Land, som dog ere meget nlige fordcclte. Det 

store Norvang-Herred har saalcdes meget lidt deraf. Kolle

rup -Byc, Brandbjerg, Laage, Agersbol, Hvolgaard, Stau- 

gaard, Minsstrup og Alsied-Gaard have maasiee i alt neppe 

500 Tdr. Land Skov, som kan afgive Brændeveed og Gavn- 

træ, og deraf har Brandbjerg, som stoder til Tyrrild-Herred, 

alene 184 Tdr. Land. Hvolgaards og Staugaards Skove 

ere meget udparcellerede til Omegnens Bonder. Hstersnede- 

Sogn har et stort Krat, som, behorigcn fredet, maasiee engang 

kunde blive til god Skov. Sagen fortjente at tages under 

nærmere Betragtning af vedkommende Lodseicrc. — De vest- 

lige Sogne derimod ere aldeles blottede for Skov, saa at man 

neppe siner et Træ. Bakkerne ved Nykirke ere paa nogle 

Steder begroede med lave Egcbusie, men som ingest Bei 

komme. Det samme er Tilfældet i flere Sogne, og der paa- 

staaes endog, at her har staact Skov i Fortiden. Saaledcs 

skal f. Ex. Præstegaardcns Skov i Tyrcgocd- Sogn have leve- 

ret, for circa 70 Aar siden, smaa Egebjclkcr til Gaardens 

Bygning. Odelæggclsens Vederstyggelighed hjemsøgte denne, 

som saa mange andre Skove, og nu er Nndera: Krat, og 

bliver Krat! Saalcdes udtrykker sig Stedets Præst, Hr. Rah- 

bt’L — Imidlertid forekommer del »nig dog meget usandsyn-
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ligt, at der overalt, hvor der findes Krat, skulde have staaet 

Skov i Fortiden, i det mindste Skov, som fortjente Omtale. 

Iordsmonets ringe Besiaffenhcd, blandet med Al, og uheldige 

Situationer mob Vesten-Vind, mane dog stedse have virket lige 

ufordeelagtigen paa Trævcexten; saa at den Skov, der i for- 

dums Tider kan have været i disse Egne, i det Hele dog ikke 

maa have været af Betydcnhed; og vist aldrig, selv hvor den 

var bedst i Grode, har kunnet maale sig med Hsteregnens 

skjonnc og ranke Træer. Det Berus, man fra disse foregivne 

Skove foget at ndlcde for Mueligheden af nye Skovanlæg i 

Vesteregnen, forekommer mig derfor at staae paa temmelig 

svage Fodder.

Men er Norvang - Herred fattigt paa Skov, er det nlige 

mindre Tyrrild-Herred des overflødigere forsynet dermed. Selv 

dets vestligste Pnnct, Lindballe-Sogn, har betydelige Skove, 

men som man, efter hvad der er forsikkret mig, af al Magt 

stræber nt ødelægge, saa at om et halvhundrede Aar maaskee 
ingen Skov vil findes her meer. Naar Randbolle-Sogn 

undtages, cre alle andre mere eller mindre forsynede med 

Skov. Saalcdes Engelsholm og dens Ladegaard i Nornp- 

Sogn, Kjelkjær i Bredsten-Sogn, Heigaard i Greis-Sogn, 

Lccrbæk i Hover-Sogn og Grundet i Hornstrup -Sogn, der 

alle have en betydelig Mængde flagbare Træer i bedste Grode; 

men hvoraf dog fim de to sidste have virkelig Nytte, da de 

andre have for langt til Kjsbsiadcn, og følgelig maae tage 

til Takke med Afsætningen til Vcsterbocrne, hvilket, fordi Hsier- 

egnen concnrrerer med dem heri, med de nærværende Priser 

paa Træ, bliver saa meget ubetydeligere i Henseende til peen- 

uiair Fordecl. . Iellinge-Sogn, som ligger lidt nærmere, har 

en stor Skov, men som fsrst nylig er ndsiiftet og taget under 

Fredning. Meget flagbart Træ findes dog ikke i den. — Ho- 

ver-Sogn har havt betydelige Skove tæt ndenfor Veile, men 

som alt længe have været borthttgnc, saa at man, hvor for; 

dum hoie, ranke Træer med deres Top hævede sig til Skyerne, 

nu ikke einer andet end nøgne Bakker, som decks ere tagne 

under Plov, decls tilgroe med Lyng. — Det samme gjeldcr 

om Landsbyerne N, Vilstrup i Skibet-Sogn, og Bredballe
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Horustrnp-Sogn, som altsaa ikke have megen Skov tilbage. 

— Gndbjcrg-Sogn, som steder til Lindballe-Sogn i Vesten, 

har, foruden en, Hovedgaardcn Revsdrup tilh-rende, smuk, 

ung Ege- og Bsgeflov, endnu et ftort Egekrat, Tyksiet-Krat 

kaldet; men som for Tiden ikke afgiver andet end unge, fnn« 

drede Ege til Klove eller Træbindsler for Qvceget i Staldene. 

Imidlertid viser dog et Stykke af samme, som af Hr. Gene, 

ralkrigscommissair Petersen til Engclsholm er taget under 

Fredning, at her kunde blive smuk Skov; hvilket er saa meget 

sandsyttligerc, som Bakken, hvor Krattet ligger, staffer Lcee 

for Vesten-Vind. — Deile har to betydelige Skove, hvoraf 

den ene især har været behandlet godt og er i god Gryde. 

Den anden er først nyligcn taget under Fredning, da Son

dermarken, hvortil den Mer, hidtil tjente til Fælledsgang for 

Creaturer. Aarlige Udviisninger efter Grundtaxten skaffe 

Veile-Byes Jndvaancrc en Deel af deres Brændsel fra disse 

Skove, dog ikke nok til at de kunne hjælpe sig dermed.

Ierlev-Herreds 4 Sogne have alle en Deel Skov, ja 
nogle Byer endog Overflodighed deraf. Saalcdcs Hsicn-Sogn, 

som i det mindste har en stor Skovplan, men, liig alle tæt 

ved Vcile beliggende Sogne, med faa flagbare Træer. Ufred 

er her til stor Hinder for Skovenes Opkomst, da Alle benytte 

sig af Græsningen i Sommermaancderne. — Ierlev- og £)&< 

sied-Sogne have nogle smaa Skove, dog ikke meget mere end 

til Hnnsbchov. — Derimod har Polling, i Egtved-Sogn, crt 

stor Mængde Skov, som dog af Nogle paa det skammeligste 

mishandles ved at de endog hugge for Fode. Imidlertid er 

Mængden af ung Skov endnu betydelig og sor det meste i god 

Grsde. Egtved-Bye selv har ogsaa en liden Part heri. Men 

hele den vestre, altsaa største Deel af Sognet, hvor Hedeeg
nen begynder, er dog skovlos.

Det sivvrigste Partie i hele Amtet er Egnen imellem 

Fredericia, Veilc og Colding, altsaa Elboe,, Holmans, og en 

Deel af Brust-Herreder. Hvert Sogn, ja jeg tor sige hver 

Bye, har her Skov, for det meste i den bedste Grode. Især 

havcs herlig Ungsiov til Brambdrup, Dyrehangsgaardcn, Viuf, 

Hsirup, Hostrup, Smidsdrup, Delling, Svinholt, Skjærup, 
velle Amt. riox
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Staustrnp m. fl. Men de stsrste Skove, som levere det meste 

Brændsel til Salg, ere dog Vinding-, Ankjær- og Trelde-Skov 

ved Veile-Fjord. Til Fredericia horer en lille Skov, Fugl- 

sang kaldet, T Mill fra Byen, som dog mere maa betragtes 

som Lyst- end Gavn-Skov. I Trelde-Skov cie derimod 

Mange af Fredericia Jndvaancre Parceller, som forsyne dem 

med en Deel Brændsel. — Alle disse Skove bcstaae for det 

meste af Bøgetræer og en Deel Elle. Dog sindes ogsaa Ege, 

især i Trelde-Skov. I Velling-Skov ere mange 2Esie og nogle 

2Elm. — Udskiftning er, paa nogle faa Undtagelser nær, over- 

alt tilvciebragt, men har ikke altid havt Skovenes Indfrcd- 

tiing til Folge, da mange bruge deres Skovlodder til at græsse 

Ungqvæg deri. Bkandt de endnu uudstiftede Skove maae be

mærkes: Svinholt-Skov, Trelde-Skov og Hostrup-Skov, 

hvis Udskiftning forhindres ved en Proces, der alt har varet 

i mange Aar. Ufred begaaes endnn i Velling-Skov, Skjæ- 

rttp-, Vinding-, Ankjær-, Lillcballe-, S-nder - Vilstrup-, Hsi- 

rup og nogle andre Skove.
I den vestlige Deel af Brusk-Zerred, har kun det yn- 

dige Starnp-Sogn betydelige Skove, som for det meste ere 

meget vel vedligeholdte. Derimod ere de magre Harth-Ne- 

bel- og Alminde-Sogne meget bare, og have ingen eller i 

det mindste ubetydelig Skov. Dog flipper Skovegnen endnu 

ikke her; thi mere vestligt i Ribcr-Aint, have Naboe-Sogncne, 

Leiersiov og Iordrup, endnn store Skove.

Hatting-herred er temmelig fattigt pan Skov. Thirs- 

bck har kun lidet tilbage af sine fordums betydelige og sijonne 

Skove. Imidlertid er denne Rest Log godt indfredet og tæt 

begroet med frodige nnge Træer. Ussinggaard og Bygholm 

have ogsaa nogen Skov, sidste i Hlstcd - Sogn. Villiamsborgs 

Skove ere ikke længere af Betydenhed; men, som de forcgaa- 

ende, dog i god Grode.
Af Veile-Amts 8 Herreder, har Bjerge - Zerred de 

skønneste og største Skovrevierer i sammenhængende Stræk- 

uinger, som afgive en betydelig Mængde Brændsel og Ege- 

tommer til Salg og Forsendelse. Deres Beliggenhed er for 

Let meste langs med Havet, Transporten altsaa beqvem. —
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Til Staubye. Sogn haves betydelige Skove, tilh-rende nogle 

Selveicre, især i Roden-Bye. — Rosenvolds store Forstre- 

vier indeholder, foruden Bsg, mange gamle Ege, hvoraf 

nogle endog cre hule af Alder. Det 6 å 700 Tdr. Land store 

Skovareal er indhegnet. Dog græsse en Deel Qvceg i samme, 

men, som det forekom mig, uden Skade for Skoven, da Træ, 

erne for det meste staac tæt nok. — Barretstovs, for en 

Deel Aar siden, stærkt medtagne Skove afgive for øjeblikket 

Synet af den frodigste Vegetation. Forstkyndige have erklæret, 

at Mage hertil neppe findes i Danmark. Aarsagen til den stærke 

Grode maa sandsynligviis soges i det mcrgelagtige Underlag. 

Skovbestanden er Bog, 2Elm, 2Esi, Eeg, vilde Kirsebærtræer 

og enkelte 'Ahorn og Lind. Men, da det ikke er længe si

den Skoven var ophugget, findes, som en Folge heraf, for 

Oieblikket intet uden tinge Træer, tilvejebragte ved Fredning; 

thi hele Skoven er fortræffeligt indhegnet. Det 700 Tdr. Land 

store Skovrevier afgiver altsaa intet til Salg. — pnlsgaard 

har 250 Tdr. Land stor Skov med Bog, 2Elm og Eeg. 70 

Ege bleve her for 5 Aar siden solgte til det Kongl. Admira, 

litct for 1100 Species. — Jensgaard har en ligesaa stor 

Skov, meget vel behandlet, og riig paa Tommer og Brændsel, 

da der i mange Aar ikke har været hnggct i den. — Bol

ler og M^gelkjær have en overordentlig stor Mængde Over/ 

flov, som for øjeblikket afgiver meget Brændsel og Egctom- 

mer til Salg. Paa den saakaldtc Bjergelie er en herlig Fre- 

desiov, men som endnu er meget ung. — Desforuden have 

Ornmgaard, Arumbye, Borksminde, Skjærrildgaard, Kals- 

bol m. fl., alle beliggende i det Indre, af Herredet, nogen 

Skov, men som hverken, i Henseende til Træernes St-rrelse, 

Frodighed eller Mængde, udholde Sammenligningen med de 

forannævnte.

Af alt dette folger, at Skovene i Veile, Amt cre i ca 

temmelig god Tilstand. Vel er Behandlingen ikke altid den 

bedste, men Skaden, som tilfoies, i det hele dog ubetydelig, 

og kan ikke sammenlignes med de Odelæggclscr, som i fordums 

Dage fandt Sted. Dette maa uden al Tvivl tilskrives For, 

ordningen af 27dc Septbr. 1805 , just ikke fordi den altid
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overholdes, men fordi Frygt dog holder de Fleste tilbage fra 

at forgribe sig formøget paa deres Skove. — Imidlertid trocr 

jeg dog, at et saa stort Indgreb i Eiendoms-Retten, som det, 

benævnte Forordning f-rcr med sig, ikke er nødvendigt til 

Conservationen af vore Skove. Erfaring lærer, at, i hvor 

meget der hugges, tilgroer Skovbunden dog snart igjcn, uaar 

kun Creatnrerne holdes derfra. Dette bevise de bedste af 

Nutidens Skove, og følgelig er det mere Fætanden, end 

9ren, der stader. Det er desuden umueligt at have et saa- 

dam Opsyn med Skovene, som Forordningen, for at ovcrhol- 

Les, udkrcevcr. Amtmcendene vilde allerede have nok at be- 

flittc hermed det meste af Aaret, og Angivelser vil man dog 

ikke have opmuntret.
Min Mening er derfor, at man, uden Fare for Skove- 

ves Defraudation, kan give Besidderne mere Raadighed over 

deres Eiendomme; og hsist behøver at fastsætte Mulkter for dem, 

Ler hugge for Fode, eller forsømme at frede deres Skove i 

rette Tid. Men nødvendigt blev det, nsie at bestemme, hvad 

-er forstaaes ved at hugge for Fode, samt uaar Trangen til 

Fredning kan antages at være forhaanden. Det vil maasiee sy

nes, at man altsaa ligesaa godt kunde lade det blive ved det Gam

le, uaar man kun holdt lidt £)ie med, at Skovanordningcrne ikke 

for aabenbart overtraadtes. Men en saadan stiltiende Erkjcn- 

delse af Lovens Ufnldkommcnhcdcr er vanærende for Staten, 

og svækker den Agtelse, Borgerne maae have for alle offcnt/ 

lige Foranstaltninger.

Ny SkovanlKg og fluttede Plantninger paa nogle Skpr. 

Land bore endnu til Sjeldenhcdcrne her i Amtet. Det var 

imidlertid meget at snsie, at denne Sag maatte komme i 

Gang; thi der gives mange Situationer, som godt qvalisicere 

sig hertil, og som ikke vel lade sig afbenytte paa en fordeclag- 

tigcre Maade. Jeg mener ikke hermed vore sandede Heder i 

Vesten; men de mange nøgne, ttldeels steile Bakker ved Veile, 

Bredballe, Thirsbæk, Hover, Lecrbæk - Melle, Høien og Vil- 

sirnp m. fl., som, tilplantede med Naaletrcecr, vilde blive af
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uvurdeerlrg Vcerdie for Besidderne. Kunde der fra det Offent

lige gj-res noget til denne Sags Fremme, var det meget at 

snsie. Maasiee der ogsaa her lod sig finde Uddele til en 

Foranstaltning, som den, det Kongl. Landhuusholdnings-<Dcl- 

siab iværksætter med Skovanlæggenc paa Amager.

De betydeligste af vore nye Skovanlæg ere de Kongelige 

Plantager i Randbolle og Nsrup-Sogne, hvorpaa alt i meer 

enb en Snecs Aar ere anvendte store Summer. Men med 

Smerte bliver Fædrelandsvennen det Lidet vacr, som Kunst og 

anstrcenget Flid i saa lang Tid have udrettet. Endnu maa Haa- 

bet vel ikke opgives. Men forrige Skovrider Nandrup, kjed 

af de mange mislykkede Forsøg, sial dog have erklæret Sagen 

for uiværksættclig. Hr. Brühl, som for Tiden bestyrer Plan

tagen, mener, at man har bcgaact den Feil at plante Fyr 

istedetfor Gran, som stikker mindre dybt med sin Nod, og f§l- 

gelig ikke saa let naaer Alen. Imidlertid lader det dog 

ikke til, at denne Mening er fuldkommen grundet; thi ogsaa 

de Gran, som have siaac.t næsten i 20 Aar, ville ikke ret frem. 

Naar de have uaaet en vis Heide, tage de vel til i Omfang, 

men vore ikke længere, og Toppen gaacr ud. Enkelte Plet- 

ter med leret Underlag have vel en frodigere Vært; men netop 

dette viser Grundens Indflydelse paa de unge Træer.

Den Frcmgangsmaade bruges nu, naar man planter, at 

gjenncmbore eller grave Alen. Om dette vil have Indflydelse 

paa en frodigere Vcext af Træerne, vil Tiden afgjsre. Lige- 

lcdcs bortrusies Lyngen, hvor den kunde qvcele de speede Plan- 

ter. Men, uagtet al denne Flid, forekom de unge Graner mig 

dog meget sygelige, og en 4o,ooo, som 1821 bleve plantede, 

holdt ikke Torken ud. — Hr. Brühls velmeente Iver for denne 

Sag fortjener vist at berømmes, og det var at onsie, at saa- 

vel han, som Fødelandet, maatte hoste Frugter deraf. Men, 

naar man seer det Lidet, der i 25 Aar er udrettet, kan det 

undsiyldcs, at man med Mistroe betragter det hele Anlæg. 

Sknlde derfor, efter en halv Snees Aars Forlob, Sagen 

endnu ikke love bedre, vilde det maasiee ikke være af Veien 

at prove, om de Udgivtcr, Plantagen ved Randbol foraarsa- 

gcr, ikke med mere Held lode sig afbenytte til de focan omx
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talte Bakkers Tilplantning, eller ogsaa til Vedligeholdelsen af 

den store, for Vesteregnen saa vigtige Skov i Lindballe-Sogn. 

Forfatteren vil hermed ikke have sagt, at Anlægget af Skove 

i Hedeegnene gansie bor opgives. At Træer ogsaa der kunne' 

vore, ja endog opnaae en betydelig Heide, haves Bcviis nok 

for; saaledeö i S. Omme, ets af de vestligste Puncter i 

Amtet, hvor nogle store Sslvpoplcr tiltrække sig enhver tcen- 

kende Reisendes Opmærksomhed. Men netop saadanne Ercm- 

pler vise ogsaa, at Fremgangen af Skovanlæg i disse Egne 

aldeles beroer paa, at der kan siaffes Læe, og nt ingen Al 

findes i Underlaget. Forfatterens Mening er derfor: at store 

Skovanlæg neppe ville lykkes i Jyllands Vesteregn, men at de 

Vesterboere, som have passende Lokale, bnrde benytte sig af 

den opmuntrende Understøttelse, det Kongl. Landhuusholdnings- 
Selfiab saa velvilligen tilbyder dem til Anlægget af fluttcde 

Plantninger i det Smaa.

Skovanlægget ved Ncbelmølle er, næst det foregaaende 

det ældste i Amtet. Plantagen er anlagt paa en leret, noget 

qvæget Bakke, med et Flciderum af omtrent 3o,ooo  Alen. 

Et saare besværligt, og megen Vedholdenhed udfordrende, Ar- 

beide har det været, at tilplante denne nøgne magre Bakke, da 

man, for at fa ae Træerne til at fla ae an, har maattet bære me- 

gen Jord af et bedre Slags derop. Af 14000 unge Træer, som 

Tid efter anden cre satte, findes dog ikke meer end 5000 i Li- 

ve endnu. De sstre og nordre Sider af Anlægget tegne tem- 

melig godt; de vestre og sondre ere meest tilbage. Dog lader 

det, som Selv-Poplen og Bæveræspen godt modstaac Vinden, 

ja disse Træarter begynde endog at udbrede sig ved en Mængde 

Rodsind, som ere i god Grobe. — Eieren ns dette Anlæg, 

Hr. Dannebrogsmand Vttlff, er af det Kongl. Landh.-Sel- 

flab bekennet med et af dets Sølvbægere, og har desnden faaet 

en Foræring af 20 Pund Granfrye fra det Kongl. Rente- 
kammer.

I Uldum er paa Præstcgaardsmarken anlagt en liden 

Plantage paa iz til 2 Skpr. Land, besat med Piil, Ron, 

Ell re. — Paa Agersbol plantedes 1822 i Skovaabningerne 

1400 unge ZEsi og Bog, hvilket Arbeidc siden er fortsat. - Lig-
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nende Forbedringer iværksættes af Hr. Kammerrad Kj«r i 

Hesselballe, Starup-Sogn.
Endelige» maa ikke forgleinmes det, paa Hr. Amtmand v. 

Treschows Foranstaltning, i Efteraaret 1823 begyndte Skovan- 

læg, tilhørende Staden Veilc. Dertil er udseet nogle Bak- 

ker med et Areal af omtrent 32 Tdr. Land. For at bestreds 

Omkostningerne ved dette Anlæg, er der, paa Hr. Amtman- 

dens Forflag, vedtaget, nt Udviisnlngerne i Stadens ældre 

Skove herefter nddelev favncviis, Fagotbrændselet scelges, og 

Overskuddet, efterat Bekostningerne for Favningen cre fra- 

dragne, anvendes til det nye Skovanlcegs Bedste. Saaled^ 

havde man i Anret 1823 160 Rbd. at disponere over. Fra 

det Kongl. Rentekammer har Hr. Amtmanden desuden mod- 

taget 32,000 unge Graner, og til fremtidig Brug er anlagt 

en Plantesiole ved Skovfoged-Huset i Byens nordre Skov.

erflodig Tørvejord. Bønderne, som i Almindelighed ikke 

' r kjsbc Fagolbrænde af Hcrregaardcne, 

Mængde Bsgtsrv fra de betydelige 

Læs, eller 1600 Sikr. Tsrv, betales 

Mett, da af et saadant Læs 

Tdr. Kul, hvis Værdie 

a, bringer denne Han- 

del god Fordccl for Kjoberne, og Brændselet til at bage ved

—. Til hver Skjeppe Rng, som bages, 

Følgelig har man nok af et Læs

Veile-Amt mangler ikke Tsrvcskjcer; dog er denne Natnr- 

gave, ligesom Skovene, meget ulige fordeelt. Bjerge-Herred 

er meget fattigt paa Tørv, og, hvad deraf haves, er af en 

lys, svovlet Beskaffenhed. Raarup-Sogn er det eneste, fom 

har ovl , 

cie Skov, maae derfor 

og hente desforuden en 

Moser i Vesten, hvor et 

med 30 til 32 Lß. paa Stedet.

samles en 3 eller 4, ja vel ogsaa G 

i det mindste kan anslaaes til 30 Lß

koster almindeligvis ikke mccr end det, Transporten af -or 

vene bclober ,'ig til.

bruges c ti Snees Torv 

til at bage 10 Tdr. Rng! — 

Hatting - Herred ,  

have noget mccr Torvefljær, men

og den estre Deel af Norvang-Herred 

i paa de fiestc Steder dog 

' ikke nok til at knunc undgaae Kjob, hvilket er faa meget so- 

leligcre, som Egnen ikke er meget siovrig. Imidlertid har
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tog Landsbyen Hlstcd i Hatting, Herred betydeligt Torvestjær, 

rnen som, af Mangel pan Afled for Vandet, ikke lader sig 

afbenytte saa godt som ellers kunde blive Tilfældet. — Byg- 

holm har ogsaa megen Torv, i det betydeligt: Kjær, som gjoc 

Skjællet imellem Skanderborg- og Veile-Amter; og, da Torve, 

ne ere af en god Beskaffenhed, søges de meget af Omegnens Be- 

Soere. - Det store Kjær ved Uldum forsyner mange Sogne, 

sa'avel t Syd som 0(1, med Brændsel; dog ere Torvene ikke 

ftt for at være noget svovlede. - Da Torvemassen paa flere 

Steder l Hatting- Herred er for los til at lade sig ffjære r 

regelmæssig Torv, er 2Eltning meget brugelig. Men jeg vced 

intet særdeles derved at bemærke.

Elboe- Holmans- og Brnff- Herreder ere, sidste især, me, 

get rundcligen forsynede med Torv. Næsten i alle Sogne 

Mcé T-rvefljcer i Engene, men et altid af bedste Bcsiaffen- 

hcd. Gode og store Torvemoser, som afgive Brændsel til 

^alg have Taulov, Hsirup, Alminde, Harth og Vester- 

Nebel. Første afsætte deres T-rv i Fredericia, sidste i Col-

Ogsaa Ierlev-Herred mangler ikke Tsrv, men store Tor- 

vcmoser findes dog kun i Egtved Sogn, s. Er. Bslling-Mose, 

-OSghvad-, Hjclmdrup- og Amhede-Moser rc. Alle, men 

især fsrstc, levere fortrinlige Begklyner, som afsættes til'sster- 

boerne. En Deel Tsrvekul brændes her og finder aod Af- 

fatning. '

^cn vc^rc Deel af Norvang-Herred har store Moser, 

f. Ex. Socdour- og Store-Lihme-Moser i Nsrup-Sogn, Tos- 

bye- og Tofthyli-Moser, med et Par andre i Gadbjerg-Soan 

og Harritsse-Mose i Givskud-Sogn, den største i hele Am- 

tet, — man vil sige paa 5o Tdr. Land og derover. De m

vestlige Sogne have ingen Moser af betydeligt Omfang, og 

Brænbc for det meste Fladtorv, som affirælles rundt om i He- 

derne paa side Steder. — Benævnte Moser, især Hnrritsse- 

Mose levere en stor Mængde fortrinlige Torv, som afhentes 

af Osterboerne, endog fra de ydcrste Punkter i Bjerge, Her- 

«b. De ringeste benyttes til Brændsel, de bedste til 'at bage 

vcb til Tilvirkning af Kul. - Mange af Veile-Jndvaa-
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tiøre have Parceller i denne Mose, og hente en stor Mængde 

Torv derfra. Ogsaa brændes Kul, som afsættes over hele 

Amtet og koster pna Stedet G til 8 Lß. Tønden. Under 

Krigen blev endog hentet Kul herfra til Odense. — Til alle 

de Smedic- Arbejder, som forefalde paa Landet, give Tsrve- 

knllene fnldkommen Varme. En Tonde deraf kan sættes ved 

Siden af 2 Skpr. Steenknl. Da sidste nu koste 18 Lß. 

Skieppen, sees heraf, hvor fordcelagtigc Torvcknllene maae 

være for Forbrugerne, og af hvilken Vigtighed denne In, 

dnstrigrccn, formedelst den store Forbrug, er for Landet.

Det Ovenanfsrte viser os, at Amtets storste og bedste 

Torvemoser erc beliggende langs med Landevejen, som fører 

fra Colding til Viborg, altsaa paa Strøget, hvor den gode Egn 

flipper og den ringe begynder. Denne Omstændighed er af 

uvnrdeerlig Nytte; thi laac disse Moser langt nd i Vcstcrcg- 

nen, vilde deres Afbenyttelse falde meget besværlig, og mange af 

Hsteregnens Beboere blive nodte til at kjobe det Brænde, som 

nn udfores. Des nødvendigere er en rigtig Behandling af 

vore Moser, for at denne Kilde til Velfærd ikke, ved sijedeslys 

Omgang, sial tabe sin nuværende Vigtighed. Hidtil har man 

i Almindelighed ikke sorget nok for at flaffe Vandet Aflob, saa- 

ledes at man har været nodt til at grave Pytter.

Imidlertid tager Pytgravning dog mcer og meet af, og 

en regelmæssig Behandling af Torvemoserne, især Soekast- 

uing, er alt paa flere Steder indfort; ja vilde nden Tvivl snart 

blive nicer almindelig, dersom det ikke undertiden faldt noget 

bekosteligt at skaffe Vandet bort. Blandt de Moser, som 

udmærke sig ved god Behandling, fortjene at nævnes Vester- 

Nebcl-, Stalderup- og Raadehvnd - Moser i Harth- og Nc- 

bel-Sogne; hvortil dog Udtørringen af de alt omtalte Dons- 

og Nebel-Soer meest have givet Anledning, uden at Eierne 

af disse Moser i mindste Maade have bidraget til Hovedgrsf- 

tens Opkastelse. Det er derfor hoist »billigt, at de ikke en- 

gang nu ville hjælpe til deus aarlige Oprensning.
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23.

Er Huusfliden i god Fremgang? cre dens Frembringelser kun til 

egen Brug eller ogsaa ril Salg?, Hvorledes kunde Huusfliden 

opmunrres, for ar Varerne kunde gaae mere i Handelen?

«huusfliden er overalt her i god Gang. Den vindskibelige Lands- 

bye-Hu'usmoder sysselsætter sig og Sine om Vinteren med For- 

færdigelsen nf alle Slags Tsier og Lærreder, ja, de hoicre 

Stænder og Kjsbsiæderne selv, kappes i visse Dele heri med 

Landalmnen. Men intet Sted er Huusfliden mere udbredt 

end i Vesteregnen; især udmærke sig de til Hammernm-Herred 

stedende Brande- og Tyregoed - Sogne. Erc Dagens i stadig 

Dirken tilbragte Timer udløbne, seer man her om Aftenen 

hele Husets Personale, unge og gainle af begge Kjsn uden 

Forsijcl, syvselsat med Spinden, Karden eller Binden.

Hunsflidens vigtigste Frembringelser i Aster-Egnen utv 

gj-re: Vadmel, Tosæt eller Hvcrgarn (et Slags Toi med 

»Linned-Rendegarn og Iflet af Uld), Her- og Blaar-Lærred, 

samt en Deel Sengetoi. — I Vester - Egnen, hvor inan ikke 

avler Hor, erc uldne Varer, saasom Vadmel, Sengedyner/ 

Strømper, Nattroier, Handster rc., Hovedprodncterne af den 

hnnsligc Vindstibelighcd. — Kjobsædbeboerne og de høiere 

Stænder lade især gjore Lærred, Dækketei og Tosæt.

Overalt klæde Mandfolkene af Bondestanden sig i Vadmel, 

til daglig Brng ufmct, til Heitid altid blaa, dog klin i Hster- 

egnen; thi den noisomme Vesterboer tager til Takke med graa- 

melcrct Vadmel, hvortil, for ogsaa at spare Farvclsnncn, hol- 

des nogle sorte Faar paa hver Gaard. — Frncntiinrenc i 

Hstercgnen klæde sig i Tosæt, snart stribet, snart af een Far- 

ve; vesterpaa derimod i Vadmel, Troien af gran og Under- 

klcedcrne af kraprød Farve. Rode, uldne, strikkede 2Ermer, 

med et kort Livstykke af Tosæt, cre meget almindelige i Hster- 

egnen, og klæde ret vel. Forklædet er til daglig Brng af hjem-
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megjort Tsi eller Lærred, til Stads nf rsd- eller blaastribct 

Krainlcerred. Til daglig Brng bæres blaatrykkede Lærreds- 

Halsklæder, undertiden ogsaa hvide, inen til Stads afBomuld 

eller Silke. Hoved-Pynten er den, der koster meest, da dertil 

udfordrcs Silkebaand, Kniplinger in. m. Imidlertid spares 

dog, saa meget som mneligt, herpaa; thi de unge Piger gaae 

hjemme, i det mindste i Morgenstunden saaleenge det grove 

Arbeide varer, med blottet Hoved. ) den nordlige Deel af 

Bjerge- og Hatting - Herreder, bruges til daglig et Slags Ho- 

vedtsi af grovt, rodblommet Kattnn. — Kun til stor Hoi- 

tid, Bryllupper eller Barsler, udstaffere undertiden vore Bon^ 

der-Koner eller Plgcr sig med alskens broget Stads, men 

som de Fattige for det meste dog laane af de mere For, 

muende, og som hos disse ikke sjcldent ganer i Arv fra Moder 

til Datter og Datterdatter.

Man seer heraf, hvor betydelig Forbrugen af Hunsflidens 

Frembringelser er, i Sammenligning med de udenlandsie Va- 

rer, der benyttes, og altfaa, hvorlidct den Lurns, Bonden forer, 

har at betyde. Sammes Indsirænkning, hvor meget der end 

ivrcs derfor, kan altfaa kun have snare ringe Indflydelse paa 

vore Bonders Vclstattd, og overhovedet er det ikke ved saadanne 

Bagateller, at et Land kan hæve sig. Om den danste Nation 

srasagde sig Nydelsen af enhver fremmed Vare, blev den der- 

for lige fattig. Thi det er Omsætningen af Varerne, der skaft 

ser Overflod og Velstand, ikke Frasigelser eller Gniericr! 

Sandt nok, denne Omsætning har lidt et betydeligt Afbræk, 

men standset er den ingenlunde, og bedre at oplive den paa 

ny, end ved Forbud og Indskrænkninger at flnkke den sidste 

Glimt af Handel. Kan Bonden betale fremmede Fabrikata 

og kjober han dem, skeer det vist ikke uden Fordeel for ham, 

og i saa Fald seer jeg ikke hvad Skade derved afstedkommes. 

Og kan han ikke betale, vil han nok lade være at kjobe, men selv 

tilvirke sin Klædedragt, saaledes som nu for Tiden finder Sted.

Naar de ovenfor anførte vestlige Sogne undtages, stræk- 

ker Huusflidens Frembringelser sig dog kun til Egnens egen 

Forbrug; thi det Lærred, den Vadmel, eller ben Tosæt, som 

B-nderne have tilovers, og som bringes til Markederne, sæl-
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ges for det meste til Omegnens Tjenestefolk og Kjobstæd-Al- 

muen. Derimod tilvirkes i Brande- og D)regoed - Sogne en 

stor Mængde Strømper, som i fordnms Dage afgave en me

get sogt Handelsvare, men som det nu falder hoist vanskeligt 

at afsætte, da istedet for en halv Snces Holstenere, som aar- 

ligen pleiedc at komme til Brande, for der at indkjebe Strem- 

pcr, nu ikke sees meer end to eller tre, der ydermere byde 

saa lave Priser, at den raa Uld næsten lader sig anbringe lige 

saa hoit. Derfor hvile nu for Tiden store Oplag af Strømper 

hos de Hjemmehandlende, og istedet for at den selvavlede Uld 

forhen ikke flog til, men mere maatte kjobes fra Naboesog, 

nene, finder man nu neppe Opmuntring til at forarbejde den 

paa Stedet frembragte. — Lyss til at fremme Flid, gav for 

nogle Aar siden Hr. Pastor Rahbek i Tyregoed den Idee, at 

aabne en Strempehandel paa Kjobenhavn, formodende at dette 

maatte give et bedre Ildbytte, end at gaae rned Stroinpebyl- 

tcn paa Nakken fra Provinds til anden. Flere fandtes vil- 

lige til at indgaae i dette Forslag, men det første Parti, soin 

til en Prove gik over, blev solgt nnder Indkøbsprisen, og 

dermed standsede det Hele.

Paa en Gaard her i Amtet, hvor aarligt en 3 a 4oo 

Alen Toi og Lærreder forfærdiges, og uoie holdes Bog over 

alt, hvad dertil medgaaer af raae Prodnctcr, Arbcide og Penge, 

havde man samlet folgende Data, denne Sag betræffende. I 

Anret 1821 kostede en Alen almindeligt Horlærred, 5 O.v. 

bredt, at forfærdige, 8 Lß. Blaarlærred 4| Lß., Sækkelærred 

af Skjcetteblaar, 5 Qv. bredt, 2| Lß. Blaastribet Forklæde- 

toi, 7 Qv. bredt, 14 Lß. Crt. Vadmel, 5 Qv. bredt og 

blaafarvct, 24 Lß. Crt. — I Anret 1822 kostede en Alen, 4 

Qv. bredt, graastribct Burctsi, halv Linned, halv Uld, Lß. 

Sækkelærred nf Skjeetteblaar, 5 Qv. br., 2| Lß. Hampclær- 

rob, 5 O.v. bredt, 4| Lß. Blaarlærred, 4\ Qv. bredt, 4| Lß. 

H^lærrcd, 5 Qv. bredt, Lß. Toset, ægte morkeblaat, 

7 Qv. bredt, 15'2 Lß. o. s. v.

Disse Productionsbekostninger ovcrgaaes kun lidet af de 

gangbare Priser paa Varcartiklerne, og det er desværre klin 

alt for sandt, at simpel Daglcic ofte indbringer meer end al



189

tc« Flid, der anvendes paa Forfeerdigelsen af hjemmegjorte 

Varer; saa at, dersom det ikke var for at undgaae rede Ud- 

givtcr, benytte ledige Timer, og være forvisset om de til 

Stofferne brugte Materialers Godhed, Huusfiiden vilde være 

langt mere indskrænket.
Af alle Opmuntringer til Huusflidens Fremme, vilde der

for ingen virke mere, end Tilvciebringelsen af en mere lsn- 

nende Afsætning. Men vansieligcn vil denne findes. Tosæt 

og Vadmel cre Varer, som overalt forfærdigcs i Mængde, og 

hvis Brug er saa udbredt som den vel kan blive, da endog 

mange Familier uden for Bondestanden klæde sig heri. At 

opmuntre til Forfærdigelsen af Badmel, var desuden at mod- 

arbcide vore Klædefabrikker, der dog paa Grund af Maskinar- 

bcidct, stedse ville beholde Overvægten, saavcl med Hensyn til 

Prodnctcrncs O.valitet, som deres lave Priis.

Ogsaa Strompebindingen synes snart at ville blive ind- 

sircenket til egen Forbrug. Vel fandtes i dette Foraar paa een 

Gang en fornyet Afsætning af denne Vare til Udlandet, men 

neppe vil det blive Vcsterbocrne længere mueligt heri at con- 

currere mcb de saa meget udbredte Vævcanfkalter af de tte Slags 

i Tydsiland. Denne Tingenes ny Gang er snare beklagelig, 

ifæv da det maasiec vil falbe Vcsterbocrne vanskeligt at finde 

nye Erhvervsveie til at erstatte det derved lidte Tab.

Derimod knude maasiee Afsætningen af Lærred forøges 

noget, dersom man beflittede sig paa Frembringelsen af bedre 

og finere Varer. Her indføres ikke lidet fremmed Lærred. 

Forbrngcn maa altsaa være større end Frembringelsen. Men 

decks har man intet Begreb om sine Lærreders Tilvirkning, 

dcels væver man, under nærværende Omstændigheder, ikke gjerne 

noget, der fyrer Risico med sig. Lcerrcdshaller, som de i 

Odense- og Randers-Amter oprettede, vilde sandsynligviis anspore 

til bedre Varers Frembringelse. Ogsaa vilde det give et mæg- 

tigt Stod fremad, dersom Forbrugen af Lærreder til Armeen 

erstattedes af Landets egne Frembringelser. Hallede Lærreder 

burde nnder alle Omstændigheder foretrækkes de udenlandsie, 

selv om de kostede lidet mere; thi det feiler neppe, at den 

hoiere Priis igjen erstattedes af en bedre O.valitet.
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Af alt dette folger, nt sial der udrettes noget gavnligt 

til Hnusflidens Opkomst hos os, bor de Foranstaltninger, der

til træffes, ikke saa meget gaae ud paa forøget Anstrcengelse i 

dette Fag, som paa en mere fuldendt Tilvirkning af denne 

Industrigreens Prodncter, saa meget mere som Afsætningen 

af de tilvirkede Stoffer eller Tsier derved alene kan ventes 

fremmet; thi kan dette ikke bevirkes ved Barernes Godhed, vil 

det neppe øpnaaes af vore Priser. Tydflland, ssær Vestpha- 

len, leverer en stor Mængde ringe Lærreder til lige saa ringe 

Priser. Danmark bor ved Boniteten af sine Lærreder stræbe 
at naae en bedre Betaling.

Dette Princips Rigtighed synes saa temmelig almindeligt 

at erkjendes. De Forsiag, Forfatteren her kunde have at 

fremsætte til Forædlingen af Hjemflidens Frembringelser, stem, 

mc derfor ovcreens med hvad der allerede af Andre er forc- 

siaaet, ja tildeels ogsaa udfort, saasom: Oprettelsen af Lær- 

redshaller, Udbredelsen af Talhaspen, Vævernes Forsyning 

med gode Ritter, Oplærelsen af dygtige Vævere, Indførelsen 

af Vægt, istedet for Tal, ved Strsmpehandelcn re. — For Fæ

drelandsvennen vil det være fjært at erfare, at Veile-Amt 

kan vente at see alle disse Midler satte i Virksomhed til dets 

Hnusflids Fremme. Fra General-Toldkammer- og Commerce- 

Collegium har man modtaget Haab om en Lærredshattes Op- 

rettelse, saasnnrt Hallerne i Odense og Randers have afgivet 

noget fyldestgjsrende Resultat. Ogsaa med gode Ritter er be- 

meldte Collegium villigt at lade Amtet forsyne. Veilc-Amt6 

landocconomisie Selftab vil aarligen i nogle Aar lade uddele 

en 30 til 40 Talhasper. Lofte om Antagelse af nogle Lærlinge 

fra Veile-Amt paa Vceveanstalten i Kjong er givet; og i Ve- 

stercgnen have Strompehandlerne begyndt at indfyre Vægt ved 
Kjobet af nldne Varer.

Ved saadattne Midler cr det, at vor Hunsflids-Indnstri, 

efter al Sandsynlighed, kan opnaae den Fnldkommenhed, der 

passer for vore Forhold. Men at man, henreven af bl-'nd 

Patriotisme og forkerte Anfluelser nf National-Velstandcn, vil 

hllve alle Hænder til at fore Rokken, eller i dyre Domme 

tilvejebringe Spindere og Vævere, cr stridende imod Fornuft,
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er ikke at vide hvad man gjsr. De Lande, som udmcerke sig 

ved udbredt Knnstflid, crc ingenlunde de lykkeligste. Stedse 

afhængige af Handelens Gang, ere de hvert Oieblik ndsatte for 

Standsning i deres Erhvervsveie. Schlesiens, Westphalens og 

Irlands Tilstattd er ikke faa misundelsesværdig, at en Ugnciibc 

Skjcebue maattc onsies over vort Fødeland. Kartofler med 

Salt og Vand, til Vcderqvægelse ved saa eensformigt, og der, 

ved saa trættende et Arbeide, som at hænge ved Rokken sra 

Morgen til Asten, kan ingen tillokkende Opmuntring være 

for Mennesier, der, takket være Forsynet,« nyde bedre Dage. 

Saalidet Agerbruget for Oieblikkct end lønner sig, staffer det 

dog sine Dyrkere Overflod paa Livets forste Fornødenheder, 

og giver altsaa ikke saa let Lejlighed til Armod. — Hermed vil 

man ingenlunde have sagt, at Hnusfliden ingen Opmuntring 

fortjener. 2(t ledige Timer anvendes til en nyttig Prodnc, 

tion, at Trængende skaffes Fortjeneste i de Tider af Anret da 

Markarbejdet standser, 'etter at den, der ikke har Lcilighcd og 

Evne til at fortjene Livets Ophold paa anden Maade, frem- 

bringer Hunsflidsprodncter, fortjener al Roes, er hoist gavn- 

ligt.—Men Klinstflideu bor ikke hæve sig paa Agcrbrttgets Ve- 

kosttting, ligcsaa lidet som Agerbruget bor favoriseres frem for 

hiitt. Det System, Danmark, for at hæve sin Industri, har 

at folge, bor veere det naturlige, og de Indskrænkninger, en 

forældet, med Tiderne ikke længere passende, Lovgivning sætter 

i Vejen for Vindsiibelighed, altsaa ryddes til Side. Herved 

ville de Mennesier, som ere overflødige ved Jorddyrkningen, 

finde Lejlighed til at kaste sig paa andre Næringsveje, og nd, 

vide Skibsfarten, Handels- og Fabrik - Industrien, især dcr- 

som den saa ædle Iver, med hvilken Almeen-Oplysningen mi 

for Tiden fremmes, ikke i Fremtiden maa kølnes. — Saale- 

des løber man ikke Fare for at nedbryde paa den ene Side, 

hvad man paa den anden har sogt at fremme; thi i Afvigcl- 

scrne fra hiint System ligger Neglen til den Gnade, hvorfor 

Industrien, uagtet det meget, der ofte anv'endcs paa dens 

Opkomst, endnu paa mange Steder er saa langt tilbage.



192

24.

Findes der udmærkede Agerdyrkere i Egnen? baade af de ftsrre 

Godsejere og mindre Gaardeiere, i og udenfor Bondestanden? 

hvad have de udretter?

er glædeligt at see den Interesse, som i de senere Aar 

almindeligen er opvakt for agrikalsie Forbedringer; selv Bonden 

viser mindre Frygt for at afvige fra Forfædres Skik og Brug. 

Denne Forandring har vel for en stor Deel sin Grund i den 

almindelige Nod, som tvinger Mcnncsiene til at tænke mere 

over deres Dont. Men det kan dog ikke heller nægtes, at 

Læsningen af nyere oeconomisie Skrifter har havt megen Ind, 

flydelse paa Laudmandeus Tænkcmaade i den senere Tid.

Vel har Veile, Amt endnu intet engelsk eller flandcrsk 

Jordbrng at fremstille, men man maa dog tilstaae, at betyde- 

lige Forbedringer med Opdyrkninger, Indhegninger, Mergling 

og Udgrøftning, have fnndct Sted, og dagligen endnu ivcerk- 

sættes. Viufgaard, Dyrchangsgaarden, Hvidsminde, Honne- 

bær-Ladcgaard, Staustrnp - Bye, Follernp- Guard, Aldeberts- 

minde, Petcrsholm, Nebelmolle, Agersbsl, Brandbjerg, Stau- 

gaard, Præstegaardene i Tyregocd, Hveissel og Losning, og 

Herregaardene Bygholm, Boller m. fl., afgive talettdc Beviser 

herfor. Ogsaa i Henseende til Dyrkningen, f. E. ved Ind, 

førelsen af Nccnbrak, ved at overskjære Scedstiftet med en 

Bælgsæd o. s. v., udmærke sig, foruden de fleste af de nys- 

nævnte: Hvilsberggaard, Hdstedgaard, Præstegaardcn i Hers

lev, Hrumgaard, Borksminde, Skjærrildgaard, Rosenvold, 

m. fl. — Halv-Staldfodring er indfort i Paabye-Prcestegaard, 

paa Engclsholm, Lille-Grundet, Ncbelmolle, Aldebertsminde, 

o. s. v. — Brakfrngtavl med Zlfvcxling i Seedsiifte er i Gang 

paa Bygholm, Kalvbol, Palsgaard, Aldebertsminde, Præste- 

gaardcn i Med, og i Fredericia. — Nayscedavlcn cr i Brug
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ttæften paa alle ovennævnte Gaarde, og Dyrkningen af Tos 

bak allerede gammel i Fredericia.

Blandt Venderne ere endnu kun faa, som have foretaget 

betydelige Afvigelser i Sædsiifte og Dyrkningsmaade, men 

dcsflcre som med roesværdig Punktlighed dyrke deres Gaarde, 

og indfere vigtige Grundforbedringer. Mcrgling er, som 

jeg alt har fortalt, almindelig i en stor Deel af Amtet, Ind, 

hegninger gjcengse i Elbor-, Holmans, og en Deel af Brufl, 

Herreder, og Vanding af Engene næsten overalt hvor det er 

gjorligt, brugelig. — Som udmærket ved sin stærke H-ravl, 

Dyrkning af Vikkcr, 2Ertek og Kløver, fortjener især at næv

nes Landsbyen Eritzse ved Snoghoi; som brakbrugende og rap- 

sæddyrkende, Landsbyerne Follerup, Hostrup og Hcsselballe; og 

som holdende over Markfred, foruden de nysnævnte, Uldnm-Bye 

i N-rvang - Herred. Blandt vore Bender fortjener især og 

frem for alle at nævnes Gaardmand Bertel Buhl i Follerup, 

der alt længe har dyrket Brakfrugtcr og Napsæd, samt brugt 

Staldfodring, og som nn, ved Hjælp af en aarlig Præmie fra 

Veile-Amts landoeconornisie Sclflab, er i Begreb med at ind, 

fore fuldkommen Vcrcldrift. Fra det Kongl. Landhuushold, 

nings- Selskab har denne driftige Bonde modtaget en Sving

plov og en Exstirpator, som ogsaa med Lyst bruges. — 

Gaardmændene I. Sabroe paa Stangaard-Mark, Rasmus 

Christensen i Ostrnp, Glud-Sogn, og Sognefoged Peder He, 

degaarv -i Give, nyde ogsaa Understøttelse af Veile,Amts Sel, 

skab til Vexcldriftens Indførelse. I Lillc-Bnllc, Eltang-Sogn, 

har Zens Pedersen alt i nogle Aar, understøttet af det tfongL 

Landhnnsholdnings-Sclflab, besijeftiget sig med Dyrkningen 

af vcrlende Sædcarter, og ndfsrt betydelige Grundforbedringer. 

Paa Palsgaard Gods nyder Gaardmand I-rgen Andersen i 

Ssnderbye, Glud-Sogn, en lignende Understøttelse, og stal 

udmærke sig ved en hoi Grad af Punktlighed i Udførelsen af 

de ham paaliggende Forpligtelser. — Desforuden maac her 

med Agtelse nævnes: Gaardmand Christian Henriksen i Dons 

Krocmand Christen Madsen i S. Omme, Christian Jensen i 

Lindet, Vestcr-Sogn, Sognefoged Jorgen Zenscn og Gaard

mand Niels Paulsen, begge af Uldum, Sognefoged J-rgen

Veile Amt- zA.Ä\

H
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Christiansen i Skibet-Sogn, Christian Svane i Systrup-Bye, 

Stcndernp-Sogn, Otto Hansen i Grundbye, Staubye-Sogn, 

Ieppe Olesscn i Trede ved Fredericia, Ole Pedersen i Kongsted, 

øg Sognefoged, Dannebrogsmand Niels Elkjcer i Eritzse, der 

alle mccr eller mindre afvige fra den almindelige Dyrknings- 

maade, beflitte sig paa Brak, Staldfodring, Dyrkningen af 

Bcelgsæd, Rodvcexter o. s. v., og hvoraf nogle i Særdeleshed 

anvende megen Flid paa deres Avlsredsiabers hensigtsmæssige 

Indretning. Mange knnde endnu nævnes, men de cre mig 

ikke saa nsie bekjendte. Saa meget er imidlertid vist, at stør

ste Parten af vore Bonder fortjene Navnet af flittige, strceb- 

somme og tænkende Agerdyrkere, hvem man ikke maa fortænke, 

at de, indtil afgjorendc praktisie Beviser, inden for deres Syns- 

kreds, have godtgjort Fordeelagtighcdcn af nyere Fremgangs- 

maader, med Vaersomhcd indf-re Forandringer paa deres 

Gaardc.
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25.

Er der noget oeconomisk Selskab i Egnen? hvad virker derre?

Skjondt alt under sidste Krig Planen til et oeconomisi Sel- 

stab circnlerte her i Amtet, er det dog forst for 3 Aar siden, 

at, ved Hr. Amtmand Trcschows Bestræbelser, et saadant In- 

stitnt her er blevcn organiseret, under Navn af Veile-Amrs- 
Landoeconomiske - Selskab.

Dette Selstabs Formaale ere: med forenede Kræfter at 

fremme det praktisie Landbrugs forfljcllige Dele, ligesom nt 

virke til Hnnsflid- Industriens flildkomncre Drift. Til disse 

Hensigters Opnaaclse, vil man i Særdeleshed syge at opmuntre 

Almuen til Dyrkningen af Bælgsæd, Foderurter og Rodværter, 

og til Indførelsen af Vexcldrift eller det ovcrskaarnc Kobbcl- 

brng. Fremdeles vil man soge at bidrage til Brugen af recnt 

og vægtigt Sædekorn, ved Udbredelsen af gode Renscmasiiner, 

eller andre Midler; opmuntre til Hor-, Hamp-, Humle- og 

Kommen-Avl, og til Dyrkningen af saadanne Urter, som i 

Farverierne eller Apotheket cre anvendelige. Ogsaa vil man 

opmnntre til en god og rigtig Plotning, og forsiaffe Almuen, 

til billige Priser, ja i visse Tilfælde ndcn Betaling, hensigtsmæs

sige Agerdyrknings-Redskaber. Ligesom man vil lade sig det 

være magtpaaliggende at serge for Qvæq-, Faare- og Svine- 

Racernes Forædling. — Med Hensyn til Hnnsfliden, da vil 

man give Almuen Kundsiab om de bedste Hegler, Kårder, 

Rokke, Hasper rc., samt den hensigtsmæssigste Brug af sain- 

me; opmuntre til storre Fuldkommenhed ved Lærreders, Drei- 

lers og hjemmegjorte Toicrs Forfærdigelse; og endeligen see nt 

bevirke en nyttigere Anvendelse af Vinteraftenerne blandt Tje- 
ucstekarlene.

2 den korte Tid Selskabet har været til, kunne Virknin- 

gerne af dets Bcstrcrbelser naturligviis ikke være meget kjende,

(13*)
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lige endnu. Imidlertid vil man dog, af hvad i'nogle af de 

forcgaaende Capitler er anført, have bemærket, at Begyndel- 

sen til vigtige Foranstaltninger er gjort, og Nedenstaacndc sial 

vise, at Sclsiabct af alle Kræfter stræber at opnaac F-ormaa- 

let for dets Stiftelse.
Saaledes ere 4 Gaardmcend udsecte til ekl forbedret Drifts 

Indførelse, med en aarlig Understøttelse af 110 Specier i 

5 Aar. Saavidt mucligt har man dertil valgt Mænd, hvis 

Gaardcs Beliggenhed passede sig til at afgive et vidtstrakt 

Exempcl for Omegnen; og foruden de med Hensyn til Sæd- 

siistct tagne Bestemmelser, er det især paalagt Vedkommende, 

at holde over Markfrcd, at bortlede skadeligt Vand, at saae 

Vintersæden tidligt, behandle Brak og Brakfrugtcr tilbørligcn, 

samt at indfore Halvstaldfodring.

Præmiepløininger have alt to Gange fundet Sted, og 

skulle i Fremtiden aarligcn gjentages paa ben Dag, Selskabet 

holder sit Lfteraars, Mode. Ved disse Præmicplsiningcr fol, 

ges den Grundsætning, at tilstede ethvert Slags Plov Ad- 

gang, saaledes at man har Lejlighed til at anstille sammen- 

lignende Iagttagelser. Præmierne ere 3, nemlig 1ste Præ

mie 8 Specier, 2den Præmie G Sp. og ^die Præmie 4 Sp.

For Tyre, Vædre og Orner har to Gange været nd- 

dcclt Præmier, nemlig 8, 6 og 4 Specier for de bedste Tyre, 

og 4, 3 og 2 Sp. for de 3 bedste Vædre, ligesom for de 3 

bedste Orner. Det er fastsat, at disse O.vægbcsigtelser silille 

finde Sted paa samme Dag som Foraarsmsdet holdes, lige# 

som at ene og alene jydflc Tyre, Vædre og Orner kunne con- 

cnrrere til Præmie.
For at opmuntre til den fiinnldcdc Faarcavl, hvor den 

passer, har Selsiabct, saaledes font i et af de forcgaaende 

Stykker er anmeldt, oprettet et lidet Stamsiæfcri af Merinos, 

der nu for Tiden holdes paa Palsgaard, og bcstaaer af 20 

Nummere. Med næste Foraar vil Salget af Vædre begynde.

Til Hsravlens Opmuntring er den i 12te Capitel an- 

førte Indbydelse udstædt. Udfaldet er ogsaa der berørt.

For at udbrede Bckjendtsiab til de nyere Agerdyrknings- 

redsiaber, har man anmodet det Kongl. Landhuusholdnings-
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Selskab om at sende nogle af de Nedstaber, det uddeler, til 

Veile-Amt, og man har modtaget den Forsikkring, at de med. 

Anbefaling fra Veile-Amts Selflab forsynede Ansøgninger 

sinlle komme i fortrinlig' Betragtning.

For at vække Opmærksomheden paa den i England nd- 

bredte Anvendelse af Been til Gjodsiv, har Selsiabet indhen

tet Efterretning om den der brugelige Fremgangsmaade ved 

Anvendelsen af dette Gjodningsmiddel, og derpaa ved Circu- 

laire opmuntret sine Medlemmer til at undersøge denne Sag 

nærmere. Smaa Forsøg cre ogsaa i denne Sommer anstil- 

lede, men have endnu ikke afgivet noget Resultat.

Til Hunsfltdcns Fremme, har man ansøgt General- 

Toldkammer, og Commerce, Collegium om Oprettelsen af en 

Lærredshalle i Veile-Amt, paa samme Fod. som de i Randers- 

og Odense-Amter oprettede. Svaret har været, at saasnart 

man erfarer, at benævnte Haller have svaret til Hensigten, vil 

man være betænkt paa lignende Indretninger i andre Amter, og 

at Veile-Amt da vil komme i fortrinlig Betragtning. Imid- 

lcrtid har bemeldte Collcginm lovet at sende Selsiabet et 

Parti Nitter, af bedste Indretning, til Forhandling i Amtet. 

Fra Selskabets Side ville med det forste en 30 til 40 Tal- 

pasper, af fabrikmæssig Indretning, blive uddcelte, og Planen 

er at fortsætte dette i nogle 2(ar. Desuden ere nogle totenede 

Rokke hensatte til Prsve paa forsijellige Steder i Amtet.

Et af de sidste Arbejder, Selsiabet, ved en dertil udnævnt 

Committee, har foretaget sig, har været Udfærdigelsen af c tt 

Samling af dets Love, hvorved er opnaact mere Orden og 

Ovcreensstcmmclse i Forretningerne. Bestemmelsen er, at 

to ordentlige Moder aarligt sittlle holdes, nemlig den forste 

Tirsdag i April- og October-Maancdcr; og nt 3 Committeer 

stedse sittlle være ndnævnte, til at gjennemgaae de Sager, som 

hore uttder cnhvers Ressort især; forst da sial Selsiabet 

knnne tage en Bcsintniug.
' Endeligcn har Selsiabet, der crkjender, hvad det siylder 

Hr. Amtmand Treschow, hvis virksomme Bestyrelse saa meget 

har fremmet Forretningernes Gang, ndnævnt denne nidkjcece
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Befordrer af Landvæsenet til sin bestandige Formand, med 

Fuldmagt til at tage de midlertidige Bestemmelser, Selskabets 
Tarv kunde kræve.

Sclsiabet tæller for Hicblikket 114 Medlemmer, som have 

tegnet sig for et aarligt Bidrag af 258 Specier.
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26.
Er Ejendommenes Priis i Stigen eller Falden? Findes arbeids- 

tsfe Mennesker? hvor stor er Zlrbcidslsnnen k Lunne Beboerne 

have Binærinqsveie udenfor Agerbruget, f. Ex. ved Nalkbrud, 

ved Bearbeidning af gode Leersorrer til brændte Varer, 

eller deslige? tl.

En Bondegaard pna 6 å 7 Tdr. Hartkorn, fom, før Krigen, 

i de gode ostre Egne, kostede 7 til 8 Tusinde Rigsd. D. Crt., 
sælges nu for 3 å 4000 Rbd. Selv, altfaa for den treble Part 

imod da. — Boelsstedcr og andre smaa Lodder koste dog 
endnu for det meste ligesaa mange Rigsbankdaler, som . for- 
hen Daler Danst Courant, ja ere endog temmelig sogte. Men 

i'Vester - Egnen ere de faste Ejendomme faldne langt anderlc- 
des. En Gaard pan 2 Tdr. Hartkorn i Brande-Sogn, .som 

under Krigen havde kostet 800 Rd. Slesvig- Holst. Co,urt-, 
blev 1822 solgt' for 200 Rbd., havde altfaa tabt H .af sin 

Vcrrdie. I Nykirke-Sogn bleve 2 Tdr. Hik.3 Aare,t 1823 

foranctionerede for G7 Rbd. Selv. )a, til et Sted paa
Td. Htk., var det aldeles ikke timeligt at finde Kjobere, bit 

ingen vilde byde; et Tilfælde, der nogle Gange er uredt ved 

Auetioncr i denne Egn. J Give Sogn solgtes en (paard 
paa 8 Tdr. Htk., som 1819 endnu kostede 2500 Rbd. Selv, 
3 Agr derefter for 1200 Rbd., og vür altfaa i denne korte Lid 

falden til det Halve. — Værst farne ere.dog de store Ecmrde, 

der forholdsmæssigen ere faldne mccst i Priis. En saadan, 
som for en Slices Aar siden havde kostet 50,000 Rd. D. C., 

blev 1822 overladt Udlcegshaver for 12,ooo Rbd. Selv.
En attden stor Guard med et Areal af circa 440 Tdr. Land 
2(gcr, Eng og Skov, som 1814 havde kostet paa Auction 

114,100 Rbd. N. V., eller circa 14,000 Specier efter davæ- 
rende Cours, blev 8 Aar derefter atter forauctioneret for 

Gooo Specier. Denne Eieudom havde, ligesom den forcgaaendc.
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i det lykkelige Tidsrum fra 1790 til 1807, v«ret holdt i 

5o,ooo Rd. D. C.

Imidlertid synes det dog som om de faste Eicndommes 

Falden i Priis har naact Maalet. Nylig er en Gaard 

med et Areal paa ISO Tdr. Land og 13 Tdr. Skyld, rigtig, 

nok i en frugtbar Egn og med gode Bygninger, solgt for 

3ooo Specier. En anden Eiendom af samme Beflaffenhed, 

men med mindre Hartkorn og bedre Skov, har kostet henved 

4000 ®PCC‘CC5 og naar Neden ikke tvinger, sælger ingen til 

de Priser, som i de sidste Aaringer have været gangbare, men 

enhver holder, det bedste han kan, ved sin Eiendom, i Hqab 

om bedre Tider, og fordi man ikke einer andre Udsigter til 

at komme frem. Ei heller ere tvungne Auctioner faa gjængse 

mi, som for 3 til 4 Aa c siden. Creditorerne have sandsynlig, 

v.ls bemærket, at der ikke kom.ner synderligt ud heraf, og vis- 

sig derfor mere eftergivende imod deres Debitorer.

Dog vilde man slutte meget feil, dersom man heraf ud, 

drog nogen synderlig Forandring til del bedre for Landman

den. Dennes Kaar ere i det hele taget de samme endnu. 

Kun ved Indfirænkninger og Frasigelser af alle Stags,, er det, 

selv den Viudsiibeligste, mueligt at bestaae, og mange, ja faate 

mange, fore et Liv, fuldt af Bekymringer og Sorger.

Hermed vil jeg dog ikke have sagt, at Armod og Elen, 

dighed er Alles Lod. Vi have uncegteligcn endnu mange vel- 

havende og rige Bsnder, som ved god Hnnsholdmng, og et 

Sammenstød af heldige Omstændigheder (Arv, gode Jorder, 

.faa Born at forsørge, eller deres Gjelds Afbetaling, da 1 Rd' 

D- Crt. lkqvidcrtes med 1 ß. lybsk) modstage Tidernes Strom. 

Men ligcsaa mange, ja maasice flere endnu, ere ikke langt 

fra at blive Betlere, og bestaae kun ved deres Creditorers Ef- 

tergtvcnhed. Især gjcldcr dette om Landmændene udenfor 

Bondestanden, hvoraf saarc fan her i Amtet kunne siges at 

være velhavende.

Hr. Dannebrogsmand Wnlff giver os, i sin Indberet- 

ning til det Kongs. Landh. Selflab, folgende meget træffende 

Erbring af den Skjæbne, der i de senere Aar traf saa manae 

af vore Landmænd.
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"Det vilde vist i det hele", siger vor Forfatter, "have  

"staaet bedre til med denne EgnS, som med hele Landets Be, 

"boere, hvis ci en ufortjent *)  oicblikkelig Velstand havde 

"bragt de Fleste nd af det rigtige Spor. Conrant-Sedlernes 

"Synken fra 1808 til 1813, bragte mangen forhen formnende  

"Mand næsten til Bcttelstaven. Men den hjalp ogsaa mange  

"fattige Fam ilier pnn Benene. Ved at sæ lge nogle Tønder 

"Korn, en Hest, et Par Stude, kunde tages Summer, hvor- 

"med en Mand knndc betale al sin Gjeld **).  Mange, ja  

"saare mange, gjorde det, og fø lte sig gjeldfrie, velhavende og  

''lykkelige. — Man vilde nn boc, leve, ride, kjøre og klæde 

"sig bedre end for ***);  th i hvortil skulde de daarlige Penge, 

"de kom saa let, og gjaldt saa lidet! — Pengeforandringen fo- 

"regik. Sedler havde vi havt, Sedler fik vi ig jcn, og deres 

"Væ rdic var til 1816 ringe. Tiderne holdte med. Kornet 

"var i virkelig hoie Priser, og Indtægterne dækkede nogen- 

"lundö Udgivtcrne. Men kunde de ci væ re tilstrækkelige, for 

"at faae de engang tilvante Fornødenheder ****).  Ih nu! 

"man havde for laant nogle Hundrede *****)  Rigsdalere, og  

''let faaet dem betalte ig jcn. Man gjorde- det samme. Men  

•’— uu vendte Bladet sig. National-Crediten hævede sig, 

"Sedlerne fik Værd, og de let laante Capitaler bleve saare  

"tunge at betale, ja blcve for en stor Deel aldrig, indløste."

*) Dette gjelder dog.ingenlunde om Alle.

**) Ia undertiden ogsaa lægge noget op.

***) Altid en Følge af tiltagende Velstand, som , naar Tingen ikke  

overdrives, er saare velgjørende, da dette giver Liv i Næ«  

ringsveiene, og Leilighed for mange Mennesker til at fortjene  

Livets Ophold.

***♦) Dog isæ r liqvidere de ved Handeler indgaaede Forpligtelser.

***♦*) Ja Tusinde,

Vor Forfatter (lutter med den Conclusion: "at det nu  

"kommer an paa, om  XWen kan læ re Fleerrallet ib landt 

"os, at blive hvad vi b<£r væ re: jevne, tarvelige, ftit# 

"tige og nøjsomme 2lgerdyrkere, som i vort Ansigts 

"Sveed stulle æde vort Lr^d, og ikke gj^re Fordring  

''paa, ved Levemands, Rlædnmg og mere, at træde
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’’over i en anden Llasse, end den, vi tilh-re, eller vore 

"Evner tillade os at f^lge."

Vore Landmænd, især de, som trykkes af hsi'c Prioriteter 

paa deres Gaarde, see heraf, hvad Trost de fim ne vente sig, 

selv om Noden ikke er stegen til det hsicste; og den tilkom- 

mende Generation vil af de her anførte Kjcndsgjerninger nd- 

drage den vigtige Læresætnings Knn med yderste Vaersomhed nt 

indlade sig i Pengehandcler, og iscer aldrig at lade Realiteten 

fare for en skuffende Nominalitet..

Arbeidslose Menncsier, eller rettere sagt: Mangel paa 

Arbeide, finder ikke Sted her, allermindst i s)steregnen. Thi 

uagtet dep saa stærkt forøgede Folkemængde, har man dog 

endnu undertiden ondt nok ved at faae de fornodne Daglejere 

og Tjenestefolk. Lønnen er derfor t Forhold til Natnraliernes 

Værd hsi, og hidlokker mange Vcsterbocre, især fra Niber- 

Amt, som, gamle og unge, Karle eller Piger, hvert Efternar 

mode i Colding, Dagen for October-Markedet, og lade sig 

fæste som Tcersiere, Nygtere og Malke/, eller Spinde-Piger, 

sjeldent dog længere end for Vinteren, da de mod Foraaret 

vende hjem igjen for at faqe deres Iorder dyrkede, forfærdige 

Iydcpotter, eller atter lade sig leie paa St. Hans-Markedet 

i Ribe, for at hjælpe Marsibeboerne i deres Host og Slet. — 

Concurrencen af Hnusbonder, som soge Folk, er aliid stærk paa 

Markedet i Colding; thi her mode en stor Mængde Landmænd, 

saavcl fra Fyen som fra Jylland og Holsteen. Men de sidste 

bortsnappe for det meste, ved den h§ie Lou, de give, de bedste 

Folk, og disse ville ogsaa helst tjene hiin.Side Kongeaaen, 

hvor Lønnen ikke alene er hsiere, men Kosten ogsaa bedre, og 

desuden dagligt vanke et Par Snapse. Nærheden af det Slcv- 

vigsie, eller, som det her kaldes, det Holstcenfie, er derfor 

Skyld i, at Lønnen altid er noget høiere i den sondre end 

nordre Deel af Amtet, eller at man i det mindste har meer 

Umage med at faae Folk. — Forresten har Hostens Udfald 

megen Indflydelse paa den Lsn, der tilstaaes Tyendet; thi har 

den været maadclig, trænge Landmcendene ikke til saa mange
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alt foruden 

Kosten.

Hjælpere, og have ikke heller Evne til at holde dem. Vcster- 

boerne, som frygte for et kostbart Vinterophold, strømme i 

des stsrre Mængde til, og maac altsaa finde sig i den Lsn, 

man vil give dem. Dette var Tilfældet 1819, da Tærskelon- 

nen for en Tonde Seed ikke overstreg 1 ß. lybsi, ja enkelte 

maatte tjene Vinteren over uden Lon for den blotte Fode; 

men dette forandrede sig snart. — Ellers har Folkelsnnen i 

de sidste 3 Aav omtrent været:

a) i den sydlige Deel af Amtet.

1) for en Karl 14 til 16 Rd. Sl. H. Crt.

2) for en Pige 10 å 14 — — —

3) Daglcien om Vinteren 2 til 3 ß. lybsk

4) — om Sommeren . . 4 —

5) — i Hsst.......................6 —

6) for at grave 1000 Stkr. Tsrv

og stakke dem op .... 6 —

7) for en Haandvcerksmand 6 til 8 —

b) i den nordre Deel af Amtet.

1) for en Karl............. 12 å 16 Rd. Crt.

2) for en Pige..............8 å 12 — -

3) for en Mcierske..................... 20 —

4) Dag leien i Hest 5 ß. lybsk foruden Kost.

5) for at grave og lcesse loo Læs Kallmorgel 22 ß. lybsk 

paa egen Kost. ! ;

6) for at optage 1 Tende Kartofler 2 ß. lybsi, ligeledes 

paa egen Kost.

7) i de vestlige Sogne af Nsrvang/Herred.

1) for en Karl...... 8 å 12 Rd. Crt.

2) for en Pige ...... 6 å 8 —

Enkelte Ercmpler paa hsiere Len ere uden for Regelen, 

og gives kun til udmærkede Tjenestefolk, eller i Kjobstæderne. 

Ei heller give B-uderne altid saa hsi en Lsn som her et an

ført, men maae da erstatte det Manglende med Naturalier.

Den overdrevne Abckatte-Kjcerlighed, de lavere Classee 

bære for deres Børn, er Skyld i, at Tjenefolkene i Alminde

lighed ere meget siet opdragne, fulde af Luner, Prætentioner 

og Gjenstridighed. Især cre Pigerne fulde af Legn, øg ikke
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sl'eldcnt utroe. De unge Tjenestefolk af begge Kj-n som os- 

test meget uvidende i de Færdigheder, man kunde fordre af 

dem, og dog i hot Grad opblæste, ubehøvlede og inpertinente. 

Det er fsrst naar de have tjent en 5 til G Aar, og Karlene 

siaaet et Par Aac i Garnison, at man nogenlunde kommer 
tilrette med dem.

Vi mangle ikke gode, ja tildcels strængc Anordninger, 

for at holde den raa Hob af vort Tyende i Tømme, og virke 

imod en forssmt Opdragelse; saa at en klog Huusbonde dog 

saa nogenlunde kan faae Bugt med vanartede Tjenestefolk. 

Imidlertid trocr jeg dog med Grund her at kunne gjyrc fol- 

gendc Beinærkninger:

i) 2(t saalænge det ikke paalæggcs Tyendet, hver Gang 

der stiftes Tjeneste, at forsyne sig med Huusbondens Attest, vil 

Hensigten med Skudsmaalene kun saare ufuldkomment op- 

naacs. Det er Forfatteren meget vel bekjendt, at nogle Præ- 

ster fordre saadant inden de nndcrsirive Skudsmaalene, og 

Virkningen deraf er umiskjendelig. Men Lov er det ikke, i 

det mindste tølcr Forordningen af 24de Inuit 1822 flet ikke 

derom. Og dog, hvad har Præstens Attest nt betyde imod 

Huusbondens, der, ved dagligt at færdes med den Paagjeldende, 

maa kjende denne gansic anderledes. Ogsaa siulde jset være 

Pligt at forevise Ekndsmaal, uaar man lader sig fæste, uden 

hvilket Huusbondcn for det meste dog handler i Blinde. Over- 

hovedct synes benævnte Forordning alene beregnet pan at holde 

Control med Lssgjængerc, flet ikke pna Tyendets Forbedring.

2) Ogsaæ Mäadeu, paa hvilke« Politic- Retterne fores, 

forekommer mig ikke den hensigtsmæssigste. At en Huusbonde 

ved Siden af sine-Karle sial staae- for Nettens Skranker, og 

underhandle med dcln om Eftergivelse af de Fornærmelser, han 

har maattet dsie, er dog noget ydmygende, og desuden meget 

ineonscqvcntt Har Karlen forscet sig, da lad ham lido sin 

fortjente Straf, og 'hvorfor ved utidig Eftergivelse drive Spot 

med Lovens Bnd?! — Politieretten er desuden, i Tilfælde af 

smaa Forseelser, som uanstændigt Svar eller Opførsel; For- 

femmclse i Tjeneste,.Dovenskab, Ulydighed rc., meget for oin- 

stændelig. Under saadanne Omstændigheder burde, ligesom i
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Engeland, Mulkter være bestemte, som Sognefogden uden vi- 

dcre, paa Hunsbondens Ansvar, maatte være forpligtet at cxc- 

qvere. Fandt Tjenestefolkene sig fornærmede, kunde de jo ap

pellere for en Politic-Ret. — Den corporlige Tugtelse, som i 

nogle Tilfælde er Huusbondcn tilladt at bruge, er under de 

fleste Omsicendighedcr nanvcndclig. Drenge og Born lade sig 

nok tugte paa dcntte Maade. Men vorne Mennesker gaaer 

det deres Mre for nær at tage imod Hug; de gribe derfor 

til Modværge, og hvor ubehageligt da at maatte brydes med 

sine Undergivne, for at see hvo der er den stærkeste!

3) Derimod finder jeg det meget ubilligt, at fribaarne 

Mennesker skulle tvinges til at syge Tjeneste, for at foie en 

anden Classe af Medborgere, der ikke i mindste Maade kan 

have nogen natnrlig Ret til deres Person. Det er endnu en 

Levning af Feudal-Sysiemet, som ikke længere passer med vor 

Tidsalder. — Vilde man sige, at det Almindeliges Vel udkrce- 

vcr dettne Forholdsregel, da give man Grunde derfor. Maa- 

skce den Nødvendighed at skaffe de næringsdrivende Borgere 

hjælpende Hænder, eller endog for at understøtte Sædelig,hc- 

bCn? — Men hvad første angaacr, da er denne Indvending 

af liden Betydenhcd. Tallet paa de Tjenestefolk, som om Vin- 

teren sidde paa egen Haand, eller hvilket siger det samme, ikke 

tage Tjeneste, er i det hele lidet, og erstattes rigeligcn ved de 

tilsrrommende Vcsterboere, som endog drage til Fyen og til 

mange af vore smaa Her. Til Sjælland komme mange Sven, 

ske. Mangelen paa Tjenestefolk forsges altsaa ikke derved, at 

nogle Piger eller Karle imellem finde for godt at udhvile sig 

ct halvt Aars Tid fra deres Tjenester; eller, rigtigere sagt, 

sætte sig ned for at arbeidc paa Tilvirkningen af det Hnusge- 

raad, deres tilkommende Nedsættelse vil fordre, ja maasiee cnd- 

og i den mennestckjærligc Hensigt at række sygelige Venner 

eller Frænder en hjælpende Haand. — Og hvad ben sidste 

Indvending angaacr, da er det en rccti Vildfarelse, at Usædc- 

lighed sinlde være almindeligere blandt de Ikkctjenende, end 

blandt dem, som soge Tjeneste. Hvo, som vccd, hvorlidcn Magt 

de fleste Huusbondcr have over deres Folk, har hort de sian- 

dalcnsc Taler disse holde imellem sig, og seer ben ringe Tugt,
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der iagttages i deres Forsamlinger, Julestuer, Lystigheder o. 

s. v., vil tilsirive den i Svang ganende Usædelighcd gansie 

andre Aarsager. — Fra Skolerne, Prækestolenc, men frem

for alt af et godt Politic *), er det, at Lasternes for stærke 

Udbredelse maa ventes forhindret; thi reent udryddede blive 

de aldrig, dertil er Mennesket for sandscligt.

Naar den Fortjeneste, de almindelige Landsbye-Haandvær- 

kere kunne have, og den Fordeel, man staffer sig as Hnnsfli- 

dcns Producter, nndtages, ere Bittæringsveicne i dette Amt 

ikke af stor Betydenhed. — I Elboe-, Holmans-, Brust- og 

Tyrrild-Herreder forarbejdes en Deel Hjultommer, Træsioe, 

Tondebaand o. s. v., som afsættes paa Markederne i Vester- 

cgnen. Bjergc-Herrcd tager ikke synderlig Deel i denne For- 

tjcneste, fordi de bedste Skove ligge ved Strandkanten, og 

altsaa meget beqvemt til Udflibning af Favnetrce. Derimod 

siaffe nogle Bonder sig en liden Fordeel af at kjobe store Ege 

i Herregaardssiovene, og sange dem til Tømmer, for siden at 

handle dermed. Bjcrge-Herred er derfor Oplagssiedet for Ege- 

tommer her i Amtet.

En Deel af Vester-Egnen, især Givskud-, Gadbjerg-, 

Norup- og Egtved-Sogne, besidde et vigtigt Middel til Er, 

hverv, i Tilvirkningen af Kul, og Salg af Torv, saaledes som 

alt forhen er bemærket.

Fisierie drives for det meste langs med Kysterne, men er 

ikke af synderlig Betydenhed. Ved Thirsbækstrand ere en 

Deel Huusmænd boesatte, som bringe en Mængde Reicr til 

Weile og Horsens. Ved Vinding- og Ankjær-Strande fange 

Bønderne en Deel Aal, men dog ikke synderligt mere, end til 

Huttsbehov. Derimod driver Landsbyen Strandhnus ved Col-

*) Ikke efter saadanne Grundsætninger, som gaae ud paa Ska

belsen af nye Embeder, unyttig, ja skadelig Tvang, og ru

sinde Vidtløftigheder, som aldrig kunne overholdes. Men 

punktlig Overholdelse af de alt gjeldende Politie-Anordninger, 

og lidt mere Nidkjærhed for denne Sag^af vedkommende Un
derøvrigheder.
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dingfjord betydeligt Fisierie, og afsætter sine Varer i Colding. 

Det er egentligen Konerne, som sysle hermed, og ikke uden 

Forbanselse seer man disse Amazoner, i det haardeste Vcir, 

roe kjckt over Fjorden i deres smaa Baade. — Fredericia har 

temmelig godt Fiflerie, især paa Aal, hvoraf en Deel nedsal- 

tes og sendes til Kjobenhavn. — I Colding- og Vcile-Aae 

fanges en Deel Ørter og Lax, hvoraf ogsaa nogle prepareres. 

— Indsoerne give snare lidt Fist.

I hvert Sogn er der gjerne een eller to Bonder, som 

bcsijcftige sig med O.væg- og Hestehandel. Dog har dette og

saa meget aftaget, og fim faa vove endnu at drive med Crca- 

turer til Holsteen. En af Jyllands forsre Qvæghandlcre har 

imidlertid valgt sit Ophold her i Amtet.

Hster- Egnen har ikke mange Teglovne, Vester-Egnen er 

derimod godt forsynet dermed. Bjerge- og Hatting-Herreder 

have, indtil for et Aars Tid siden, kun havt een hvert, nemlig 

paa Palsgaard og Bygholm, men disse cre ogsaa de stsrstc i 

Amtet. Fsrste tager 38 til 40,000 Stkr. Steen, og til hver 

Brænding medgaae 22 til 24 Favne Træ. Sidste sial dog 

være større endnu. Disse Teglbrænderier levere fortrinlige 

Varer, men da Afsætning mangler, har Værkernes Drift ikke 

været betydelig i de senere Aar. Paa Rosenvold, Borksminde, 

Præstegaardcn t Nebsager, cre nylig eller siulle med det fsrste 

Teglovne opføres. — I Elboc-, Brusk, og Holmans-Herre

der er kun en eneste' lille Teglovn, tilhørende en Bonde paa 

Viufmark, som sial levere gode Varer. I Starup-Sogn 

har dog en Bonde for nogle Aar siden paa ny opbygt sin 

hele store Gaard af sclvbrcendte Steen. Forsog med denne 

Indnstriegrccn siulle være anstillede i Vinding, Byrkup og 

Brsnstcd, men have ikke havt det forønskede Udfald. Man 

paastaaer, nt tjenligt Leer mangler, hvilket er saa meget mere 

paafaldende, som hele Egnen hviler paa et Lecrlag. — I 

Ierlcv -Herred har Egtved-Sogn 3 smaa Teglovne i Gang, 

og paa Pctersholm er der et stort Teglværk, men som alt 

længe har været i Staae, af Mangel paa tjenligt Leer. ) 

Hoicn-Sogn.har en Bonde i de sidste 4 eller 5 Aar selv brændt 

120,000 Stkr. Mnursicen, og bygget dermed en stor grund-



208

muret Lade paa 20 Fag, 16 Alen vild, ligesom et Stude- 

hnus paa 16 Fag, 13 Alen vild. En anden Bonde af sam

me Sogn er i Færd med i denne Sommer at opbygge en 

Lade, ligeledes af selvbreendte Muursteen. — Tyrrild-Herred 

har nogle gode Teglovne, f. E. paa Lcerbek og Hoigaard, 

som levere fortræffelige Varer. Ligeledes i Hover, Bredsten 

o. s. v. I Norvang-Herred har Sindbjerg-Sogn en liden 

Ovn paa Laagetgaard. I Hveissel-Sogn er ligeledes en Tegl- 

ovn, og de fleste vestlige Sogne have hver et Par, ja Brande- 

Sogn har alene en Snees. Men disse Ovne ere smaa. En 

saadan, som Krocmandcn i Omme nylig har anlagt, rummer 

5000 Sikr. Steen. Hertil brngcs 16 til 18 Læs af bedste 

Torv eller Moseklyncr, og det varer 3 til 4 Dage inden Tor, 

vene ere udbrændte. Naar Stenene begynde at dryppe, tiU 

mnrcs Ovnen. Et Hundrede Steen sælges i denne Egn for 

16 ß. lybsk. — Man seer heraf, at Vesteregnen har de fleste 

Teglovne, og virkelig bliver nu alt, hvad her bygges paa ny, 

opført af Grnudmuur. Eremplet virker paa Hsteregnen, og 

Egetommercts Narhcd vil sandsynligviis endnn mere fremme 

denne, i et Clima som vort, saa passende Bygningsmaade; 

saa nt denne Sag ucppe behøver nogen særdeles Opmuntring. 

Blandt de her i Amtet i den senere Tid opforte nye Bygnin- 

ger af Grundmnnr, fortjener især at lægges Mærke til Ne- 

bclmolle, hvor 'alt er indrettet paq det fortrinligste og i en 

stor Stiil.

Af Kalkbrænderier ere mig kun to bckjendte i Amtet, eet 

nemlig paa Palsgaard, og eet ved Snoghsi, hvortil Kalken 

hentes fra Faroe. Under Krigen vare begge i Flor, men 

gaae nu i Staae. Hvor man har Kalkgrave, har man ogsaa 

fer brændt af denne Kalk, men dette steer nu ucppe mcer.

En ikke nvigtig, skjsndt ulovlig Næringsvej, nemlig 

Brændcviinsbrænding, drives overalt i de vestlige Sogne og i 

Bjerge - Herred, dog vel ikke mere end til Husbehov. Ieg 

anfører denne almindelige bckjendte Kjendsgjerning, ikke for 

at agere Angiver, men for at vise Nødvendigheden af en For- 

andring i et Lovbud, der saa let eludercs, og bcrovcr Etaten 

vigtige Fordele, Af Amtets 3 Kj-bsteeder har ingen uden Beile
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Brænderier, der fortjene at komme i nogen Betragtning. Fre

dericia og Lolding, ja mange Landsbyer i den sondre Deel as 

Amtet, forsyne sig fra Holsteen, hvor Brcendevmct kan le

veres for det halve imod her. Det er altsaa en fremmed Egn 

der hoster Fordecl af denne Næringsvei, medens ikke engang 

Kjobsræderne, for hvilke dog Forbudet imod Brændcviinsbræn- 

ding paa Landet egentlig er givet, have nogen synderlig Nytte 

deraf. — Stod denne Næringsvei enhver aaben, vilde snart 

store Brænderier opsraae paa passende Steder of Landet, og 

snaledes Afsætningen af Kornvarerne i langt bortliggende Egne 

meget lettes. Jorden blive bedre dyrket, de Handlende i Kjeb- 

slæderne blive hvad de bsr være, tænkende og driftige Sønner 

af Merkur, og Folket forsynes med en for det, under ct Cli- 

ma som vort, uundværlig Artikel for en billig Priis; iste- 

dct for at saalcdes som Tingene mi staac, intet af alt dette 

opnaacs; men derimod vel Overtrædelser af Lovbndenc, Smug, 

Sviig og Demoralisation. — Ikke maa man befrygte, at alle, 

naar denne Næringsvei frigives, ville blive Bræudeviinsbræn- 

dcre. Kan Spiritusen faacs for cn Priis, der staaer i Forhold 

til Kornets, ophorer cn stor Deel nf Fristelsen til at brænde. 

Mangel paa Evne vil desnden afholde mange derfra. I al 

Fald kunde et Minimum bestemmes, under hvilket intet Bræn

deri maatte anlægges. Men for alting indrette man Erlæg

gelsen af de Afgifter, som billigen kunne hvile paa denne Næ- 

ringsvei, saalcdcs, at den ikke falder for bekostelig eller forhin

drer Brænderiernes mueligft fuldkomne Drift.

Af Fabriker, som knnne siaffe Almuen Lejlighed til For

tjeneste, har Amtet endnu kun faa. I Randbolle-Sogn cc 

der cn stor Papiirsfabrik, men som fial mangle raa Materia- 

lier til sin Deist. — I Skibet-Sogn er der ct Hammer

værk, den (flrtffllbtc. Kjcdclfabrik, som er i god Gang.  

Greis-Sogn har en meget blomstrende Klædefabrik, som ugent

lig sætter 300 Rbd'. i Omlob alene til Arbcidsfolk. — I Fre

dericia ere 2 Tobaksfabrikker, og fire Klædefabrikker, hvoraf 

dog kun den ene er nf nogen Bctydeuhed.

For Osteregnen der har gode Horder, som under ikke alt ' 

for »«heldige Omstændigheder nok kunne l-nne sig at dyrke, 

Peil» Amt. (\4\
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ere andre Narringsveie vel ikke af den Vigtighed som for Ve- 

ster-Egnen, der, særdeles frugtbare Aar undtagne, ikke kan 

leve af Agerbrug. Men i Almindelighed er dog Industriens 

Opkomst en saare ønskelig Sag. Frihed til at ernære sig som 

man bedst kan, er Grundprincipet til dette MaalS Opuaaelse. 

Saalænge Nceringsveiene indsircenkes ved Laugsrettigheder, Pri

vilegier eller Enkeltes Mening om Fordeelagtigheden eller Ufor- 

dcelagtigheden af et Anlæg for en Egn eller Bye o. s. v., er 

det ikke mueligt, at nyttige Anlæg kunne opstaae der, hvor de ere 

meest passende, og altsaa bringe den største Fordeel. Vel vil 

mangen Flække, som alene siylder ufortjente Privilegier sin 

nuværende usle Existens, derved gaae til Grunde, men andre 

med det samme vist ogsaa hceve sig. Hvad Tab kan deraf 

desuden opkomme. Saadanne Vantrivninger cre ikke istandtil 

at befæste et Lands Lykke, og gjsre mere Skade end Gavn; thi 

de forhindre Industriens Opkomst. Det Princip at regulere 

Nceringsveiene, har overhovedet allerede fsrt til'saa mange 

Inconseqvencer, at dets Skadelighed tilstrækkeligt nok er beviist.
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27.

Hvilke Dele af Landbruger fortjene, efter Local- og Cidsomstæn- 

digheder, især 2lnbefaling? fortjener den animalske eller vegeta

bilske Production Forcrinec? af den fsrste igjen enten Qvæg- 

ellcr Faareavl, eller Hesteopdræt? hvilke væxrer, enten til Sæd, 

Foder eller Handel, kunne med meest Fordeel dyrkes?

er en temmelig almindelig vedtaget Mening at Landoe, 

conomien ingen Fordeel afgiver, og nt en Mand udenfor 

Bondestanden ikke kan leve af denne Haandtcring. Hvad 

fsrste angaaer, da afbeviscs dette let derved, at ode Gaarde 

fim findes i de allermagrcste Dele af Landet, og at disses 

Tal i det hele endnu er ubetydeligt. Kastede Landbruget in, 

gen Fordeel af sig, vilde ingen Landmand kunne bcstaae, og 

alle vare for længcsidcn ødelagte. Men at denne Fordeel er 

ringe, staaer paa den anden Side ikke heller til at nægte, og 

derfor maa en Mand, der tut til Dags vil ernakre sig af 

Landoeconomicn og leve paa c ti bestemt Fod, være i Besid- 

dclsc nf en Eiendom, der med Hensyn til Størrelsen, stance i 

et rigtigt Forhold til hans Fornødenheder. Ligesaa nødven- ' 

digt vil det blive at felge en Drift, der er overeensstemmcnde 

med Tidsomstændighederne, altsaa at indrette Production og 

Dyrkningsmaade derefter. Snare vigtigt er derfor Sporgs, 

maalet: om den animalste eller vegetabilste Production for, 

tjener Fortrinet. Hermed kan ikke menes, Fædrift eller Ager

brug fluide drives separat. I et Land som Danmark kcur 

Qvcegavl ikke finde Sted uden Agerbrug, og Agerbrug ikke hel, 

ler uden O.vægavl. Men om een af Delene fortjener nogen 

særdeles Opmærksomhed, er uden al Tvivl det forste en Land

mand har at sporge sig selv.

Som bekjendt er den vigtigste af -vore vegetabilste Pro- 

ducter, nemlig Kornet, i tn meget ringe Priis, i Forhold

• (14*)
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til Dyrkningsomkostningerne, saa at Swdeavlen, naar Jorden 

ikke er des kraftfuldere, snare flet lønner sig. Udsigterne til 

en Forandring heri ere desværre lidet opmuntrende. Overalt 

har Kornproductionen tiltaget ligesom Forbruget formindflcde 

sig, og næsten overalt hvor i fordums Dage den frembragte 

Overflod fandt Afløb, har man underkastet Kornhandelen saa- 

dannc Indskrænkninger, at naar ikke Krig eller Misvært ind

træffe, lidet eller intet der er at afsætte. Herved er tillige 

foranlediget en Vaklen i Priserne, Ler holder Spekulations- 

Aanden i en skadelig Spænding, og giver Anledning til mangt 

ct fcilflaget Haab, een af Prohibitiv-Systemets ikke ringeste 

Feil. Engeland, dette alle Yderligheders Middelpunkt, bar- 

nu vel cndeligen indseet sin Vildfarelse, og mueligen at den 

vil blive rettet. Men det giver sig kun for tydeligt tilkjcnde, 

at de Forandringer, der maaskee ville finde Sted, snare langsomt 

ville blive iværksatte, og at det Tidspunkt hvor en nogenlunde 

fri Indforscl af Korn til Engeland kan ventes, endnu er 

fjernt. I alt Fald vil Concurrcncen blive saa stor, at Kornpri, 

ferne ikke kunne stige betydeligcn, men en Begyndelse ti! det 

bedre bliver det dog altid. — Scedcavlen maa altsaa henreg

nes til de Prodnctioner, som for det første ingen Udvidelse for, 

tjene, men som snarere burde indsirænkcs, især dersom dette 

bevirkedcs i Forening med et kraftfuldere Avlsbrug, saalcdes 

at Afgangen af Straa og Kjerne ikke blev kjcndelig, men 

Udsæden alene blev mindre.

Dyrkningen af Handelsvæxtcr giver vel i Almindelighed 

lidt mere Fordcel end Sædeavlcn, men den bctingcs af kraft

fulde Jorder, Overflod af Gjsdske og Hænder, øg kan derfor 

ikke være hver Landmands Sag. Raps og Hor, som de Vær

ter af denne Classe, der bedst hos os lade sig dyrke i det Store, 

ere desuden meget underkastede Handelens vaklende Gang. 

Ikke desmindre fortjene de at man ikke taber dem af Syne, 

Hørren især, dersom Brødeanstalter søm de i Vcile øg Nc- 

be'lm-llc, stulde blive meer almindelige.

Mere sikker øg i sine Følger hsist velgørende vil Frem

bringelsen af Lyrisic Prøducter vise sig. Prisernes Fald af 

næsten alle animalske Frembringelser, søm blot ester den gjen,
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rundne Fred bemcerkedeS, var ikke saa meget cn Fslgc af 

Overfyldning, som af den pludselige Forandring, der i alle 

vante Forhold fandt Sted, hvorfor vi nu ogsaa see de ani

malste Productcr lidt efter lidt komme i Vcerdic igjcn. Fre- 

dcn, der, nnar den er af Varighed, alrnindeligviis udbreder 

Velstand over alle Classer af Folket, vil, t-r man haabe, og- 

saa herved fremme Cousnmtionen af de nicer vcerdichavende og 

mere Nydelse bringende animalste Productcr. Endeligen fortje

ner det at bemærkes, at da O.vcegavlen, for at drives til Fuld- 

kommenhed, kræver srorre Kundskaber, og mere vedholdende 

Flid, end det egentlige Agerbrug, saa vil den tænkende, 

kundskabsrige og dristige Landmand i dette Fag, ikke saa let 

komme i Concurrence med den store Hob af vore Landmænd. 

Men da Qvægavlen, for at drives med Fordeel, nødvendige» 

maa stolte sig paa Dyrkningen af nærende Fodringsmidler, saa 

pil tillige herved Markernes Kraftfylde fremmes og Leilighed 

tilvejebringes til at dyrke Handelkvcrxtcr, ligesom en intensi

vere Scrdeavl vist ikke vil blive uden gode Folger. — Med 

Hensyn til de Grene af Qvægavlen, som meest knnde fortjene 

Opmærksomhed, da have vi allerede bemærket i nogle af de 

forcgaacnde Stykker, at betydelige Forandringer i de itu be- 

staaendc Besætninger ikke erc at tilraade, med mindre det sinlde 

være til Fordeel for den fiinuldede Faareavl. Opdræt, Fo- 

dcrstnde, Koer, Fcdeqvæg afvige ikke betydeligt fra hinanden 

med Hensyn til pecnniair Fordeel. Hestetillæg giver vel endnu 

cn god Indtægt, men fortjener dog ingen Udvidelse, saa 

længe de ucervcrrende Udsigter til Fred ikke forandre sig. 

Faar, især Merinos, betale'sig ret godt, men man glemme 

aldrig, at Concnrreuccn i dette Punkt udsircekker sig til den 

hele evrige Verden, og vogte sig altsaa for saadaune Overdri- 

vclser som at anlægge Skceferier i gode frngtbare Egne, eller 

der, hvor Naturen er denne Industriegreen imod.

Hvad nu Dyrkningsmaaden angaaer, saa vil det ikke 

falde vansieligt at indsee, at ligcsaa lidet som et Avlsbrug, 

indrettet efter Belgiernes Erempel med Lugning, Rcoling, 

dobbelte Asgrsdcr, Staldfodring ur. m., og som altsaa alene 

gaaer ud paa Tilveiebringclscn af den hoieste Production, «an-
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feet hvad Dyrkttittgsbekostningerne kunne belsbe fg til, vil 

passe til vore Forhold; ligesaa lidet kan en Dyrkning, der 

alene er beregnet paa at lade Iorden barre Sæd saaleenge den 

har Evne dertil, og derpaa tjene til Græsning indtil den er 

kommen lidet til Kræfter igjen, bringe synderlig Fordecl. 

F-rste vilde ikke alene falde physisk umueligt at iværksætte, 

men Productionen sandsynligviis ogsaa opfluges af Bekostnin- 

gerne. Sidste alt for meget bære Magerhedens Præg til at 

afgive noget synderligt Ovcrsind. Skal der i vore Dage kom, 

me noget ud af at dyrke Jorden, er det ligesaa nødvendigt-at 

tænke paa enhver muelig Besparelse af Dyrkningsbekosinin- 

gerne, som paa at forege Jordens Kraft, saaledcs at lønnende 

Afgrøder kunne tilveiebringes. — Blandt de Midler, ved hvilke 

Jorden med mindste Bekostning og paa den virksomste Maade 

lader sig bringe i bchsrig Dyrkningsstand, maa frem for alt 

en vel holdt Brak henregnes. Vel kræver Braken Opoffrelse 

af et Aars Grode, men dette Tab er under de fleste Ornstcen, 

dighcder kun indbildt, da allerede den forske Sædcafgrodc, som 

utallige Erfaringer lære, bliver saa meget givtrigere derefter. 

Engang bragt i behorig Cultur ved Braken, vil Jorden let 

lade sig holde i en bcqvem Tilstand ved lidt Afvexling med 

rugende Scedearter, som 2Ertcr, Mkker, Boghvede, eller 

Dyrkningen af Kartofler, i det mindste i en Række af Aar, 

uden at derfor Dyrkningsbekostningcrne med Hensyn til Jor- 

dens Bearbeidning derved blive forøgede, da hvad deraf mcd- 

gaaer paa hine Dæxters Dyrkning, siden igjen spares paa de 

følgende Sædearter. Dyrkningen af Kartofler, Vikker rc., vil 

desuden blive et af de virksomste 'Midler til at forøge Jordens 

Kraftfylde, saa at Markerne med Nytte tilsaaes, og siden ud- 

lægges til Hvile. De saaledcs tilvejebragte Græsmarker ville 

afgive en lige saa drsi som lidet bekostelig Næring for Crea, 

turerne om Sommeren. Forenes med en saadan Dyrkning 

Brugen af Mergel, har, efter min Mening, Landmanden gjort 

alt hvad der i de nærværende Tider kan forlanges af ham.

For nu at anvende Ovenstaaende paa vort Amt, og be- 

svare den sidste Deel af Spsrgsmaalet, maae vi drage et 

Grændsesijek imellem de forsijellige Lokaliteter. — En stor
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Deel af Holmans/, Elboe-, Bjerge, og noget af Brust-, 

Tyrrild-, Halting- og Nsrvang-Herreder, ere, i Folge Jords, 
monnets Bcsiaffcnhed og Egnens Beliggenhed, flikkede tit 

Productionen af alle de Vegctabilicr, vort Clima tillader at 

komme frem. Disse Strsg er desuden mindst Udsatte for 

Himmelegnens Ubehageligheder. - Mere indskrænkede i Val, 

get nf Værter til at dyrke, er allerede den sisrste Deel af de 

sidst nævnte Herreder, især de Sogne, som gjsre Overgangen 

fra den gode Egn, til den tørre, magre Vesteregn. De fleste 

Diadelphister, de bedste og ædleste Kornarter, og den stsrste Part 

af Handclsvcexterne, komme her kun frem ved en anstrænget 

Cultur, eller i'gode Aar. Desuden ere disse Strsg paa fiere 

Steder meget udsatte for Nattefrostens Indvirkning, saa nt 

endog de haardforeste Værter her undertiden tage Skade deraf. 

_  Endeligen er Vesteregnen saare lidet stikket til F-rembringel- 

sen af Vegctabilicr. Rug, Spergel, Kartofler, Boghvede, 

lidt Byg eller Havre, samt nogle saa Græsarter, ere alt hvad 

til N§d voxer i denne siarpe Egn, hvor den mindste Torke 

strax virker ødelæggende.
2 Følge heraf mane vi altsaa distingvere 3 Localitetcr, 

den bedre, midlere og ringe, som hver især forlange særegne 

Bestemmelser. — Hvad nu forste angaaer, da er det klart, 

at uaar jordsmonnet er siikket til Frembringelsen af alle 

Slags Vegctabilicr, maa det ogsaa i samme Forhold være 

passende til Qvcegavlen, og denne altsaa paa alle muelige 

Maader fortjene at understottes. Imidlertid passer Faarcavl 

af betydeligt Omfang ikke for Egne, der ere saa vel opdyr, 

kede, af en saa god Bcsiaffcnhed og saa udstykkede, som de, 

her haves for Sie. Dertil har Danmark Plads nok i andre 

Dele af Landet. Qvoeg, øg Hesteavlcn derimod ere af saa 

megen mere Vigtighed, som Local-Omstændighederne begun- 

stige disse to Grene af den landlige Husholdning, og der kan 

haabes, at ved den overalt tiltagende Faareavl, samt .fester a- 

cernes Forqvakling i andre Lande, man omsider vil blive usdt 

at tye igjen til Danmark, for at faae Fedevarer, Qv«g og 

gode Heste. Disse forstjellige Grene af den landlige Huns- 

holdning, som her staae paa en god Fod, ville derfor fremde-
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/'"jene Landmandens hele Opmærksomhed, som bog for 

fret fmfk mere maa gaae ud paa Racernes Forædling og bedre 

Pleie, end Forøgelsen af det Antal Qv«g, man for riden holder.

^lsa-tningen af Raps ikke er forbunden med Vanste, 
ligheder,j ja dens Dyrkning, selv ved saa lave Priser som de 

nu gjeldende, har viist sig fordeclagtig, fortjener denne Plan, 

tes Dyrkning ve! at udvides endnu meer. Den ringe For- 

deel, Hvalfangsten kaster af sig, vil maastce meer og meer as- 

holde fra de msisommeligc, farlige og bekostelige Expeditioner 

tU Polar-Havene, med mindre Engel-endernes Opdagelscs- 

rclser paa ny stulde oplive den saa meget sunkne Lyst til 
denne Fart. 71

Hor. er cn saa uundværlig Fornødenhed for os, og Til. 

Wen deraf fra fremmede Lande cndun saa bclydclig, a, dc 

''"«-»c'dciid- Egnc ikke burde fcrfcmmc henne Bci til er, 

men anv-ndc mucligfk F,id paa Frembringelsen af en 
S« æ«tc, saalcde« a! dcn kunde finde Afsætning i de Sele 

«f -nnbet, dcr iffe cte istand til at dyrke H-r. Aerfrec er 

allerede cn god Handelsvare til Udlandet.

2lf andre Handclsverrter fortjener maaflee ingen uden 

Humle cn mere udbredt Dyrkning. Kummen, Peberrod 

Krap, Van, Veid o. fi. Planter af dette Slags, kunde vel 

i enkelte Tilfælde bringe Fordcel, men i det hele vil det dog 

blive ubetydeligt hvad deraf kan afsættes. Tobaksavlen fortie/ 

«er neppe at udvides. Dens Produkt vil altid blive en, med 
Hensyn til Qvalitcten, fremmede Tobakker underordnet Vare.

?lf Sædearter fortjente nok, under bedre Conjunctnre'r, 

Hvede og toradet Byg at blive mere almindelige, da de fleste 

Sogne have Jorder skikkede dertil.

Kartofler, men især Vikker til Foder, burde overalt, 

hvor Engbund mangler, dyrkes i det Store, som et af bc fif, 

fcvtfe Midler til at ophjælpe O.vægavlen r og forege Gjodsicn, 

uden hvilket Dyrkningen af Handelsvcrxter ikke heller med Ved- 

holdenhed fan sinde Sted. Dersom de saa almindelige 2den 

og 3bie Kjcerve-Havre, som nu neppe betale det dcrpaa an- 

vendte Arbeide, bleve afftaffede, og i deres Sted traadte et
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Par Marker eller Tægter med Dikker og Brakfrngter, vilde 

Jorden vinde i Kraft, og Qvægavlen faae en sikker Støtte.

Den anden af de omtalte Loealiteter, eller de mindre 

frugtbare Dele af Brust- og Hatting-Herreder, samt den stor, 

ste Part af de østlige Sogne i Nsrvang-, Tyrrild og Ierlcv- 

Herrcder, have for lidet god Jord, og for faa Hjælpemidler 

til i Dyrkningsmaade at efterligne de omtalte Egne. Her 

man Dyrkningen af Handelsvæxtcr mecr indsirænkes, men ikke 

dcsinindre Brakfrugtavlen drives med Kraft, og halv Stald, 

fodring hvor mueligt indfyres, nt Qvægavlen kan blive ret 

indbringende. Ksrnavlen, som i nogle af de magreste Sogne 

cr saa lidet lønnende, og ncppe giver det daglige Brod, vil 

derved faae et gansic andet Udseende, og den Knaphed, der, 

characteriserer samme, forvandles til Overflod, saa at det ved 

den frembragte Halm og Opfodringen af Sæd vist vil kjendes 

paa Møddingerne. — I Henseende til den animalste Prodnc- 

tion, da gjore de Sogne, som have godt Hornqvæg og gode 

Heste, vist bedst i at blive ved dette Slags Besætning. Vi 

bor ingenlunde i Jylland opgive vor Qvægavl. Jo meer an, 

dre Nationer gjsre det, des mere ville de trænge til os i Ti, 

den. — Men her findes Sogne og en Deel store Gaarde, 

som ikke alene have meget passende Localer til Faareavl, men 

hvis Horder tillige cre for magre til med synderlig Fordeel at 

holde Hornqvæg. Disse kan det ikke nok anbefales, at be, 

nytte sig af de for Uldprodncti'onen saa gnnstige Tider, og 

især paa de stsrre Gaarde at lægge sig efter Merinos.

Den tredie Localitct, eller den tørre magre Hedeegn i 

Vesten, kan i -Folge sin Natur kun have et meget simpelt 

Agerbrug. Frembringelsen af Vegctabilicr er meget usikker, 

og da den animalste Prodnction bcrocc paa Tilvejebringelsen 

af tilstrækkeligt Foder, rnaa ogsaa denne være Vanskeligheder 

underkastet. Desterboercn tor derfor kun hæfte sine Blik til de 

uoisomsie Værter og Dyr, og Rng- samt Faarcavlcn altsna i Al- 

rnindelighed blive Hovcdformaalene for hans Bestræbelser. Ja 

selv hvad sidste angaacr, maa han endog holde sig til det usi, 

somme lille Hcdefaar, det eneste der kan trives i vore Heder.
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Kunde Kartoffel- og Spergel, Avlen, samt Halvstald- 

fodring ret fortune i Gang, er der neppe Tvivl om, at Ve- 

ster-Egnens Rug- og Faareavl snart vilde faae et andet Ud- 

secnde. Men sinlle Kartofler lykkes, maa der nedvendigen 

anvises dem Plads i Grönland eller Bygstubben og gjodes til 

dem, da de ellers ikke holde Torken ud eller blive lønnende 

nok. I fyrste Tilfælde kunde Byg, i sidste Rug folge efter 

Kartoflerne, og Sæden uden nogen Q)(fining nedkrsies med 

Exstirpatoren, hvorpaa siden det bedste mueligt afvexledcs 

med Boghvede, Spergel og Rug.

Af Græsarter til Hvileaarenes bedre Afbenyttelse kunne 

anbefales til Prove: Hvidklover, Raigræs, Hestefryd og Blod, 

hcire. Hvorledes Halvstaldfodring vil blive at iværksætte, er 

anført ved Besvarelsen af det Gie Spsrgsmaal.
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28.

Gives der i Districret noget særegent, som for andre Egne 

kunde gavne til Efterfølgelse eller Advarsel?

Oornden det alt anførte om Hegn i en Deel af Hsteregncn, 

Huusflid og Teglværker i Vesten, Skjcette- og Brede-Anstal- 

ter i Veile og Nebelmolle, Misbrug af Mergel rc., har jeg 

endnu havt Leilighcd i den paagjeldende Henseende at bemærke 

folgende:

1) I Bjerge-Herred haves den særegne Skik, at binde 

hver enkelt Neg med Halmbaand, naar man kjsrer Kornet 

ind. Da imidlertid Sæden her neppe er stærkere end i de 

andre gode Egne af Amtet (hvor altid to Ncge bindes til en 

Kjcerv, uden at dette foraarsqgcr Ulempe, meget mere frem- 

mer Arbeidct), seer jeg ikke hvad der kan have givet Anledning 

til denne Fremgnngsmaade. Alt hvad der kan siges til For, 

deel for samme, er, at sættes der Hæs, komme Negene til 

at flutte tættere sammen end Kjærvene, og som en Folge 

heraf kan maaskee ogsaa lidt mere Seed rummes i Laden.

2) I Vester-Egnen er det Skik naar man kjører Seed 

ind, at vælte Læssene af uden for Ladchullcrne, hvor altid haves 

en liden grøn Plet. Man lssner Rebene og lægger et Par Knip- 

per Halm tilrette for at tage imod Stsdct ved Vognaxcne. 

Saasnart Læsset er væltet af, og Vognen bragt i Orden igjen, 

kjorcs øjeblikkelige« efter et nyt Læs; og imidlertid rækker en 

Dreng Kjærvene ind af Ladehnllet, som altid er anbragt i 

Væggen, ikke i Taget, for ikke at give Stormene Leilighed 

til at anrette Skade. Hensigten med benævnte Fremgangs- 

maade er at spare Tid og Folk, da den fattige Vesterboer i 

Almindelighed mangler Fyldevogne, og har fun fa a Folk til 

sin Dispositon. Erfaring har lært, at der ikke spildes mere 

Sæd paa denne, end den i Osteregncn brngelige Maade at 

forke Kjerrvene ind fra Vognen.
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3) I den sondre Deel af Amtet er det Brug nt forkulle 

den ydre Deel af Træværket paa Agerdnrnings-Redskaberne, 

hvilket foretages i Smedjerne, og kaldes at sværte Ploven 

eller Harven. Man sparer derved Maling og bevarer Træet 

imod Forraadnclse. Ligeledes er i de senere 2(ar her indfort 

den Skik at bruge Skruer istedet for Lundstikker ved Vogn- 

hjulene. Man kjsrcr hermed sikkrere, og Tjæren løber ikke saa 

let af, uden at Bekostningerne synderligt forsges.

4) I Taulov-Soqn og overhovedet i Egnen af Colding, 

folger man den holstecnskc Skik at rive Hoet tidligt og sætte 

det i smag Stakke, en Fremgangsmaade, der fortjener megen 

Anbefaling.

5) I Brande-Sogn, der har meget skarpe Jorder, er 

det Brug, at lade cn Lyng - Strimmel af | Alens Vide, staae 

imellem hver Ager, for at mode Sandet eller Mnldcn, nnar 

disse af Vinden sættes i Bevægelse.

6) I Bjerge - Herred, hvor Hoveriet endnu er i fuld 

Flor, har man ikke engang været betænkt paa at lade Hov, 

markerne tilsaae med egne Folk, men lader endnu Hovben- 

dcrne forrette dette Arbcide. Den Skade, Hunsbonden der- 

ved tager, overgaaer langt den Besparelse derved vindes. En 

stor Hovmark, tilsaact med Hvede, jeg paa min Reise havde 

Lcilighed nt betragte, lod ingen Tvivl være herom tilbage.

7) For den fyenskc og sjællandske Landmand vilde Brn, 

gen af Tervckul, trocr jeg, være cfterlignclsesvcerdig. Be- 

tcenkcr man, at med 7 til 8 Tdr. Tsrvcknl, en fuldkommen 

Arbejdsvogn, med Hjnlskinner og alt, lader sig besiaae, og at 

cii Tondc Tsrvcknl paa Stedet kjsbes for 5 til G ß. lybsk, kan 

det neppe feile at der maa blive Fordeel ved Brugen af dette

W

Material, selv om Fragtomkostningerne belob sig til lige saa 

meget som Indkøbsprisen. For Jylland vilde det blive en 

god Fordecl om vore øvrige Provindser betjente sig af T-rve- 

knl istedet for Steenknl. Transporten er ikke besværlig. Et 

Par Heste trække, naar Foret ikke for siemt, 16 til 20 Tdr. 

Kul. Denne Vare fortjente at blive en Handelsartikel.

8) Men af langt (tørre Vigtighed, og ligesaa fortjensi- 

fuld soin fotgcværdig, er den sjeldne Iver, rned hvilken Bon,
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dens Tarv pansees af Amtets nuværende Overøvrighed. For, 

satteren har allerede ved flere Lciligheder anført Exempler her, 

paa, og vil her endnu knn tilfsic folgende. I Veile svartes 

til Toldvæsenet, under Navn af Brocpenge, en ikke ubetyde

lig Afgivt of alle Vogne, Heste, Creaturer o. s. v. som kom 

til Byen. Denne Afgivt, der var hoist byrdefuld for Omeg

nen, er nu afskaffet, og mærkeligt, paa samme Tid, som i cn 

anden stor Kjsbstad af Iylland, cit gammel, forglcmt Afgivt 

af lignende Besiaffenhcd bragtes paa Bane igjen!! — Tiende, 

accordcrue efter cn Gjennemsnit af 10 Aar s Capitclstaxt, der 

vare saa trykkende for Bonden, crc næsten alle forvandlede til 

cn billig Afgivt, saa at i hele Amtet ikke crc mere end 5 

Sogne, hvor denne Forandring ikke har ladet sig bringe t 

Rigtighed. — Saadanne Foranstaltninger -opvække naturlig- 

viis almindelig Tilfredshed og maac falde Bonden i Linene. 

Overbeviist om cn velvillig Modtagelse, nærmer han sig derfor 

tillidvfnld sin Amtmand, og modtager taknemmelige« de, fader

lige Raad, denne meddeler ham. Hvad et saadant Exempcl vir

ker, paa Undcrsvrighcderne, er let at begribe. Kun ved cn hu, 

man Behandling og Iagttagelse af den strængeste Retfærdig

hed, kan man haabc at udrydde den fladelige Indvirkning, 

Oligarkiet og senere Laquarismnsset have efterladt sig paa vore 

Bonders Tcrnkemaade, og at forvandle lumpen Egennytte 

eller lurende Mistro til «del, «åbenhjertig Fremfeerd.
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29.

Hvad ansees i Almindelighed for, ar kunne gavne Egnen med 

fortrinligt Hensyn til dens Localirer?

fertil maa henregnes:

1) Anlægget af Oliemøller, der i en Egn, hvor saa megen 

Raps frembringes, uden al Tvivl vilde give god Fordccl. 

Men dette er en Sag, som kun den Formuende tor befatte sig 

med, da Indkjsbet af et Par Tusinde Tsnder Raps eller mere, 

alt fordrer en Capital. Magaziner desuden kræve betydelige 

Udlæg. SaaLanne Oliemøller, for at blive ret fordeelagtige, 

maatte anlægges af Landmænd, der have Leilighed at benytte 
Oliekager til Qvcegfoder.

2) Tilladelse til at brænde Brerndcvkin i Vesteregnen.

3) Anflaffelsen af en udmærket god Hingst af stærk Byg, 

ning for de sondre Herreder.

4) Oprettelsen af en Lærredshatte.

5) Skovenes Vedligeholdelse i Lindballe-Sogn, samt Til, 

plantningen af de nøgne Bakker omkring Veile.

Angaaende de 4 sidste Punkter er udfsrligen talt i flere 
af de foregaacnde Stykker.

Slutteligen tager jeg mig den Frihed at bemærke, at har 

jeg i mit Foredrag undertiden ladet mig henrive af mine 

Følelser, og med Varme talt den Sag, jeg troede at kunne 

hylde; maa jeg bede at man mecr vil optage dette som et 

Beviis paa min Sandheds-Kjcerlighcd, end paa Trætte- og 

Modsigelses-Lyst. Langt fra at ansee min Mening som use il- 

bar, er jeg beredt at tage imod enhver bedre Overbevisning, 

og erkjende mine Vildfarelser.
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Et sandt Palladium for Danmark cr den Overbærenhed, 

nred hvilken vor ophsicde Regjering tillader Nationen at yttre 

sine Tanker om Statsanliggender. Alle Fordele nf en reprcr- 

scntativ Forfatning komme os derved til Deel, uden at ud< 

sætte os for dens Mangler. Veiledede nf Erfaring, ville Sta- 

tens h-it Betroede vide at gjsre Forskjel imellem hvad der 

grunder sig paa Fornuft og Erfaring, eller hvad der blot cr 

Tant, Modsigelseslyst eller eensidige Ansinclser, og med mo

dent Overlæg ville de vælge, hvad der passer for os. — Lad 

os derfor prise den Almægtige, der i et Tidsrum, hvor n,cesten 

hele Verden sukker under Lidelser af alle Slags, stjænkede 

vort Fsdeland en-sna cedel, ophoret Regjering, font udmærker 

sig ved saa megen Loialitet, Kjcerlighcd for Oplysning, Sands 

for hvad der er Ret og Sandt, og der især saa -iensynligen 

ønsker sine Undersaattcrs Vel.












