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Forord.
Ncervcerende

Meddelelser

offentliggjsres

ved

Trykken,

ifølge det Kongelige Landhuusholdnings - Selflabs Beflutning.

Jeg havde pnsket, at Samme blot vare blevne

benyttede som Materinlier til Udarbejdelse af en Beskrivelse under en dueligere Haand, der deels kunde have
rettet de Mangler, jeg levende føler og villigen erkjender

denne besidder i Henseende til Udtømmende Drpftelse af
de

omhandlede Gjenstande,

deels

tilføjet

hvad der i

andre, mere videnskabelige, Hensyn havde været at sige,

for at give Vcerket forøget Interesse; Undersøgelser, jeg
maae beklage at have ligget Uden for Grcrndserne af mine
Evner og Indsigter.
Til denne Erklæring

fsjes

den Anmodning,

at

Læserne behageligst ville hensætte sig i Tiden disse Be

retninger ere samlede (Aarene 1829 og 1830), da en

Deel af hvad dengang bestod og her er beskrevet, siden
ran have forandret sig.

En statistisk Oversigt er ikke

forudstikket, fordi jeg herom ikke vidste at melde andet,

end hvad Professor Begtrup i sin Agerdyrkningsbestrivelse
og Justitsraad, Overlandmaaler Bruun i sine Tabeller
allerede udftrligen har sagt.

Om Folketallet har paa-

lidelige Oplysninger ikke været at erholde.
Klarnpgaard, i November 1832.
Forfatteren.
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horderne i Aalborg Amt ere af meget forfljellig Beffaffenhed,
og kunne henføres til alle de Klasser, som ved taxtmæssig Be
dømmelse tillægges den højeste og ringeste Værd. Underlaget
er sædvanligt liigt det ovre eller dyrkede Jordlag. At give en
aldeles nøjagtig Oversigt heraf vilde udkræve saa detaillerede
Undersøgelser som Forfatteren af nærværende Indberetninger ikke
anseer sig kaldet til, eller at ligge inden for Groendserne af det
ham overdragne Arbeide. Wi ville dcrfore kun forsøge saa om
trentlig at paapege de stedfindende Forhold. I Kjær Herred,
som ved Liimfiorden er adskilt fra den øvrige Deel af Amtet,
forefindes de bedre Jorder i Vadum Sogn, hvilket i det Hele
taget kan ansees for det bedste Sogn i Herredet hvad Mark
jordernes Beffaffenhed angaaer; ligeledes har Sulsted Bye, Hovedgaardene Sonder - Elkjær og Vang, der grændse til Samme,
Tylstrup Bye i Ajstrup Sogn, Rorholm Bye i Biersted Sogn,
Lindholm Bye i Hvorup Sogn, den Deel af Vesterhassing og
Dsierhassing Sognes Jorder, som grcendser nærmest til Byerne
eller udgjore Jndmarkerne, Ulsted og Ulstedlund i Ulsted Sogn,
gode muldede Jorder, der ved passende Behandling ere skikkede
til al Slags Soed og hvor Madjorden mangensteds, saaledes
som almindelig er Tilfældet i Vadum Sogn, har en Dybde, der
gjor det ligegyldigt at tage Hensyn til Underlaget, hvilket nli
mindelig bestaaer af Sand eller Qveg (sandblandet Leer), hvorfra
dog Undtagelse enkelte Steder gives, som i Lindholm Bye, hvor
del dyrkede Jordsmon for en stor Deel hviler paa Kalksteen,
hvis Bestanddele og fn a kjendelig ere iblandede det ovre Lag. Til
1
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Herredets bedre Jorder kunne ogsaa henregnes Nsrresundbyes, der
dog for en Deel ikke ere af nogen god naturlig Beskaffenhed,
men ved rigelig og kraftig Gjodske, som Brænderierne og den
betydelige Færdsel, Samqvemmet imellem Vendsyssel og Aalborg,
formedelst Færgefarten, gjor Sundbpe ligesom til Centrum for,
levner Agerbruget der fremfor sædvanligt, som ogsaa ved en
maaskee bedre end almindelig Dyrkning — ere samme satte i
Kraft, men de formaae dog ikke i torre Sommere at modvirke Føl
gerne af Markernes bakkede Situation og den ikke ubetydelige
Helding, disse for en Deel have imod sonden. Ogsaa kan til
den Klasse af Jorder henregnes en Deel af Hals Ladegaards,
der grcendse til Hals Bye i ostlig Retning, saa. og nogle ncer.
mest Hals Bpe, item Hals Sogns sstlige Deel, der udgjor
Dsteraaegaards og Gaaser Byes Agerland, thi vel er Underlaget
paa disse Steder i Almindelighed Strandsand eller Qveg, men
Madjorden har en temmelig Dybde og Beliggenheden er flak uden
at stadeligt Vand med Vanskelighed lader sig aflede. Herredets
øvrige Jorder ere sandede, og de skarpests forekomme i Hammer
og Horsens Sogne, den Deel af Sulsted Sogn, som tilgrændser
Hammer Sogn, Ulsted Sogns ostre Deel, der strækker sig henimod
Kattegattet, Hou Byes og nogle af Hals Byes Jorder, Dster,
og Vesterhassing Byers Udmarker, Hvorup Byes Jorder, den
Deel af Biersted Sogn, som grcendser til Aabye Sogn; Under,
laget paa disse Slrog er allevegne Sand og, hvor de nærme sig
Havet eller Liimsiorden, Strandsand.
Forlade vi Kjoerherred og begive os til Amtets udstraktere
Territorium sonden Lümsiorden, da foresinder man den bedste
Jordart paa de saakaldte Holme (mere og mindre ophoiede Flader,
omgivne af Enge og Kjær) nemlig Rorholm og Sønderholm i
Hornum Herred, der indbefatte Sognene af samme Navne,
Trandersholm og Gudumholm i Flefkum Herred med Sognene
Norretranders, Sondertranders, Gudum, Lillevorde, Romdrup,
Klarup, Storvorde og Sejglflod, Kongerslevholm i Hellum Herred,
der omfatter Norre- og Sonderkongerslev og Kondrup Sogne,
og kunde endvidere hertil henføres det tilgrcendscnde Skibsted
Sogn samt Indmarkerne til Byerne Dollerup og Horsens i
BlindsrrUp Sogn, samme Herred, samt en Deel af Markerne til

. c.:,
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Byerne Ferslev, Dall, Bolsted og Visse i Fleskum Herred og
til Boxlev Bye i Hornum Herred. Paa disse Steder udgjor
den bedste Agerjord dyb kalkblandet Muldleer paa Kalksteensbund,
en fortreffelig Blanding der ved nogenlunde fornuftig Behandling
kan yde rige Afgrøder, egner sig for al Slags Sæd og producerer
denne af fortrinlig Beskaffenhed. Jordsmonet er ved sin Dybde
og sit vandtætte Underlag stikket til længe at kunne modstaae
Virkningen af vedholdende tort som af fugtigt Vejrlig, og de
iblandede Kalkdele betage Leeret Evne til at hærde Ageren i
den Grad at sammes Bearbejdning bliver vanskelig. Men ej
heller allevegne i de nævnte Sogne ere Jorderne saa eensartet
gode. Mod Udsiderne, saasom: Norholm Sogns vestre Deel,
Sonderholms Sogns Jorder, som grændse til Nyerup Bye og til
Hedestrækningerne sonden for i Hornum Sogn, Jorderne, som
nærme sig Ryggen af Tranders, Gudum og Kongerslevholme, er
Jordsmonet nuer eller mindre sandarter med gruset eller sandet
Underlag, hvilket ogsaa gjelder om Horsens Byes og Ferslevs Pa
storats samt de øvrige benævnte Jorder, der hvor samme stode til
Hedestrækningerne, som paa Udkanterne komme i Berorelse der
med. Ogsaa er ej heller overalt Kalkunderlaget dækket med et til,
strækkeligt Lag Muld, hvilket foraarsager en Torhed hos Iordsmonet, der, naar Regn udebliver, virker fladeligt for Afgrøden,
dog mere til Formindskelse af Straae end Kjerne, hvilken stedse,
hvor Kalken viser sig, er tyndflallet og meelrig. Disse Kalklag
bryde frem, men med tyndere og mere sandblandet Muldlag,
sydligere, paa enkelte Steder i Ellitzhoi, Buderup og Gravlev
Sogne, hvis Jorder forresten ere af en ringere Beskaffenhed.
Hornum, Fleffum og Hellum Herreder have sorovrigt de bedste
Jorder i den Deel af Amtet, saasom god Muldsand paa de fleste
Steder i Ferslev, Svenstrup, Ellitzhoi og det vidtstrakte Hornum
Sogn, hvorfra Jorderne til Guldbek, som ligge osten for det
Wandlob, der gjcnnemskjærer Byen, gjore Undtagelse, da Sandet
der er prædominerende, hvilket ogsaa mere og mindre gjelder
om Sognene Buderup, Gravlev, Aarestrup, Sønderup, Suldrup,
Deggerbye og Bislev, der udgjore Hornum Herreds sydøstlige,
sydlige og sydvestlige Grcendse, paa hvilken Strækning dog
Markerne til Byerne Byrsted cg Bradsted i Veqgerbye Sogn
1*

udmærke fig, saavel hvad Madjord som Underlag angaaer, der
indeholder Mergel. Sand fremkommer sædvanligt i Underlaget
i de nævnte Sogne. Fleskum Herred har, hvor de nævnte Kalkjorder ikke findes, i det hele gode muldsandede og muldlerede
Jorder, saasom i det storste af Sognene i dette Herred, Gunderup,
hvis sydlige Side, der tilhorer Byerne Fjellerad og Vaarst med
Udflyttere, for det meste bestaaer af Leer saavel i Over- som
Underlag, og som paa sine Steder gjor Jordsmonet besværligt
at behandle og volder en Suurhed hos Samme, der i kolde og
fugtige Sommere ikke bliver uden skadelig Indflydelse paa
Vegetationen.
Til Byerne Skoustrup og Toderup i samme
Sogn sindes ogsaa i ostre Side Kalk, men som ligger Overfladen
saa nær, at Jorderne paa disse Steder ikkun kunne henfores til
de saakaldte fkarpblegede, der, som foran bemærket, ikke indeholde
den gunstigste Blanding. Mou Sogn i samme Herred, som
indbefatter den store Vildmose paa omtrent 10000 Tonder Land,
har de skarpests Jorder, der paa de lavere Strog tillige lide af
Suurhed, men som ved Udtørring kunde afledes. O.veg eller
Strandsand viser sig der overalt i Underlaget. Jorderne i Hel
ium Herred, forsaavidt de ikke allerede cre omtalte, aftage i
Godhed ligesom de nærme sig Hindsted Herred, saaledcs har
Soelberg Sogn i det Hele skarpe Jorder, Thorup og Siem
Sogne ligeledes, hvor Gruus og Ahl tillige fremkommer i Under
laget, Fræer og Skjorping Sogne, der tilgroendse Hede, og
Skovgrunden, som støder til Samme, bestaae ogsaa for det meste
af Sand, men forresten have disse Sogne saavelsom Gjerding,
Store Brondum, Lyngbye og Bcrlum Sogne gode muldsandede
Marker, og Jorderne til Byerne Blendstrup og Adskildrup i
Blendstrup Sogn indeholde for en stor Deel Leer, hvilken Bestand,
deel i storste Mængde forefindes i Jorderne til Byen Lille-Brondum i Bcelum Sogn.
Hindsted, Gislum og Aars samt den vestlige og sydvestlige
Side af Slet Herred have de maadeligste Jorder i Amtet, sandede
med Sand eller Gruus og Ahl til Underlag, nemlig i Hindsted
Herred: Sognene Astrup, Rold, Storarden, Vebbestrup, Dostrup
og Dls, Valsgaard, Ove og Vive, den Deel af Visborg Sogn,
som grændser til Vive Sogn, Als Sogn, som strækker sig nord

...
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fra Als Bye langs Kattegattet henimod Mou Sogn, hvorimod
Als Byes Jorder samt Jorderne sydligere til Byerne Budum,
Helberffov og Odde i samme Sogn ere af bedre Beskaffenhed,
dækkede med mere Muld, har ogsaa til Als Bye Leer i Blandingen;
ligeledes ere Jorderne til Visborg Nye god Muldsand og til
Ove Bye forefindes gode dybe Muldjorder, der maaskee kunne
betragtes som en Deel af Herredets Bedste. Horbye Sogn er
ogsaa iblandt dem i dette Herred, hvis Jorder ere dækkede
med et ftorre Muldlag, men Skeelund Sogn har i det Hele de
bedste Jorder, til Skeelund Bpe dyb Muldsand og i Veddum
Bye god Muldleer, Sand paa forste. Leer paa sidste Sted til
Underlag.
I de Sogne af Herredet, som grændse til Mariagerfjord,
viser sig hyppigt Kalk i Grundlaget og et Kalkbrænderis haves i
Barsbol i Ove Sogn, men Kalken ligger almindeligviis ikke saa
noer den dyrkede Overflade, at samme kommer i Berorelse dermed;
et Sandlag træder sædvanligt imellem. I Gislum Herred have
Sognene Steenild, Durup, Thisted og Binderup bedre Jorder
(Muldsand), end Herredets Vorige, der ere skarpere og ringere
endnu end almindelig i Aars Herred, hvor der i en Deel af
Aars, Haverslev, Giver, Skivum, Eidrup, Blær* og Bjornsholm Sogne gives ret gode muldsandede Jorder. Af bedre Be«
skaffenhed endnu ere Jorderne i nordre og vestre Side af Slet
Herred, god Muld og Muldleer til Byerne Ranum, Vilsted,
Næsborg, Salling, Kjolbpe, Barmer og Steevcn, med Sand og
Leer til Underlag som og Kalk under en Deel af Kjolbpe Byes
Jorder. Dindblæs, Malle, Logstcd og en Deel af Fastrup
Sogns Jorder indeholde god Muldsand. Oudrup, Gundersted,
Aistrup og Sebber Sogne have de skarpeste Marker.
Til Kjobstcederne Aalborg og Nibe ere Jorderne af samme
Beskaffenhed fom i Land - Sognene, der ere tilgrændsende, men
paa sidste Sted i det Hele lette og sandede, men ved rigelig
Gjodske og temmelig god Behandling i Kraft, Jorderne der
ere privat Ejendom, tiende- og skattepligtige. Aalborg Byes
Jorder bestaae deels af Kalk, Sand og Leer med samme Slags
Underlag, udgjore et Areal af 6 til 700 Tdr. Agerland, hvoraf
omtrent | Deel er opdyrket Kjær. Det Hele Udlægges i bestemte

Aaremaal til Byens Jndvaanere, og indbringer Communen, til«
ligemed Leien af Græsningen paa et omtrent 600 Tdr. Land stort.
Byen tilhorende Overdrev, for Tiden aarlig circa 4000 Rbd.
Sslv. Af Agerparcellerne havesi aarlig Afgivt paa det nærmeste
5 Rbd. Solv pr. Tønde LaVd. Af Jorder, der indeholde Flyve
sand, men som allevegne er under Dæmpning, forefindes den
største Strækning i Hindsted Herred i Als Sogn, langs dettes
vidtstrakte Kyster mod Kattegattet; i Hammer og Ulsted Sogne i
Kjærherred, Mou Sogn i Flcfkum, Drastrup i Hornum Herred.
Oudrup, Vilsted, Vindblces, Malle, og Lundbye Sogne i Slet,
og Bjornsholm Sogn i Aars Herred sindes ogsaa sandfogne Jorder.
Arealet er Intetsteds opmaalt, men udgjor i det Hele flere
hundrede Tonder Land. Noiagtig at angive Forholdet imellem
Amtets gode og maadelige Agerjorder formaner Forfatteren ikke
ester de Data, hvoraf han er i Besiddelse, ligesom og Begreberne
herom maaffee ere noge't relative, men der horer, efter hans For
mening, kun et løseligt Bekjendtskab til Grundbcskaffenheden, for
at erkjende, at de Skarpere indtage et meget større Num end
de Bedre, og antager man, efter Iustitsraad Bruuns statistiske
Tabeller, at Aalborg Amt har i det Hele lidet over 470,000
geometriske Tønder Land i Ager, Eng og Hede, hvoraf 55.2 p@t.
salder paa Agerlandet, der saaledes paa det nærmeste udgjor
260,900 Tdr. Land, saa turde det maaffee ikke være overdrevent
at statuere, at ikke over Fjerdeparten af dette Areal kan henfores
til de foran betegnede gode muldede, muldlerede eller kalkblandede
Jorder, og at Resten, saavel hvad Madjordcn som Underlaget
angaaer, laborerer af en eller anden Mangel i Blandingen, der
enten gior dem for lose eller tillige for kolde til derpaa at an
vende en heldig Dyrkning, ligesom det ogsaa til Overflodighed
bemærkes, at Jordtillægget i de af Naturen mere begunstigede
Egne er forholdsviis meget mindre end i de Ringere. Man
faaer maaffee et tydeligere Begreb herom, naar det bemærkes,
hvor Iordsmonet frembringer den hvide, og hvor Samme kun
producerer den brogede eller graa Havre, da dette formeenllig
hetegner Overgangen fra de bedre til de ringere Jorder, og viser
IN Forskjes i Sammes chemiske Blanding. Naar undtages de
fSksttt heneevnte bedre Jorder i Kjær, Hindsted og Slet Herreder,
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og man paa Kortet drager en Linie, som paa sondre Side af
Liimfjorden indbefatter Fleskum, Hellum og Hornum Herreder,
dog med Undtagelse af Soelberg, Siem og Thorup Sogne i
Hellum, Aarestrup, Sønderup, Suldrup og den Deel af Veggerbye Sogn i Hornum Herred, som ligger sonden og vesten for
Byerne Byrsted og Bradsted, ere Jorderne allevegne kun skikkede
til at frembringe den ringere Havresort, og saaledes torde vel det
angivne Forhold imellem Amtets gode og maadeligere Agerjorder
omtrent nærme sig det Rigtige.

Naar undtages Dstbjerg Bakker i Hammer Sogn og Bak.
kerne ved Norre Sundbye, der kunne ansees fom de hoieste
Punkter i Kjær Herred, ere Jorderne i dette Herred lavtliggende
og Situationen hæver sig ikke mærkelrgen og med faa Ujevnheder
over de lavere Strøg, der udgjore Herredets Grcendser for osten
og sonden mod Kattegattet og Liimfjorden og mod vesten og
norden de tvende Aaer, Ryeaae og Gjettrupaae, Vildmosen og
de samme tilgrændsende Enge, der tillige danne Amtsskjellet.
Derimod er Overfladen af de Egne, der ligge sonden Liimfjorden,
med Undtagelse af Slet Herred og de betydelige Enge og Kjærstrcekninger, der igjenncm dette samt Hornum og Flestum Herreder,
stode til Liimfjorden, i det Hele temmelig bolgeformet; Bakker
og Dale afvexle hyppigt, dog sjelden med saa bratte Skraaninger,
at Dyrkningen desformedelst bliver umulig eller vanskelig; hvor
denne er undladt, har samme mere sin Grund i Jordsmonets
Ufrugtbarhed end i Beliggenheden. Til de højeste Puncter i
Fleskum Herred kunne henfores de saakaldte Dokkedal - Bjerge i ,
Mou Sogn, nogle Bakker i nordre Side af Norre - Tranders
Sogn, Lundbye Bakke i Eunderup Sogn, paa hvilke Steder
Ploven dog har naaet hen, saavidt Vedkommende have fundet
Dyrkningen lønnende. I Hornum Herred hæver Hornum Sogns
Hedebanker og Højderne, som omgive den Dal, der imellem Buderup og Ellitzhoi Sogne paa den ene og Bolsted med flere Sogne
paa den anden Side strækker sig til Aalborg, sig over'Herredets
ovrige Puncter. Slet Herred, der formedelst de betydelige
Plainer, Samme i det Hele frembyder, formenes at have sit
Navn, har ved Næsborg og Kjolbye sine hojeste Prospecter,
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Aars, Gislum, Hellum og Hindsted Herreder have ingen udmærket
høje Situationer, ved Hylleberg og Vognsild de højeste, men
Ujevnhederne ere der hyppigst, i Særdeleshed i de to sidstnævnte
Herreder.—Amtets Agerjorder kunne saaledes ei ansees at have
nogen uheldig Beliggenhed, da Ujevnhederne ikke i det Hele
vanskeliggjoc Dyrkningen der, hvor Samme forresten kan betale
sig, og have den Fordeel, at de, hældende imod de forskjellige
Himmelstrøg, under hvilketsomhelst Vejrlig sikkre Afgrøderne,
overflødigere eller knappere, ligesom den ene eller den anden
Hælding efter Aarets Beskaffenhed er Vegetationen mere eller
mindre gunstig, en Betryggelse imod almindelig Misvext.
De fra ældre Tider opdyrkede Agerjorder lide i Almindelighed
ikke af fladeligt Vand, naar undtages en Deel Steder i Kjær
Herred, hvis Agerland sandsynligviis for det meste oprindelig
har bestaaet af Kjcerbund. Dette er saaledes Tilfældet med de
eenligliggende Gaarde i Ulsted Sogn, Rottrup, oster og Vester
Neisig, Gravholt, Vadsholt, Skoven, Elsnap, Jorderne til
Osteraaegaard og Flere i Hals Sogn, Gaaser Bye i sidstmeldte
og Dsterhassing Sogn, til Gaarden Skrold, Vesterhassing Sogn,
dette Sogns og Horsens Sogns Jorder, som grændse imod
Liimfjorden, Hovedgaarden Langholts Agermarker i sidstnævnte
Sogn, en Deel af det lavtliggende Aistrup Sogns Jorder,
Hovedgaarden Rodflets og Avlsgaarden Bjsrums Jorder i Vadum Sogn, Jorderne til Hovedgaarden Birkelse i Aabye Sogn,
med flere, hvilke mere og mindre ere udsatte for den fladelige
Fugtighed, Beliggenheden medfører og uden at man i Alminde
lighed bestræber sig videre for at aflede samme, end forsaavldt
Vandet nærmer sig Overfladen.
Planmæssige Udtørringer ved Hjelp af Hoved- og Bigrovter,
der allene ere i Stand til vedborlig at frie Jordsmonet for stadelige Syrer, synes man ikke at kjende, hvormeget Situationen i
Almindelighed end opfordrer dertil, og uden at uovervindelige
Naturhindringer, saavidt skjonneß, derfor sætte Groendser, da
Vandet nok i de allerfleste Tilfælde vel kunde fra Pløjelandet
skaffes Aflod til de lavere liggende Enge og Kjær eller til Fior,
den, hvor denne er tilstedende. Den rigeligere og bedre Gjodning,
t
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fom paa Herredets fornævnte og flere meest sidliggende Streg
tilvejebringes ved den betydeligere Hoeavl, der haves, hjelper
maaflee til noget al hemme Virkningen af den Suurhed, Ager,
jorden lider af, i del Gjodningen, som oftest frisk paafort om
Foraaret, opvarmer og tilveiebringer en Gjæring i Jordsmonet,
men som dog paa ingen Maade gjor directe Foranstaltninger
til at bortlede den fladelige Fugtighed overflødig. Amtets Ager
jorder, som ligge sonden Liimfjorden, forsaavidt Samme længere
tilbage i Tiden have været underkastet Plovens Herredomme,
ere ved Beliggenheden mindre udsatte for Virkningen af flade
ligt Vand, undtagen der, hvor Leeret forhindrer Samme fra at
synke i Dybden, som f. Ex. i det forannævnte Strøg i ostre
Side af Gunderup Sogn, hvor Væld paa sine Steder endogsaa
bryde frem, samt paa nogle Hedestrog, der tilgroendse Skovgrundcne
i vestre Side af Helium og Hindsted Herreder, paa hvilke Steder
Gruus og Ahl fremkommer i Underlaget.
Udtørringer, hvor
samme med Nytte og uden Vanskelighed kunne ivoerkscrttes,
ere ikke foretagne, og med Hensyn til de i det Hele siden Udskift,
tungerne iværksatte ikke ubetydelige Opdyrkninger af Kjær og
Hedejorder, da er, med de Undtagelser, som under 10de Post ville
blive nævnede, lidet eller Intet gjort til Afledning af den Fugtig
hed, som disse Jorder allevegne lide af.

Af Enge forefindes de betydeligste og bedste i Kjær Herred, i
Særdeleshed ere de forhennævnte og flere eenlige Gaarde i UU
sted, Dster- og Vesterhassing Sogne, Hovedgaardene Bang,
Sonder-Elkscer, Langholt, Wraae, Rodslet, Birkelse, og Gjet«
trup. Hals Sogn tildeels, i denne Henseende begunstigede;
Dsterhassing Bye og nogle Steder i Hammer Sogn have det
tarveligst.
I en Deel af Sognene sonden Liimfjorden, som
grændse til Fjorden, haves ogsaa betydelige og paa sine Steder god
Engbund. Saaledes i Slet Herred langs Kysten fra Logstoer til
Valsted, og paa Holmene i Fjorden samt de i Sammenhæng der
med staaende Enge, der adskille Noesborg og Farstrup Sogne og
som for en stor Deel tilhore Hovedgaarden Krasirup, hvilken i
denne Egn har den største Hseavl. Paa Strøget fra Nibe til
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Aalborg indbefatte Hovedgaarden Restrups Enge den storfte Part,
men give ikke et Udbytte, der staaer i Forhold til deres betydelige
Omfang. Byerne paa Gudumholm i Fleffum Herred have der
næst vidtløftige Enge, der fra Fjorden strække sig henimod Gu»
dumlund og Mou Sogns Enge, hvilket sidste Sogn samt Als,
Skeelund og Visborg Sogne i Hindsted Herred ogsaa ere iblandt
dem, der have de storfte Engparter i Amtet. Hovedgaardene Hoste,
mark. Havnse, Visborggaard og Viffersholm have i disse Sogne
den betydeligste Hoeavl. Naar vi dernæst have nævnet Hoved
gaardene Refs og Lindenborg med sine Parceller i Helium Herred,
faa er dermed antydet de Egne i Amtet, som ere i overflodigst
Besiddelse af de vigtige Fordele, betydeligt Tillæg af Enge yder.
Samme aftager og bliver knappere der, hvor Agerjorderne i de
forhen nævnte ffarpere Dele meest kunne trænge til dette væsent
lige Hjelpemiddel for deres Opkomst.
Vandingsanlæg, hvorved Engenes Overrisling er Formaalet,
sindes indrettede ved Hovedgaarden Ouegaard og Avlsgaarden
Dolstrup i Hindsted Herred samt Hovedgaardene Molgaard og
Sebber-Kloster i Aars og Slet Herreder. Ved denne Operation
er Ho-eavlen paa disse Gaarde mere end fordobler. De fornødne
Sluser og Dæmninger ere med ikke ubetydelige Bekostninger af
Eieren anlagte, og Engene allevegne ved Grovter befriede for
det skadelige Vand, der fra Foden af Bakkerne, som omgive dem,
forhen syrede Grunden.
Flere mindre Jordbrugere, tildeels i
Rærheden, og ansporede af disse Exempler, have ogsaa med
Fordeel forsegl at stemme Vandet over deres Enge, men uden
dertil at gjore videre Anlæg, end de, der hurtigen og uden anden
Umage eller Bekostning, end ved fen Jorddæmning at bringe
Vandet ud over et vist Engstykke, kunne fore til Maalet. Ved
Hovedgaarden Havnse har man ogsaa forsøgt Engvanding, men
da Situationen der var af saadan Beskaffenhed, at Vandet ikke
hurtig nok kunde løbe bort igjen, er man dermed ophort. Ogsaa
paa Hovedgaarden Lindenborg træffes Indretninger til at opfange
Kildevældene, som fra Bakkerne hjemsøge Engene, og ved Sluser
at lede Vandet ud over disse, ligesom Udgrøftninger ere fore
tagne til det skadelige Vands Afledning. Anlæggene ere saa
nye, at de gavnlige Folger deraf ikke endnu tilfulde have viist
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stg, og ville maaflee ikke indtrcede forinden Vandet i Aaen, som
modtager Vandet fra Aflednings-Grofterne, gives et storre Fald
end for Tiden er Tilfældet. Engenes Vanding, foretagen efter
rigtige Grundsætninger, ansees af alle fornuftige Landmænd med
Rette som en saare vigtig Forbedring, da god og rigelig Hoeavl
unægtelig er det visseste Middel til Agerjordens stigende Cultur,
og det er at haabe, at de allerede givne hæderlige Exempler ville
bevirke flere Forsog af den Art, hvor Lejlighed dertil gives, og
denne frembyder sig vistnok paa flere Steder i Amtet. Saaledes bliver det øjensynligt, at da der paa de sig i flere Miles
Udstrækning i Kjoer Herred bevægende Vandlob, den forhen om
talte Gjettrup-Aae, som danner Skjellet imellem det store Dronning
lunds Sogns Enge i Hjørring Amt og en stor Deel af Engene
til Ulsted, Dsterhassing og Horsens Sogne, samt Lindholms.
Aae, der gjennemflyder betydelige Strækninger afHvorup, Vadum,
Biersted og Alstrup Sogns Enge, ingen Mollevcerker drives, der
hindre Grundejerne fri Raadighed over Vandet, al Samme med
Fordeel lod sig bruge til Engenes Vanding, hvilket nu ikke fleer,
uden at Naturen iværksætter denne Operation, og som, nnar
saadant et indtræffer til ubeleilig Tid, stedse viser sin frugt
bringende Virkning, da Engene, saa langt som Vandet om Vinteren
For- og Efteraar har staaet over samme, stedse give overflødigere
og bedre Græs, end der, hvorhen Vandet ei har naaet, noget, der
ligesom antyder Vandingens Nytte og giver tydeligt Vink om,
hvorledes et forøget Product af Hoe var at erholde, og som,
uagtet disse Enge tildeels allerede i deres nærværende Tilstand
give et godt Udbytte, dog neppe var at forsmage. Paa de
Steder derimod, hvor Mollerne have Rettighed tif Vandet, er
det vanskeligt at benytte Samme til Engenes Forbedring, og
flige Foretagender maae af den Aarsag paa saadanne Steder
standse. Dette er Tilfældet med de Aaer og de mindre Vand
lob, som gjennemskjoerer Engene til en Deel af Neufling Sogn i
Fleffum Herred, Svenstrup Sogn og Budolph Sogns Landdistrict i Hornum Herred, og drive Vandmollerne ved Aalborg,
samt med Aaen, der forbi Lindenborg gjennemskjcerer betydelige
Engstrækninger i Hornum, Fleffum og Hellum Herreder, og
driver Gudumlunds Vandmølle, stjondt Vandet i en vis Afstand
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fe« Mollerne uden Afbræk for disse vistnok til hiin Benyttelse
lod sig anvende; hvor Grundeieren derimod tillige eier Mollerne,
om hvis Rettigheder kunde blive Qvæstion naar Vandet lededes
en anden Vei, er naturligviis Intet til Hinder for ogsaa dermed
at gavne Engene, hvilket f. Ex. kan siges om Hovedgaardene
Gunderupgaard i Gislum og Bjornsholm i Aars Herred, der
tilhore de derved beliggende Vandmøller, og hvis temmelig betyde
lige Engarealer uden Tvivl ville have stor Gavn af, om Vandet,
som driver Mollerne, forst lededes ud over de ovenfor beliggende
Enge, der i Forhold til deres Udstrækning for Tiden kun give
ringe Afgrøder.
Ved Ouegaard og Vokstrup drives saaledes
tvende betydelige Molleværker ved det Vand, som iforveien be
nyttes til Engenes Overrisling; men til Foretagender af den
Art horer ogsaa mere end god Villie, Bekostningen kunde ofte
være en Grund til at standse disse og flere i Landbruget gavnlige
Anlæg til en Tid da Jordbrugets Indtægter neppe række til at
bestride de allernodvendigste Udgivter; og man kan haabe, at lige,
som Landmanden maatte vinde i Kraft og den rette Indsigt til
at iværksætte Forbedringer, ville der, hvor Lejlighed gives til en
saa vigtig og uden Tvivl hurtig og sikker lønnende, som den,
paa rette Maade at befrugte Engene, de fornødne Anlæg dertil
ikke udeblive.
Hertil horer ogsaa ved Udgrovtninger at aflede
det skadelige Vand, hvoraf Engene paa sine Steder lide,
hvilket for en stor Deel bevirkes ved at Aaerne og Vandlobene,
som gjennemskjoere dem, ingensteds ere tilborligen oprensede,
hvorved tillige betydelige Qvantiteter af Hoe i vaade Sommere
gaae tabt og Hoebjergningen i det Hele vanfleliggjores. I de
sidste Aar ere'en Deel af disse Mangler blevne rettede, ifolge
Klager fra forskjellige Lodsejere. Især stal dette være Tilfældet
med de forhen ommeldte Aaer i Kjær Herred. Ved Gjodning
at fremme Græsvoexten paa Engene, eller at bidrage dertil ved
at paafore Samme Mergel eller anden dertil tjenlig Jordart,
er i det Hele ubekjendt.
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2.
Findes der Rilder, Indseer? Er Vandmassen i disse i de senere
Aar berydeligen aftagen? hvad menes 2larsagerne dertil at
være? har man udr-rrer Moser eller S§er?

Vra Foden af de mange Bakker, som, paa sondre Side af Liimfjorden danne sig, frembryde mange Steder Kildevæld, hvorfra
de Aaer og Bække, der foran ere omtalte, og flere Vandlob, som
paa andre Steder gjennemkrydse Amtet, tildeels have deres Udspring. De foran berørte Aaer i Kjær Herred ere fremstaaede
af Væld, der danne sig nordligere i Hjørring Amt. De mærke
ligste Kilder forefindes ved Byerne Ferslev og Notten i Fors
lev Sogn, hvilke i Forening med nogle mindre Væld længere
nord paa i Dall og Svenstrup Sogns Enge, samt en betydelig
Kilde, der flyder fra Bakkerne ved Gistrup i Neufling Sogn og
igjennem Gug og Visse Byers Enge strømmer sammen med
Hine, samt et riigholdigt Væld, der udspringer fra en Bakke i
vestre Side af Norrctranders Sogns Ejendomme, Blegkilde
kaldet, danne den forhen omtalte Svenstrup Aae, der driver
Mollerne ved Aalborg. Ogsaa ved Hovedgaardene Lindenborg
og Ouegaard findes betydelige Væld, der med Fordeel benyttes
for den huuslige Oekonomie paa disse Gaarde og udtomme sig
i Anerne, som derforbi stromme til Ouega-rds og Gudumlunds
Vandmoller. Ved Hovedgaarden Buderupholm udspringe fra
Bakkerne Kildevæld, der drive tvende fmane Vandmøller. Fra
Kridebakkerne ved Skoustrup i Gunderup Sogn og 9tombrup Bye
paa Gudumholm, udspringe tvende Kilder, der udtomme sig i
de tilgrændsende Kjære til liden Baade for disse.
Af Indsoer gives adskillige i den Deel af Amtet, som lig
ger sonden Liimfjorden. De betydeligste ere: Vilsted Soe ved
Byen af samme Navn i Slet Herred,, udgjor omtrent i Miil
i Omkreds og afgiver i temmelig Mængde Gjeder, Aborrer,
Aal og Helt. Fiskeriet drives med Vaad af de tilgrændsende
Selvejere, Fiskene afsættes i Omegnen, som ogsaa for en Deel
til Aalborg, og udgjor en ikke ubetydelig Bifortjeneste for dem,
som befatte sig med Fangsten. Madum Soe i Hellum Herred,
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omtrent af samme Størrelse som forstmeldte; Aal, Aborrer og
Gjeder forefindes her i temmelig Mængde, men Fifferiet, der
tilhorer Hovedgaardene Lindenberg og Villestrup, afbenyttes ikke.
Hieds Soe i Hornum Herred, Veggerbye Sogn, udgjor omtrent
en Flade af 100 ä 120 Tonder Land; Aal, Gjeder, Aborrer og
Brasen kunne fistes her, men Fifferiet, der tildeels er Eendeels
til Hovedgaarden Albek, har ikke hidtil været drevet mere, end som
Liebhaberie. Den Brasen, som her fanges, ofte i stor Mængde,
skal oprindelig være forskrevet til en Gaard i Nærheden, af en Lieb
haber, men fandt, formedelst Fiskedammens Udbrud, Vejen til
Soen, og soges begjerlig i den hele Omegn for dens sjeldne Stor*
relse og Godhed. Juelstrup Soe i samme Herred, uretteligen paa
Videnskabernes Selskabs Kort kaldet Sorup Soe, har et nok saa
stort Omfang som Hieds Soe, og indeholder de samme Fiskesorter,
som denne, med Undtagelse af Brasen. Fiskeriet drives ej heller her
som Entreprise for Afsætning. Adskillige mindre Soer, saasom:
Gravlev Soe i samme Herred, Vaarst Soe i Fleskum Herred,
Smedie Soe i Helium Herred, Redsoe Soe, Kielstrup Soe,
Stokholm eller Vebberstrup Soe i Hinsled Herred, Loun Soe
og Kjolbye Soe i Slet Herred, samt et par andre i Aars Herred,
indeholde ligeledes de sædvanlige Ferskvandsfiske, men uden at
Fifferiet ogsaa der udgjor nogen Hovedbefljceftigelse eller afgiver
nogen væsentlig Fortjeneste for de Berettigede. Intetsteds faa*
vidt vides er Beskaffenheden af Soernes Bund i Vejen for Fiske,
redskabernes Brug, maaffee Opgrode i enkelte af dem, saasom
Stokholm og Kjolbye Soer m. fl. kunde til visse Tider lægge
Hindringer i Vejen, men Bekostningerne ved Anskaffelse af de
fornødne Reqvisiter, og egne Folk at koste og lønne for dette
Brug er formeentlig i de fleste Tilfælde anseet for betydelige, i
Forhold til de Fordele, Fiskeriet rimeligviis kunde yde. AfKarper
forefindes ingen i de nævnte Soer. En Fiskepark ved Hoved,
gaarden Albek i Hornum og en Dito i Sonderkongerslev Bye i
Hellum Herred, ere de eneste, hvor denne Fiskesort haves, dog
ikke i saadan Mængde, at Samme kan gjelde for videre end
Sjeldenheder. Det er en almindelig Erfaring, at Vandmassen i
Soer som Aaer, Bække og Kjær i en Række af Aar har aftaget.

„

-

--
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Kanalgravningen vcd Gudumlund har i en vild Omkreds bidraget
til at udtomme de tilgrcendsende Enge og Kjær og at formindffe
Vandet i Aaerne, som har sit Lob forbi Ress, Lindenborg og
sydligere forbi Hals Broe opad mod Buderupholm, men uden
saadan positiv Medvirkning er betydelig Formindskelse i Vand
beholdningen overalt sporet. Man kjender ikke nøje Aarsagen
dertil, men formoder at samme ligger i Vejrligets Beskaffenhed,
der i nogle Aar ikke forte Snee med sig om Vinteren, og gav
Tørke om Sommeren, ligesom tiltagende Cultur, og de ved Udstiftninger og Udflytninger foranledigede hyppige Gravninger af
Brønde og Grovter uden Tvivl maae have virket til at hidstille
dette Pheenomen. Egentlig Vandmangel er imidlertid intetsteds
sporet, og det er saa langt fra at man i Almindelighed er gaaet
for vidt med at aflede Vandet fra de lavere Puncter, at Ler i
dette Stykke endnu er meget at giøre til det Bedre, ligesom den
overflødige Væde, de sidste Sommere have skjenket os, formodentlig
snart vil frembringe Klager af en anden Art, end de, der skulle
tyde paa at Vandmangel er for Haanden, og er det ei heller
blevet ubemærket, at Vandstadet i Soerne og flige indfluttede
Basins siden den Tid atter har hævet sig.

O.
Hvorledes er Rlimarer? r§rr, fugtigt, koldt, luunr erc. ?

i længere Tidsrum fortsatte nøjagtige Iagttagelser om
Vejrligets Beskaffenhed almindeligen savnes, er det vanskeligt
herom at opstille bestemte sammenlignende Erfaringer. Imidlertid
er den Beskyldning, som her gjores imod Klimalet, at samme er
koldt, tildeels fugtigt og meget ustadigt, neppe uhjemlet. Skarpe
Vinde, der især fra vest og nordvest bringe Oceanets Storme
og kolde Tanger eller Havguser, samt Nattefrost med sig, vise
unægtelig deres skadelige Indflydelse paa Vegetationen, medens
Dsten, og Nordost-Vindens skarpe Kulde om Winteren og dens
usunde tørrende Luft de øvrige Aarstider opponerer Sundheden.
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Mildere er Sønden og Sydvest, der om Vinteren sædvanlig
bringe Toe, om Sommeren Regn. Amtets nordlige Beliggenhed
imellem to Have, uden Beskyttelse af de stedse mere udtpndede
Skove, forklare disse ubehagelige Erfarings-Sandheder. Af
klimatiske Aarsager er det ikke bemærket at Vegetationen har
været mere levende paa visse Puncter fremfor paa andre, eller at
Naboestab med Fjorden, og Havet, eller Omgivelser af Moser og
Kjær have meerkeligen indvirket paa Vejrliget. Derimod have
epidemiske Sygdomme hjemme i visse Egne, som man formoder,
ifølge skadelige Uddunstninger fra de nærliggende vidtløftige til
deels moradsige Kjær. Gudumholm afgiver maaskee i Særdeleshed
herpaa et Excmpel.

’

4.

Hvorledes er Udskiftningen? Ere Jorderne meger udparcellerede?
hvilke Fdlger har der havr? i Henseende ril Folkemængde,
Dyrkning, Cillæg af Rrearure etc. etc.?

De ældste Udskiftninger begyndte for 40 til 50 Aar siden og
Fælledskabet er nu efterhaanden paa Landet med yderst faa
Undtagelser allevegne hævet. Den samme Klage, som andensteds
er almindelig, at man ved Udskiftningerne har sparet for meget
paa Udflytninger, er man ogsaa beføjet at istemme her. Delingen
er dcsaarsag de fleste Steder ufuldkommen, da Jorderne ere af
satte i flere Lodder, afsides beliggende og i maadelige Figurer.
Saaloenge Udskiftningerne-endnu vare nye, og Ideen om ved
Qvantitet at bede paa Qvalitet fremmed, en medfødt Hang til
Samlivet i Byerne større, var det naturligt at Udflytningerne
mødte de fleste Vanskeligheder, der paa sine Steder endvidere
foregedes derved at flere Lodsejere i det forrige Fcelledsfang ikke
kunne enes om hvo der skulde udflytte, hvorved dette gavnlige
Foretagende standsede. Ifølge heraf fremstiller sig ogsaa her den
Erfaring, at de ældste Udskiftninger scedvanligen ere de ufuldkomneste. Der var en Periode efter denne, som maaskee var den
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fordeelagtigste for en bedre Deling af Jorderne, denne nemlig,,
da man allerede havde Erfaringer for sig om Gavnligheden af
Udflytning og da Formuetilstanden begunstigede flige Planer.
Fra den Tid af har Amtet ogsaa de bedste Udskiftninger at op,
vise. Saaledes udmærker Delingen af Jorderne sig til Ulsted
Bye i Kjær Herred, hvilken i sin Tid horte under Hovedgaarden
Gjettrup, da der af 28 Gaarde 12 ere udflyttede. Marklodderne
udlagte paa eet Sled og i ordnede Figurer. Udskiftningen af det
daværende betydelige Gods til Hovedgaarden Sohngaardsholm i
Fleskum Herred er ligeledes foretaget efter tn forstandig Plan
og uden at der er sparet paa Udflytningen. Det samme gjelder
om Egense-Klosters Gods i samme Herred, hvor Hovedgaarden,
for at fremme en fordeelagtigere Deling, endogsaa blev udflytter.
Nandrup Gods i Hellum Herred er ligeledes fra den Tid af godt
udskiftet, og de senere Udskiftninger paa Godserne til Hoved,
gaardene Lerkenfeldt, Molgaard og Bjornsholm i Aerrs og Slet
Herreder fortjene ikke mindre at komme paa Listen blandt de
bedst udførte. Jordertte til Aalborg Kjobstad ere, som kan sees
af det Foregaaende, ikke udskiftede. Saadant har flere Gange
været paatænkt, men formedelst Markernes uligeartede Beffaffenhed
ikke funden tjenligt. Nibe Byes Jorder ere, som for meldt, i
Privates Eje og for længere Tid siden deelte. En af de aller
første Udffiftninger i Amtet var den af Gudumlunds Gods, der
gaaer over 50 Aar tilbage i Tiden, og, for de dermed forbundne
Omstændigheder, en af de mærkeligste. Daværende Ejer, Kammer,
herre. Stiftamtmand F. v. Buchwald, allerede fortroelig med
Ideen om Fordeelagtigheden af at Landmanden havde sine Jorder
samlede og i Nærheden, fandt en uovervindelig'Hindring i Ud
førelsen af en planmæssig Deling i Bønder-Jordernes Situation,
da det kun med store Bekostninger lod sig gjsre at skaffe Vand
paa de Steder, hvortil Udflytningen ffulde flee, og med Udsigter
til at en enkelt Beboer ikke i Fremtiden kunde evne nt vedlige
holde en Brond af fornoden Dybde. Flere Omstændigheder, og
deriblandt muelig ogsaa denne, at der paa Godset gaves en Deel
ode Gaarde, der skulde retableres, bragte Kammerherren paa den
Beslutning at tage Jord i Vederlag for Tienden og at forene
sig med Sognepræsten om, for hans Tiendeandeel at tilsvare en
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permanent aarlig Afgift. Paa denne saaledes for alle tre Tiendedele udlagte Jord, hvormed sammenlagdes Jorderne til lidet over
41 Tdr. Hartkorn ode Bondergods, oprettede Kammerherren en
betydelig Avlsgaard, der fik Navn af Tiendegaarden, ved hvilket
Arrangement Sognene Gudum og Lillevorde, der tilsammen havde
noget mere end 234 Tdr. Hartkorn, bleve aldeles tiendefrie, og
det forste og, saavidt vides hertillands, hidtil det eneste Exempel
givet paa en forandret Tiendeydelse af den Natur. Tiendejorden
lod Ejeren sig udlægge paa de loengstbortliggende og maadeligste
Jorder, der forhen udgjorde Byernes slet behandlede Udmarker,
og ved nt lade Beboerne beholde de nærmere og bedre Jorder,
samt iværksætte de nødvendige Udflytninger, bleve de naturlige
Hindringer for en god Udskiftning hævede. Kammerherrens
Planer, der vare udkastede og exeqverede uden at sporge hoiere
Vedkommende, modte betydelig Modstand, men gik omsider
igjennem; imidlertid er det i Tidens Folge langtfra befunden
fordeelagtigt paa den Maade at modtage ZEqvivalent for Tiende,
uagtet man ikke kan beskylde B. for at han, ved at entrere heri,
har overseet den saare vigtige Omstændighed, at Dyrkningsomkostningerne i flige Tilfælde fremfor alt maae bringes i Anslag
for at ballancere Indtægten af Tiendejord med den af selve
Tienden; thi ei alene af det egentlige liendebeerende Areal, men
tillige as Eng og Kjcerjorderne blev T2K Dele udlagt som Godtgjorelse for Naturaltienden, altsaa, da f Dele af Markerne
efter det gamle Trevangsbrug var besaaet,
Deel af Ager
marken og paa det nærmeste ^Deel af Enge og Kjær til Dækkelse
af Driftsudgivterne, hvilket ikke synes knapt taget. Kammer
herrens Plan gik endvidere derhen, paa Tiendegaarden at indrette
el Avlsbrug overeenssiemmende med de forbedrede Principer, som
dengang nit traadte til Skue hos vore sydlige Naboer og hos
Engellænderne; Meklenborgste og Engelske Jorddyrkere bleve ind
kaldte, Agerdyrkningsredstaber forskrevne, Tærskemaskiner opforte
og flere bekostelige Indretninger og Anlæg iværksatte, men Om
stændighederne lode sig ikke tvinge, den geniale energiske Entre
preneur foregreb ogsaa her Tiden, hans Ideer og Anskuelser vare
for nye og for frappante til at kunne realiseres, især uden Op.
ofrelse af en storre Formue, end den, han formodentlig besad.
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Det varede ei heller længe inden Alt blev formet efter den gamle Læst.
Tiendegaarden har siden været under Forpagtning, og en Deel
af dens Jorder ere efterhaanden separat bortfcestede eller leiede.
Nogle Bondergaarde, som Kammerherren lod udflytte paa de
højere liggende magrere Jorder i Nærheden af Tiendegaarden,
bestode ei heller. Beboerne vidste ikke at orientere sig paa det
vidtløftigere Areal, der krævede en anden Dyrkning, end den under
Fælledsskabet vedtagne, og det blev for besværligt at vedligeholde
Bronde, hvor Vandet maatte hentes i en Dybde af 80 og flere Alen
*).
Af Hovedgaarde i Amtet er Bondergodset udparcelleret fra
folgende: I Kjær Herred: Vraae, Sonderelkjcer, Gjettrup og
Bjornkjoer. Samlede ere endnu Birkelse, hvis største Besiddelser
ligge i Hjørring Amt, Vang, Rodflet og Langholt.
I Hornum Herred: Vesterladegaard ved Aalborg, Pandum
og Halkjoer; Restrup, Lundbek, Torstedlund, Albek og Buderupholm ere endnu complette.
I Fleskum Herred: Sohngaardsholm og Hostemark, hvor,
imod Gudumlund og Klarupgaard have samlet Gods.
I Helium Herred: Refsnes og Kongstedlund; complette:
Lindenborg, Randrup og Viffertsholm.
I Hindsted Herred: Haunoe, Dalsgaard, Ouegaard; com
plette: Visborggaard og Billestrup.
I Gislum Herred: Noraggergaard; samlet: Gunderupgaard.
I Aars Herred have Norlund, Molgaard og Bjornsholm
med Afbyggergaardcne Lundgaard og Padkjcer samlet Gods. Af
Selvejergaardene i dette Herred have en Deel været Foestegaarde
til Halkjoer, Gunderstedgaard og Kyse i Naboeherrederne.
I Slet Herred: Gunderstedgaard, Krastrup, Vaar, Kyse,
Sebberkloster; ingen samlede Godser findes her. Vraae Hovedgaards Ejendomme ere deelte i en større og en mindre Parcel,
Vesterladegaards i mange smaae Parceller, 71 i alt, som ejes
af Forskjellige i Aalborg, Halkjoer- i 2 Parceller og Noraggergaards i flere. De øvrige ucomplette Sædegaarde have deres
oprindelige Størrelse. Efter disse Afhændelser, hvortil endnu
*) Hvo der om Historien af denne Tiendesag og Udskiftning maatte ønske

fuldstændigere Underretning, vil kunne sinde alt fornødent i Lüxdorphiana, 2 Deel p. 346 seqv.
2*
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kommer Salg af BondergodS, der har hort under Avlsgaardene
Halsladegaard og Dsteraaegaard i Kjcer Herred, samt en betyde
lig Deel Strocgods, som forhen har tilhort Aalborg Hospital,
kan Amtets ufrie Hartkorn ansees omtrent lige fordeelt imellem
Selvejere og Fæstere. En Folge af at Fæsterne bleve Selvejere,
har været denne, at adstillige af disse igjen have udstykket deres
Gaarde i mindre Dele. Dog er denne Deling her i Amtet ikke
gaaet meget i Letaille. Mindre Parceller end paa 2 Skpr.
Hartkorn ere usædvanlige, naar derimod 4 til 8 Skpr. ere blevne
' Pluraliteten til Deel. Antallet as disse mindre Jordbrugere,
der sindes sordeelte overalt i Amtet, er ikke ubetydeligt og udgjor efter Amtstueregisirene, 1799, eller paa det nærmeste ligesaamange som Selvejergaardene, 2079. Parcelleringen i det
mindre har upaatvivlelig virket til at formere Folketallet, men
Parcellisternes Kaar ansees i det Hele maadelige. Mere Jord er
ved denne Lejlighed kommen under Dyrkning, men ikke under
en saadan, der yder rigeligere Underholdning eller afgiver et
storre Product af Korn og Fedevare, i det mindste forsaavidt
dette gaaer i Handelen. Et forøget Antal af Koer og Faar kan
ej heller nægtes at være foranlediget ved Jordernes Smaadeling,
men ingenlunde til Racernes Forædling eller til sand Gavn for
Ejerne; thi Besætningens Underholdning og Beskaffenhed ftaacr
i Forhold til Jordernes maadeligere Behandling. Da Mængden
af Parcellisterne ikke er selvdrivende, hvilket, forsaavidt saadant
skulde skee ved Heste, ej heller paa en lille Jordlod er at anbefale,
saa er Folgen naturligviis denne, at deres Markarbejde ikke passes
paa rette Maade eller til rette Lid, og at Hosten staaer i For
hold dertil. Saaloenge denne Klasse af Agerdyrkere ikke lærer at
benytte Qvæget til Malkarbcide, hvilket endog ikke er sædvanligt
i de Egne, hvor dette ellers finder Sted, og indtil Sandsen for
en bedre Cultur hos dem bliver almindeligere, ifolge hvilken de
fornemmeligen maalte lægge Vind paa ved Dyrkning af Rod,
frugter og ved et forstandigt Sædskifte at sætte Jorderne t
Kraft og vinde Fordeel af Besætningen, ville de stedse forblive
paa det lave Standpunkt af Velstand, som for Tiden almindelig,
viis er Tilfældet. Der, hvor Huusmcendene ved Udskiftningerne
ere blevne tillagt Jord, hvilket de fleste Steder er fkeet, ligesom
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og jordlose Huse ved de senere forefaldne Parcellermger ere komne
i Besiddelse af Jordejendomme, har man sædvanlig begaaet den
Synderlighed, at udlægge Huusmandslodderne i de længstbort,
liggende og maadeligste Dele af Bycmarkerne, uden nt forbinde
Udflytningen dermed. Den naturlige Folge heraf er bleven, at
disse Lodder befindes maadelig dyrkede og Besiddernes oeconomiske
Forfatning ikke har forbedret sig. Ogsaa med Hensyn til dem,
gjelder hvad om Smaaparcellerne er bemærket, at de forsømme
ved Koer eller Stude at drive deres Avling, og at det rette Ve.
greb om Dyrkningen af flige Lodder langt fra hos dem er ud.
bredt. Hertil kommer endnu en Mangel paa Dristighed og
Tcenksomhed, som maaskee hos saavel den ene som den anden
Klasse af disse Jorddyrkcre fornemmelig kommer tilsyne, og kunde
friste os til paa dem at anvende den lidet glædelige Skildring, som
Professor Olufsen *) har givet os af vor Landalmues Characteer i
Almindelighed. Meget lod sig udrette ved Spaden og Anvendelse
af andet Haandarbejde, til Fremme af de smaae Lodders fordeel«
agtigere Benyttelse, men Exempler herpaa tre alt for sjeldne, og
et Huusmands-Jordbrug, indrettet efter den meget sindrige Anviisning, vor fortjente Provst Hoegh for meer end tre Decennier
siden gav, er 'aldeles uden Exempel. Paa nogle Steder, til
Ex. i Ulsted, Skeelund og Wisborg Sogne, have Selvejerne af
hændet eller udlejet Byggepladse til Familier, som derpaa have
etableret sig, i sidste Fald mod at forrette vist accorderet Arbejde
til Grundejerne. Disse jordlose Huusbeboere afgive Bidrag til
Folkeformerelsen, der endog paa den Maade i sidstmeldte Sogne
skal have forøget sig med en Trediedeel, men er tillige et meget
sikkert Middel tit at volde Fattigvcesenet forøgede Udgivter, og
fortjener at paaagtes som advarende i den Henseende der, hvor
slige Speculationer endnu ikke have faaet Indpas. Uagtet Huus«
mcendenes og Smaaparcellisternes Stilling i Amtet, efter Foranforte, langtfra kan ansees betryggende, viser del sig dog af
Fattigbidragenes Størrelse, der i Gjennemsnit ikke overstiger 1
å 2 Skpr. Korn pr. Td. Hartkorn, at disse Klasser ikke hidtil
mcerkeligen have foroget de egentlige Almisselemmers Antal, lige.

) Statsoeconomiff Oversigt p. 76 og følgende.
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som dette ogsaa giver et Begreb, om at Indsidderne ej heller
existere paa en Maade, der er byrdefuld for Fattigvæsenet. Hvor,
vidt Selvejendom i det Hele har befordret Bondevelstand er et
Sporgsmaal, som vanskeligere lader sig besvare, end naar der
sporges, om saadant har foranlediget en bedre Dyrkning af
Ejendoms- fremfor af Fæstejorderne, thi dette kan ligefrem,
almindelig taget, besvares benægtende. Da de fleste Udstyk
ninger af Bondergodserne her i Amtet begyndte til en Tid
der var meget favorabel for Kjoberne, nemlig i Slutningen
af forrige og Begyndelsen af nærværende Aarhundrede, faa
maa Formodningen være for, for saavidt Ejendommene endnu
besiddes af de oprindelige Kjobere, at Ejerne staae sig vel.
Dette er ogsaa i det hele Tilfældet med det Gods, som for
hen har hort under Hovedgaardene Vraae, Elkjær og Gjettrup
i Kjær Herred og det forrige Foestegods til Hovedgaardene Vesterladegaard og Sohngaardsholm ved Aalborg. Selvejerne paa
disse Steder kunne ansees for de meest formuende i Amtet, i
Særdeleshed Norre- og Sonder-Tranders saml Budolphi Land
sogns Beboere, formedelst deres Noerliggenhed ved Aalborg, der
skaffer dem mange Fordele, som ikke i Almindelighed staae de
fjernere Landboer» til Naadighed. Endeel af det forrige Aal,
borg Hospitals Gods besinder sig ogsaa fra den Tid af i formuende
Ejeres Besiddelse. Selvejerne i Aars og Slet Herreder staae
sig maadeligst, fkjondt Salg af Bondergodserne der fandt Sted
førend de mislige Conjuncturer indtraf, men Handels.Beliggenhed og Jordbund er ogsaa der mindre gunstig. I 1815 kjobte
Fæsterne til Hostemark i Fleffum Herred og Dsteraaegaard i
Kjær Herred deres Gaarde til den Tids gjængse overdrevne nomi
nelle Priser, hvilke, forsaavidt Kjoberne ikke strax af egne Midler
kunne udrede Kjobesummen, har gjort dem aldeles afhængige af
Creditorerne. Kongestedlunds og OuegaardsBondergods er blandt
det senest Afhændede, og til Priser, der rette sig efter Nutidens
Dybtsjunkne. Imidlertid har det til denne Tid været sjeldent,
at man her i Amtet har seet Selvejersteder seqvestrerede eller
solgte for Restancer af Kongelige Skatter, ligesom det uden
Tvivl vilde vise sig ved at conferere Amtstuens og Godsejernes
Skattebsger, at Selvejerne bedre formaae at udrede de offentlige
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Afgivter, end Fæsterne, endog under lige streng Medfart, hvorhos
det ej heller kan nægtes, om end en storre Velstand ikke almindelig
sindes udbredt blandt hine fremfor blandt disse, til en Tid, da
Velhavenhed hos Landmanden ikke kan hore til Dagens Orden,
at jo Ejendom er en Besiddelse, der for den Enkelte som for det
Hele fra mange Sider maa ansees fordeelagtigere end Fæste; og
at man fra Ejendoms-Besidderne fornemmelig tor haabe at For«
bedringer i Landbruget ville udgaae efterhaanden som gunstigere
Conjuncture»: og en bedre Indsigt om Jordernes rette Behandling rydde de Hindringer til Side, som nu staae i Vejen herfor.—
Af Fæstegodserne i Amtet forrettes Hovene, med Undtagelse af
Grevflabet Lindenborgs og Gudumlunds, Buderupholms og Langholts, efter Foreninger, i sin Tid mindelig affluttede, der ikke
ere favorable for de Hoveriegjorende, men som Ejerne vide at
lempe efter deres Fæsteres Tarv. Fæsterne paa Grevflabet Lindenborg og Allodialet Gudumlund, der have nydt Hoveriefrihed fra
den Tid af, da Regjeringens Anordninger om denne Gjenstand
emanerede, og imod billige Afgivter, ere ogsaa de meest Velhavende
i Amtet.

5.
Hvilken er den almindelige og meest gjængse Dyrkningsmaade '<
Hvilke Afvigelser gives herfra? Bruger man Äobbeldrifc med
teen Brak, eller Vexeldrifr med Brakfrugrer? Hvad dammes
deron» ? Er nogen betydelig Deel af Jorder udlagt ril
varigt Græsland?

Det kan antages som almindeligt, at Sædomlobet begynder med
1) Byg, hvortil Gronjorden om Efteraaret vinterlægges (fældes)
og efter at være næste Foraar alter ploiet, besaaes. Gjodningcn
anvendes til denne Halm. Dernæst 2) Rug efter een Plsining.
3) Paa de bedre Jorder Stubbyg, paa de ringere atter Rug.
4) Havre, og som oftest 5) atter Havre, hvorpaa Markerne i
3 til 5 Aar udlægges til Græsning uden at Eræsfroe saaes med
sidste Halm. Der, hvor Jorderne ansres ustikkede til anden
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Gang at bære Rug eller Byg, saaes til Slutning 3 Gange
uafbrudt Havre, som til Ex. i det vidtløftige Hornum Sogn,
der, som foran meldt, har i det Hele ret gode muldsandede
Marker, men som af Naturen ere noget kolde. Som Alfred
drives endeel af Jyrderne til Byerne Hasseris og Norholm i
Hornum Herred, Kjolbye i Farstrup Sogn, Slet Herred, og Helderflou i Als Sogn, Hindsted Herred. Efter at man i 2 til 4 Aar
uden Brak har taget langstraaede Scedafgroder, gjodes paany.
Jordernes naturlige Frugtbarhed, der paa de 3 førstnævnte
Steder indeholde Kalk og en dyb Muldflorpe, tillader denne
Afbenyttelse, uden at Productionen, hvad Straaet angaaer, taber
sig, men den almindelige Erfaring, at der under saadanne Om?
stændrgheder avles faa Fold og maadelig Kjærne, fremstiller sig
ogsaa her. I Kjær Herred udlægge Nogle Jorderne med Rug
jstedenfor Havre, i den Formening, at en bedre Græsning derved
vindes i Hvileaarenc.
Kartofler og Boelgsæd dyrkes ikke sjelden som Mellemafgrøder,
sædvanlig efter forste Rugkjerv, men indtage almindeligen ikke
hos Bonden et heelt Aar Gjode (Indtægt), og uden at man
paa saadanne Stykker tager færre langstraaede Scedafgroder,
hvorimod et Hvileaar afkortes. Det hedder at Erter eller Kar
tofler er som en Hvile for Ageren, og at man ligefuldt kan asfordre den sin bestemte Tribut, men denne Paastand er neppe
alvorlig meent, thi Vedkommende, der i deres Iver for at af,
tvinge Jorden det störst muelige Udbytte, tillade sig hun extra
ordinaire Benyttelse, kunne dog ikke nægte, at dette ej bliver
uden skadelige Folger for de sidste Halme eller for Grcesvcexten,
ogsaa der, hvor kunstige Græsarter bruges; vi vide, at Rodfrugter
og Boelgsæd, formedelst sammes rugende Skygge og den Næring,
disse Planter igjennem deres Blade formeentligen drage til sig
af Atmosphcrren, afkræfte Jorden mindre, end de egentlige Cerealier, og, forudsat Afgrøden har staaet flutter samt Arbejdet
med Hypning o. s. v. ikke er forsomt, efterlader Ageren i en for
de næste Halme gunstig Tilstand, men at hine Væxter aldeles
intet tilegne sig af Jordens Kraft, er en Formening, som Er
faringen tilstrækkeligen maa have gjendreven. I Norre- og
Sonder,Tranders Sogne hviler Agermarken sædvanlig kun i 2
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Aar ester forud at have baaren Gjodebyg, Rug, Stubbyg,
Havre, Havre. Da Beboerne kunne fra Aalborg forskaffe sig fremmed Gjodning, see be sig i Stand til under en saa forceret Drift
og paa deres af Naturen frugtbare Jorder at frembringe taalelige Afgrøder. Paa Gudumholm har hidtil Inddelingen i sire
Marker uden Brak vedligeholdt sig.
Man gjoder til Byg,
hvorefter folger Rug, Havre, Hvile, eller 2 Gange Byg og 1
Gang Havre paa de Kalkjorder (starpblegede), der have et tyndt
Muldlag, da disse ansees uskikkede til Rug. I Mou Sogn,
samme (Flefkum) Herred, tages paa dettes tildeels skarpsandede
Jorder 1) Byg, hvortil den friske Staldgjodning om Foraaret
udfores, 2) Rug, 3) Nug; 3 Aars Græsleje. Paa de skarpests
Jorder, tildeels Udmarker eller opdyrket Hede, er det ikke ualmin
deligt, at der efter Boghvede og Gjodning tages umiddelbart tre
til fire Gange Rug, hvorefter Jorden hviler i en Række af Aar.
Fra disse almindelige Maximer for Markjordernes Inddeling
og Drift, kunne vi nævne folgende Undtagelser:
I Rjcer Herred.

Paa Hovedgaarden Birkelse tages efter heel Brak og Gjod
ning Rug, Byg, Rug, Havre, eller efter Byg togange Havre,
hvorefter Markerne ligge til Græsning i 5 Aar. Ved Indførelse
af Brak er der for denne Guards af Naturen kolde og side
Jorder gjort et væsentligt Skridt til det Bedre, og til en fuld
stændigere Cultur behøvedes fremdeles, ar der ved Udgrovtning
sørgedes for at Markerne befriedes for den stadelige Suurhed,
hvoraf de ojensynligen lide.
Paa Hovedgaarden Rodslet begynder Driften med Gronjords Havre, dernæst Gjodebyg, Rug, Vikkehavre, Rug, 5 Aars
Græs. Arealet er ved sin flakke Situation udsat for fladeligt
Vand, til hvis Afledning ikke hidtil er taget fornødent Hensyn.
Paa Avlsgaarden Bjorum i Vadum Sogn, der til 20 Tdr.
Hartkorn har et Markareal af 238 Tdr. Land, for en stor Deel
opdyrket Kjcerjord, udlægges Markerne med Klover til Slet og
Græsning i 5 Aar, efter forud at have i ligesaamange Aar baaren
langstraaet Sæd. Gaardens hidtilværende Ejer, Proprietair
C. Koefod, hvis Tænksomhed og Dristighed denne Ejendom flylder
adskillige Forbedringer, var betænkt paa at indfors heel Brak, og
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dermed forene Brakfrugtavl, hvortil Jordernes naturlige Godhed
og Beliggenhed fuldkommen qvalificere sig
*).
Ved Hovedgaarden
Vang er Rugen udeladt af Sædskiftet paa de fugtigere Jor
der, oprindelig opdyrket Eng, der afvexlende i 5 Aar drives
med Byg og Havre, og udlægges med Klover til Slet og Græs
ning i lige lang Tid, hvilket ogsaa finder Sted paa de hojere
liggende Marker, der efter Hoverieforening dyrkes med Soed i
5 Aar efter den foremforle almindelige Maneer, dog med den
Forandring, al Rug tages til sidste Halm som fordeelagtigere for
Groesvexten i Hvileaarene. Ved Dsteraaegaard i Hals Sogn, der
til 9 Tdr. 1 Skp. ufrit og tiendepligtigt Hartkorn, har 160 Tdr.
Agerland, inddeelt i 10 Marker af forffjellig Størrelse, er Drif
ten 1) Gronjords-Havre, 2) Gjodebyg, 3) Rug, 4) Stubbyg,
5) Havre med Klover, 5 Aars Hvile. Jorderne ere af natur,
lig god Beskaffenhed, men lavtliggende og udsatte for Vandflade;
Naturligt Fald mangler imidlertid neppe til Vandets Aflob,
uaar den fornodne Udgrovtnittg iværksættes, hvilket her som paa
de omtalte side Puncter i dette-Herred ikke noksom kan anbefales,
for nt hæve Jorderne til den Frugtbarhed, fom Naturen ikke har
nægtet dem.
Ved at begynde Sædomlobet med Gronjordshavre, undgaaes
at denne Sæd, til Jordernes storre Afkræftelse, folger flere
Gange umiddelbart paa samme Plet, ligesom ogsaa Byglandet,
hvor Jorderne hvile i flere Aar og Bygget saaes efter 2 Ploitunger, vil sindes mere stjernet efter den foregaaende Havrckjerv,
end naar Gronjorden optages med Byg, uden oftere Ploining.
Brak vilde uden Tvivl være velkommen for flige Jorder, hvor
Qvcekker og Ukrud, da rensende Sædearter ej bruges, ellers lette,
ligen tiltage sig Regimentet. • Paa Markerne til Nørresundbys
finder ogsaa Udlæg med Klover Sted, ligesom Gjobningen af
Nogle der anvendes til Rug. Pastor Kanneworff i Aabye, der
driver temmelig lette Jorder, forbeholder ogsaa Nugen Gjodnin*) Siden Forfatteren bereiste Kjær Herred (1829) have Bjørum og Rødflct
faaet nye Ejere, og Birkelse er undergivet Forpagtning, hvilket mueligen

vil have Forandring i de angivne Driftsmaader til Følge, saaledes som

allerede skal være Tilfældet paa Rødflet, hvor en anden, og, som man

siger, fuldkomnere Driftsplan er i Bærk.
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gens forske Kraft, og udlægger sine Marker efter 4 Aars Brug

med Grcesfroe til Hvile i lige lang Tid.
dette Herred:

Af Vexeljordbrugere gives i

Landinspekteur

Birck, der for nogle Aar siden er bleven Ejer af en Vondegaard
i Vadum Sogn paa 12 Tdr. Hartkorn, har paa sammes Mark

jorder,

der henhøre til dette Sogns

omtrent 64 Tdr. Land,

almindelige gode Ejendomme, folgende Drift under Indførelse.

1) Gconjordshavre, 2) Kartofler i Gjodning, 3) Byg,

I Dele:

4) Erter (overgjodsket), 5) Rug med Klover, 6—7—8) Græs.

1) Kartofler gjodet, 2) Byg med Klover, 3) Klover,

1 Deel:

4) Havre, 5) Erter (overgjodsket),

6) Rug, 7) Vikker, svagt

gjodfket, 8) Rug.
Huussoester Mikkel Christensen i Vadum Sogn dyrker sin
Marklod, til et par Skjepper Hartkorn, efter Reglerne for dette

Jordbrug.

I Hornum Herred.
Paa Hovedgaardene Restrup, Torstedlund og Albek optages
Jorderne med Rug efter heel Brak og Gjodning, og udlægges

efter 4 Äars Soedeavl med Greesfrse til Hvile i 4 til 5 Aar.
Paa Raakildegaard i Ellitzhoy Sogn, der har temmelig skarpe

Jorder, men vidtløftigt Areal, er af den nye Ejer folgende Drist
under Indførelse:

1) Rug i merglet og gjodet Brak, 2) Byg,

3) Rug, 4) Havre, 5) Rug, halv gjodsket, 6) Havre med Grces
froe, 7 til 8 Aars Grcesleie.

17 Tdr. Land geometrisk.

Ethvert Nr. indbefatter omtrent

Mergel haves her af en fortrinlig

Beskaffenhed og faa heldig beliggende,

at det uden Tvivl

vil

under dette forresten temmelig

lykkes Ejeren, ved Hjelp deraf,

udtærende Sædskifte, nt frembringe gode Afgrøder og sætte hor
derne i

Kraft.

Gaardens

forrige

Ejer misbrugte Mergelen,

idet han uden al Gjode tillige vedblev at tage langftraaede Scedeafgroder saaloenge Jorden formanede at yde noget, og endda blev

Mergelen ikke foruden gavnlige Folger for Grcrsvexten.

Skeelsminde ved Aalborg,

en

Paa

af flere Bondergaarde indrettet

temmelig betydelig Avlsgaard med gode tildeels ypperlige Jorder,
var af daværende Ejer for nogle Aar siden Vexeldrift indfort,

men som nu er forandret til Kobbeldrift med Udlæg af Klover

til Hoeflet og Tsiring i flere Aar.

Peder Willadsen, Fæstebonde
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af en Gaard i Hornum Sogn, paa lidt mere end 7 Tdr. Hart
korn, har i flere Rotationer drevet sine muldsandede tildeels noget
kolde Agerjorder, omtrent 70 Tdr. Land, med: 1) Nug efter
heel Brak og Gjodning, 2) Byg, 3) Kartofler og Bælgsæd,
4) Byg, 5) Rug, 6) Havre med Klover, 4 Aars Græsning.
Brakken gjorde her i Begyndelsen overordentlige Virkninger.
Rugen, som forhen vanskelige» lykkedes og ikkun scedvanligen gav
2 til 3 Fold, ydede nu 10 til 12 Fold, og Bygget derefter tabte
sig ikke; men da, som naturlig Folge af Brakken, Agerens
Kraft sattes i siorre Virksomhed og en ikke rigeligere Gjodske end
sædvanlig kunde anvendes, blev det, under et saa lidet staunende
Sædskifte, en uundgaaelig Folge, at Jorderne i de næste Sæd,
omlob fandtes udmagrede og at Productionen tabte sig. Peder
Villadsen er derfor betænkt paa at udelade Rugen i Slutningen
af Rotationen, og efter Kartofler og Erter ikkun at lade folge
Byg og Havre, Manden har yttret den Formening, at Kartofler
gave ham Tidsler i Bygget, som folger derefter, men dette er
uden Tvivl en Vildfarelse. Tidslernes Fremkomst maa deels
være en Folge af Jordernes Mangel paa Kraft, deels at der
ved Pløjningen til Byg er bragt Dele op af det kolde ufrugtbare
Underlag, der ikke ved den foregaaende Brak eller Kartoffellandets
Behandling ere komne i Berorelse med Atmosphæren; Brak og
Rodfrugtcultur ere netop Midler til at odelægge Tidsler og
andet Ukrud, naar Jordsmonet bearbeides i fornoden Dybde og
flittigt omrores. I Ellitzhoy Sogn, der tildeels har gode muldsandede, som ogsaa i østre Side nogle kalkblandede Jorder, bex gpnbet Sædskiftet hos endeel med Gronjordshavre, hvorefter en
Havrekjerv tages mindre i Slutningen af Rotationen, der forresten
reducerer sig til Egnens Almindelige: Gjodebpg, Rug, Havre.
Til Anbefaling for Gronjordshavren gjelder ogsaa her, hvad i det
Foregaaende er bemærket.
Fcrstegaardsbruger Jacob Pedersen i Grydfted, Voxlev Sogn,
driver sine Agerjorder, omtrent 40 ä 50 Tdr. Land, deels Leer,
deels Muldleer med Leerunderlag, i 9 Dele: 1) Wikkehavre
grønt afflaaet, 2) Rug, gjodet, 3) Byg, 4) Erter, 5) Byg,
6) Havre med Klover, 3 Aars Græsleie. Da han agter ved
Hjelp af Staldfodring at formere sin Gjodske, hvortil han, saa-
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vanlig udlagte med Klover. Ejendomsjorderne, Parcellerne af
Vesterladegaards Hovedgaardstaxt, drives omtrent efter samme
Negler. Handelsplanter forekomme ikke.
Agermarkerne til Nibe dyrkes i 4 Aar, med Rug, Byg,
Rug, Havre, eller Byg, Rug, Havre, Havre, og hvile derefter 3
til 4 Aar, udlagte med Klover. Gjodningen anvendes til forste
Halm^ og hvor denne er Nug, brakkes Jorden. Vinterraps er i de
senere Aar forsøgt af Kjobmand Fcerk, til Brug ved en af ham
opfort Oliemølle, og kan ved Hjelp afGjodning og Brak bringes
til temmelig Fuldkommenhed, ffiondt Jordsmonet ikke af Natu
ren begunstiger Dyrkningen af flige Planter.
I Flestum Herred.
Ved Hovcdgaardene Hostemark og Egensekloster er Heelbrak
indfort paa de fugtigere, og Sommerbrak paa de højere liggende
sandede Jorder; Nug saaes efter Gjodning til forste Halm,
derefter Byg, atter Nug og tilsrdst Havre med Grcrsfrse, 4 til
6 Aars Hvile.
Den samme Drift finder Sted ved Hovedgaarden Vildmose,
gaard, hvor Heelbrak dog er frafaldet, og i dens Sted Sommer
brak valgt, da man antog, at Jordsmonet blev for lest ved at
ploies fire Gange til forste Halm. Disse Gaarders Agerjorder
hore til de maadeligste i Herredet, decks sure og kolde, med en
tynd Muldfkorpe, hvilende paa Sand, deels skarpsandede, som
for en stor Deel Hostemarks, paa hvilke Steder Rugen ogsaa
der udelukkende indrommes Pladsen, afvexlende med Boghvede.
God Hoeavl haves, og ved Hjelp af den derefter faldende bedre
og rigeligere Gjodskc, ved den Omhu, der vises for at aflede
det skadelige Vand fra de fugtigere Marker, samt ved hensigts
mæssig Dyrkning, seer man her fkjonne Rugafgroder paa Jorder,
der ellers ikke af Naturen begunstige denne Soedeart. Ved
Avlsgaarden Vissegaard i Neufling Sogn drives Agerjorderne
ligeledes efter Reglerne for Kobbelbrug med Heelbrak, og ud
lagte med Klover til Hvile i 5 Aar. Paa Klarupggaard med
den derunder horende Parcelgaard Christiansholm dyrkes Jor
derne deels med Vintersæd efter Heelbrak og Gjodning, Vyg,
Boelgscrd, Havre med Klover til Afbenyttelse i 3 a 4 Aar,
deels som Alsoed, ved Hovedgaarden, 90 Tdr. Land i 5 Dele:

31
1) Vikkeblanding, grønt afflaaet og forvandlet til Hoc, Stubben,
tverploiet, brakharvet, gjsdflet, atter ploiet og besaaer med
Vintersæd, 2) Hvede, 3) toradet Byg, 4) Vikkeblanding, be,
handlet paa samme Maade som Nr. 1, og 5) Havre efter 2
Pløjninger. Ved Parcelgaarden, 36 Tonder Land, i 6 Dele:
1) Kartofler, 2) toradet Byg, gjodsket, 3) Havre, 4) Bælgseed,
halvgjodfket, 5) sexradet Byg, 6) Havre.
Forinden denne forandrede Drift indfortes, bleve Markerne
efterhaanden underkastet en fuldstændig Brak, og ligesom det ikke
er bleven ubemærket, at den dyrkede Brak vanskelige«, især naar
fugtige Aaringer hindre Kartoffellandets tilbørlige Bearbejdning
eller Dikkestubbens hurtigst muelige gjentagne Ploining og Harv
ning (væsentlig ar paaagte), holder Ageren saa renset eller
forbereder denne saa fuldkommen for den folgende Afgrode, som
den rene (sorte) Brak, saaledes har Erfaring ogsaa viist, at paa
disse af Naturen rigt begavede Jorder gaaer Sæden efter fuld
Brak og Gjodning, naar Sommeren ikke er vedholdende tor,
uundgaaelig i Leie, bliver svang, og Hveden modnes vanskelig.
Man har derfor foretrukken at dyrke Brakken, hvorved hine Ulem
per tildeels ere undgaaede',- og Productet af Brakfrugterne har
endnu stedse mere end dækket Værdien af det ringere Sædudbytte,
som i enkelte Aar maafkee fan strives paa Brakfrugtdyrkningens

Regning.
Romdrup Prcestegaards Jndmarksjorder, tildeels af samme
fortrinlige Blanding som Klarupgaards og Christiansholms foran
nævnte bedste, kalkblandet Muldleer paa Kalksteensbund, men
mere hoiloendede, dyrkes ogsaa som Alsæd, omtrent efter samme
Sædfolge og Behandling, som hine; Udmarksjorderne, god Muld
sand med Sandunderlag, besaaes 1) Rug efter Brak og Gjodning, 2) Byg, 3) og 4) Havre med Grcesfroe, 4 Aars Hvile.
Jorderne til Gudum og Gunderup Præstegaarde, hvilke
paa forste Sted ogsaa indeholde Kalk, men have i Blandingen
mindre Leer og mere Sand, som i det Hele en Helding imod
Sonden, der i torri og varme Sommere ikke bliver uden flade
lig Indflydelse paa Produktionen; i Gunderup derimod deels
Muldleer, deels dyb Muldsand med Leer eller Sand forneden,
ere i flere Scedomlob dyrkede ester Reglerne for Kobbelbruget
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med heel Brak, og i sidste Halm (nået Klover til Udlæg i 3 til
4 Aar.
Saavel Sæd- som Græsmarkerne vidne her om den Flid,
hvormed samme i Række af Aar ere drevne, baade ved Afgrøder«
nes Pppighed, som Ukrudets Sjeldenhed, hvilket Brakken og
Brugen af rensende Scedarter ikke tilstede Adgang. I Gunderup Sogn udlægger Bonden for ftorste Delen sine Jorder med
Klover; Kartoffelavlen findes der meest udbredt, og anvendes med
Fordeel til Qvcegfeedning, i Særdeleshed i Oppelstrup Bye, der
næsten ingen Hoeavl har, men som i Dyrkningen af denne Rod
frugt vinder et Surrogat for Hort, der ikke bliver uden gavnlige
Folger for Jordbruget og ikke uden lysende Exempel for de Ager
dyrkere, der besinde sig i lige Tilfælde. Af egentlige Vexeljordbrugere kjender Forfatteren ingen i dette Herred.
I Kellum Herred.
Paa Hovedgaardene Lindenborg, Kongstedlund, Randrup og
Buderupholm er Kobbelbrug indfort med reen Brak.
Vintersæd saaes efter Brak og Gjodning, og Markerne have
ligesaamegen Hvile som Driftsnummere, 4 til 5, og udlægges
med passende kunstige Græsarter. Bed Lindenborg og Parcellen
Henriksdahl optages Markerne med Gronjordshavre, og efter Brak
rugen folger Byg, dernæst en rensende Soedeart og tilsidst Havre
med Klover.
Ejeren af Kongstedlund brakker Gronjorden strap, og tager
ligeledes en rensende Sæd til næstsidste Halm. Brakken har
paa denne Guards tildeels skarp blegede Jorder havt den Virk
ning, at Rugen derefter lykkes fortrinlig, hvilket forhen aldeles
ikke var Tilfældet, naar den saaedes efter Byg, da samme sæd
vanlig mislykkedes. Ved Randrup, der deels har muldlerede,
deels muldsandede Jorder, men som i de senere Aar ere merglede,
tages til 4de Halm Blandingssæd, halv gjodsket, hvorefter Rug
og Havre. Paa Thoruphedegaard, en Scedegaard under Grevskabet Lindenberg, der har et Areal af omtrent 100 Tdr. Land
opdyrket Hedejord med Gruus og Ahl til Underlag, dyrkes
1) Rug efter Brak og Gjodning, 2) Byg, 3) Rug, 4) Havre
med Grcesfroe, 8 til 10 Aars Græsning. Kartofler og Bog
hvede tages ogsaa som Mellemafgroder. Ved Arvefæstegaarden
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Tustrup er Driften, paa sammes temmelig lerede og kolde Jor,
der, 1) Vikkeblanding i Gronjord, 2) Byg, gsodet, 3) Rug,
4) Rug, halv gjodstct, 5) Havre med Klover, 7 til 8 Aars
Grceslcje. Paa Kloveravlcn lægges her meget Vind, da Gaarden
ikke har betydelig naturlig Eng, og ved den Kraft, hvori Jorderne
besindes, deels ifølge den lange Hvile, deels paa Grund af den
kraftige Gjodske, der ved Studestaldning tilvejebringes, som ogsaa ved den Orden, hvormed Alt passesi delte Avlsbrug, sinder
man der rige Korn- og Græsmarker.
Brak synes imidlertid, efter Grundbeskaffenheden, med For,
deel at kunne anvendes, og Rug burde formeenlligen ikke udgjore
Hovedsæden paa flige Jorder.
Paa Hovedgaarden Refsnces blev, da Hoveriegodset for
negle og tyve Aar siden afhcendedes, en Drift indfort ovcreensstemmende med den, Provst Hoegh i sin Anviisning giver for
muldlcrede Jorder, til hvilken Klasse denne Guards for største
Delen horer, dog med en Blanding af Kalk, der endnu mere
forhojer deres indvortes Gehalt, nemlig: 1) Grønjordshavre,
2) Vintersæd, gjodet, 3) Byg, 4) Bælgsæd, 5) Havre med
Klover, 5 Aars Grcesleje. Men da det ikke var mueligt i et
saa vidtløftigt selvdrivende Avlsbrug, at opfylde de Betingelser,
under hvilke Hoegh anbefalede Undladelse afVrak, nemlig: Havre,
stubbens gjenlagne Pløjning og Harvning, saa viste det sig
snart, nt Nugen efter een Pløjning plaseredes i et meget ureent
Jordsmon og derfor sædvanligen mislykkedes. Ejeren tager derfor nu Gjodebyg efter forste Havrekjerv, og dernæst Rug, som,
tidligere saaet og i et mere renset Land, lykkes ulige bedre; for
resten folges det forrige Sædskifte. I Blenstrup Sogn er Klovcravlen almindelig og har i lang Tid der været dyrket, saavel
som paa de bedre Jorder til Storebrondum, Froeer og Gjerding
Sogne, der besiddes af Fæstere til Grevskabet Lindenborg, hvor
fra Exemplet i sin Tid er udgaaet. Paa Lillebrondum Byes
Jorder og flere i Bælum Sogn, der indeholde Leer, dyrkes Rodklover ligeledes. Vexeldrift var i sin Tid indfort paa Parcelgaarden Henriksdahl, medens samme for. 10 å 12 Aar tilbage
havdes i Arvefæste af afdøde Inspecteur Rosenbek, men er siden
3
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frafaldt, ligesom det ej heller vides at denne Driflsmaade anden,
steds i Herredet sinder Sted.

I Hrudsred herred.
Kobbcldrift med reen Brak forekommer ikke; derimod gives
her folgende Vexeljordbrug. Paa Hovedgaarden Viliestrup dyrkes
omtrent 200 Tdr. Land sandede og muldsandede Jorder i folgende Orden: 1) Rug efter Brak og Gjsdning, 2) Kartofler,
3) Byg, 4) Dlandingssoed, 5) Havre med Græsfroe, 4 Aars
Græsning *).
Ved Hovedgaarden Ouegaard besaaes Jndmarkcn,
noget over 230 Tdr. Land, tildeels god Muldsand: 1) Kartofler
efter 3 Pløjninger og Gjode, 2) Byg, 3) Boghvede og Vikker
til Grønfoder og Hoe, 4) Rug, 5) Vikker, g jod sket, 6) Havre,
7) Blandingssæd, 8) Rug med Græsfroe, 5 Aars Hvile.
100 Tdr. Land, tildeels lpngbegroede Udmarksjorder, er under
Opdyrkning, men Driftsplanen endnu ikke bestemt. Gron Gjodning (nedplojede Vegetabilier) agtes der benyttet. Ved Vivebroegaard dyrkes 6 Tdr. Land i et sexaarigt Seedeomlob ester
Principerne for denne Driftsmaade. Pastor Hoff i Vive driver
sine Præstegaardsjorder, de Bedre, muldsandede, 1) Kartofler,
gjodskcde, 2) Byg med Klover, 3) Klover, grønt opfodret,
4) Rug, 5) Vikker, gjodet. G) Rug, 7) Vikker eller Boghvede,
8) Havre med Klover, 9, 10) Græs. Paa den ringeste, mest
bakkede og tildeels af Hede opbrudte Deel, afvexles uden Hvile
med Boghvede og Rug, Boghveden grønt nedplojet.
Den
samme Drift følges paa 20 Tdr. Land skarpe Jorder under en
Hr. Pastoren tilhørende Ejendomsgaard, og ygtes endvidere
fremmet paa en, bemeldte Gaard tilliggende, Hedclod af 60 Tdr.
Lands Storrel'se, hvoraf det Halve allerede i den Hensigt er
opbrudt. Nugen skal, efter Hr. Pastorens Forsikkring, paa denne
Maade give herlige Afgrøder. Derimod dyrkes 11 til 12 Tdr.
Land bedre beskaffen Ejcndomsjord med 1) Kartofler, gjodsket,
2) Byg med Klover, 3) Klover, 4) Rug, gjodsket, 5) Vælg,
sæd, 6) Havre.

*) Saavidt vides er Villestrup nu bortforpagte!; om foregaaende Drift
er foreskrevet Forpagteren, er Forfatteren ubekjentt. Samme var
indfort eller paabegyndt, medens Gaarden drcvcs for NegjeringenS
Regning.
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lag, men ere i udmærket Gjodningstilstand; Kyoe derimod har
hojlcendede og skarpe Marker, Kartofler dyrkes sammesteds i
Brakkobbelet. Paa Hovedgårdene Vaar og Sebber-Kloster op
tages disse Gaardes tildeels flarpe Jorder med Sommerbrak
eller Kartofler og Boghvede, hvorefter Rug dyrkes som Hoved
sæd, og Markerne, efter 3 til 4 Aars Brug, udlægges til Græs,
ning i 5 til 6 Aar.
I Gislum Herred,
der i det Hele har de ffarpeste Jorder i Amtet og hvis Drift
almindelig er: 1) Gjodebyg efter en Efteraars, og en Foraarsplojning, 2) Rug, 3) Rug, 4) Havre, 5) Havre, 4 til 6 Aars
Hvile uden Græsfroe, er ved Hovedgaarden Gunderupgaard, hvis
Agermarker aldeles ikke udmærke sig for Egnens almindelige og
hvor Hoverieforeningen foreskriver hiin Brugsmaade, gjort den
Forandring, at man forste Gang saaer Boghvede, gjoder Hvede,
stubben tit Byg, derefter togange Rug og engang Havre, 4
Aars Hvile. En anden, mere sandet Udmark dyrkes med Boghvede, Rug, gjodet, atter Rug, 10 til 12 Aars Udlæg.
Naar Forfatteren hermed flutter en Oversigt af de Avlings
systemer, der for nærværeude Tid (1829 og 30) følges i Amtet,
mener han dog langtfra at have angivet alle de Afvigelser, der
sinde Sted, hvorved en eller anden Forbedring i ældre Methoder
er iværksat. Dette kan saaledes antages at være Tilfældet t
cn stor Deel Præstegerardcs, som flere andre større og mindre
Avlsbrug, med hvilke Forfatteren ikke har havt Lejlighed til at
gjore sig nøjere bekjendt. Kun torde de i det Foregaaende nævnte
Forandringer vare at betragte /om Hovedsummen af de Fremffridt til det Bedre, som i de senere Tider have udviklet sig.
Kan det, ved at kaste et Blik herpaa, ikke nægtes, at meget
endnu staaer tilbage at udrette til Fremme af en fordeelagtigere
Kultur, sag have vi dog Kjendsgjerninger for at Ideerne cm det
Nyere og Fortrinligere ere vakte, og paa flere Steder i Amtets
forffjellige Egne bragt i Udførelse, saa at man et alene tor
haabe at disse Exempler ville blive almindeligere fulgte, men
endog lede til noget Fuldkomnere, ligesom Fordelen deraf vinder
almindeligere Erkjendelse. At vidtomfattende gjennemgribende
Forbedringer i en Egns Agerbrug ikke hurtigen lade sig realisere.
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er en Erfaringspaastand, der ofte nok er fremsat og indrømmet,
for ikke atter her nærmere at berøres, ligesaavist som den nærværende Tid, der bydende fordrer nt Landmanden ængsteligere ■
maa vogte sig for enhver Extraudgift, da hans Indtægt scedvanligen neppe rækker til at fyldestgjore aldeles nødvendige
Præstationer, ej heller er den gunstigste for flige Foretagender,
til hvis Iværksættelse almindelig horer øjeblikkelig Opofrelse af
hidtil havte Fordele, eller directs Udlæg, men saavel for Savnet
af Hine, som Bestridelsen af disse, vove de Fleste ikke at udsætte
sig, og hvor vanskeligt, ja vel umuligt det i vore Dage falder
at erholde Laan for at anbringe Samme i saadanne Anlæg, er
en alt for bekjendt Sag, der meget naturligt grunder sig i den
hurtigere og beqvemmere Maade, hvorpaa Kapitalisterne hidtil
have været i Stand til at sikkce sig Nevenüerne af deres Formue.
Uagtet det formeentlig saaledes maa antages, at der baade i
Sagens Natur som i flere Omstændigheder gives Hindringer for
at Forbedringer i Agerbruget ikkun kunne stride langsomt frem,
saa er det dog uneegteligt, at en Deel Mangler lade sig rette
og virkelige Forbedringer med det samme iværksætte ved en stionsommere Anvendelse af de Kræfter og Midler, der allerede i de
fleste Tilfælde ftaae til Agerdyrkernes Raadighed. Dette anvendt
paa det District, der nærmest haves for Djne, torde maaffee
anledige folgende Bemærkninger. Det mhntte saaledes ikke an
sees uoverkommeligt at give Jorden flere Pløjninger i hver
Omgang, end sædvanligt fleer, eller nt vise nogen mere Opmcerksomhed for Vandets Afledning fra de lavere Grunde, end
hidtil, og herved var meget vundet. Naar Talen her er om
gjentazne Pløjninger, mene vi i Særdeleshed Indførelse af
Brak (Agermarkernes flittige Behandling med pløjning og
Harvning den forste Sommer efter at samme optages fra Græs
til Soed), hvilken fornemmelig paa de mange kolde side Jorder,
der forefindes i Kjær Herred, vilde være af væsentlig Nytte,
naar man tillige stræbte at befrie Markerne for den (Luurhed,
hvoraf de lide.
Meget lod sig til Opnaaelse heraf ud/ette ved nt give
Agrene en passende Dannelse og en Retning mod det naturlige
Fald, hvilket endog paa sine Steder forsommes. Paa de Steder,
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hvor bekosteligere Anlæg til Jordernes Udtørring behoves (thi
som bekjendt er det paa ingen Maade tilstrækkeligt at egentlig
Vandstade undgaaes, men hvor Fugtigheden nærmer sig Over,
fladen i den Grad, at samme syres, bor Udgrovtning finde Sted)
og Vedkommende ikke evne at iværksætte disse, er det meget
bedre at lade saadanne Jorder udyrkede, ifolge den ikke noksom
erkjendte, men uomtvistelige Sandhed, at fladeligt Bands Afled,
ning er en af de forste Betingelser for Jordens fuldstændige Be
nyttelse, og uden hvilken man til Unptle spilder Gjodning og
Arbejde. Ved Brakken befries Marken for den Mængde Qvæk.
græs (Senegræs) og Ukrud, der i Drifts-Aarene saa betydelig
svækker Sædafgroderne, Iordsmonet udluftes og frugtbakgjores
i en Grad, hvorom de vanskelig kunne gjore sig nogen Forestil
ling, der ikke have erfaret Virkningen af en omhyggelig udfort
Brak, og vilde ophore at være et Magasin for den overordentlige
Mængde Ukrudtsfroe, som nu stedse ophober sig deri, og hvoraf
man især sporer Virkningen paa nogle af Amtets forannævnte
bedste Jorder, saasom Vadums Sogns, Norhalne og Sulsted
Byers i Kjær Herred, med fl., der ere fyldte med en af de
skadeligste af alle Ukrudtsarter, Brandenborger (Morgenfruen).
Der gives, efter Forfatterens Mening, og efter den Erfaring, han
i sit eget Jordbrug har gjort, intet saa virksomt Middel til
Ukrudets Ddeloeggelse, som en veludfort Brak, og denne bor, saa,
vidt skjonnes, for det forste foretrækkes Brakfrugtculturen, hvilken
formeentlig forudsætter at Jorderne allerede ere nogenlunde ren
sede. Paa de tildeels mindre fugtige, men mere bindende og
paa flere Steder kolde Jorder, der forefindes souden Liimfjorden
' i Hornum Herreds nordlige Halvdeel, Fleflum Herred og Helium
Herred for storste Delen, samt enkelte Sogne i ostre Side af
Hindsted Herred, er der heller ingen Tvivl om Brakkens Gavn,
lighed, forsaavidr samme ikke allerede der er indfort; ligesom
en større Opmærksomhed for Vandets Afledning mangensteds
ikke mindre er at anbefale der, end i den Deel af Amtet, som
ligger norden Liimfjorden. Derimod er man tilbøjelig at an,
tage Brak eller Brakfrugters Dyrkning som skadelig for de let,
tete, sandede og muldsandede Jorder, hvoraf Amtet for øvrigt,
i Hindsted, Gislum, Aars og Slet Herreder, samt enkelte Sogne
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i sondre og vestre Side af Hornum, samt i vestre Side midtlig
og i ostre Udkant af Kjær Herreds, har den største Deel. Man
formener at Jorderne derved gjores for lose til nt Sædens Nod
der kunne tilborligen fæste sig, og i Særdeleshed frygter man for
paa den Maade at ffade Græsningen i Udlægsaarene. En af
Amtets meget forstandige og erfarne Landmænd, Proprietair
Kjeldsen til Molgaard i Aars Herred, har saaledes frafaldt
Brakning paa sine muldsandede Jorder, fordi, uagtet Klover
dyrkedes, Græsvexten tabte sig og Markerne i næste Omgang
ikke fandtes saa berigede ved Hvilen, som forhen, til Tab for
Kornprvduclioncn. Flere erfarne og fordomsfrie Landmænd, der
fra Praxis i andre af Rigets Provindser have Lejlighed at giøre
sammenlignende Erfaringer, advare ogsaa imod at stjerne disse
af Naturen lose Jorder, under et Himmelstrøg, hvor de skarpe
udtørrende Vinde ustandsede virke. Uden at torde afgjore hvor
vidt Vrakken ubetinget anbefaler sig paa de nævnte Jordarter,
eller i al Fald, hvor Grcendscn ligger at man ikke bor befatte
sig dermed, tillade vi os for den Mening, at den ikke letteligen
bor undlades der, hvor man ikke ved Dyrkning af Brakfrugter
arbejder til samme Maal, at anføre nogle ikke utugtige Autori
teter.
Allerede vor fortjente Hoegh, der ellers ikke yndede Brak,
formedelst Savnet af Brakmarkens Benyttelse i Udlægsaarene,
tilraadcde dog at sommcrbrakke sandede og muldsandcde Jorder
*).
Brak eller Brakfrugters Dyrkning, under en Frugtfolge overeensstemmende med Reglerne for Vexeldrift, har siden funden
ivrige Forsvarere, og sammes Fordeelagtighed paa ethvert Jordsmon have flere af vore.Oeconomer, der, tildccls selv Sandmarks,
dyrkere, ikke ere mindre hæderlige« bekjendte som Forfattere, end
som udmærkede practiske Landmænd, tilstrcrkkeligen godtgjort
).
**
*) Anviisning pag. 88 og folgende.

*♦) See blandt flere: Drewsens Erfaringer angaacnde Bexeldrift forenet
med Brakfrugtavl, i Landhuusholdmngsselskabets Skrifter, ny Samling,
pag. 335 og folgende.

Necrgaards Plan til et forbedret Agerbrug for

Bondestanden, sammesteds pag. 91.

Iordbrug, pag. 133 og 134.

Fjclstrups Vejledning til et godt

Dalgas's Lærebog i Agerbruget, pag. 173.

. ... —
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Naar ved en saadan Kuktur, som i ethvert Jordbrug, der
stal fortjene Navn af godt. Bestræbelserne gaae ud paa at odelcegge saavel Grcesrodder som andet i Jorderne forhaandenværende
Ukrud, til Fordeel for Kornavlen, — sera er man ikke mindre
opmærksom paa, ved at udlægge Ageren med passende kunstige
Græsarter, at sarge for i Hvileaerrene at vinde en Græsning,
der meget overgaaer hvad Naturen, sig selv overladt, formaner
at frembringe, hvorved der ogsaa kommer an paa, al man ikke
sparer paa Udsæd af Grcesfroe, da en utilstrækkelig Qvantite!
deraf ikke, om ogsaa alt ovrigt er i Orden, fan danne en tæt.
flutter Grønsvær, og i faa Fald ej heller efterlade Ageren,
naar den atter optages, (aa beriget med Næringsstof, som naar
denne Betingelse er opfyldt. Ikke heller hore vi klage over
hos de forhenncrvnte af Amtets Sandmarksdyrkere, der hos sig
have indfort Vexelbrug med Brakfrugtavl, at Jorderne enten
blive for lose, eller at Udsæd afGræsfroe ikke rigeligen erstatter
det naturlige Grces, der paa flige Jorder, under den sædvanlige
Dyrkning, desuden maa blive hejst tarveligt. Pastor Rosenkilde
i Astrup forsikkrer, at han, for at vinde Bugt med Qvcekgræs,
set og forskaffe Kloveren et renere Leje, har maattet give Kar
toflerne Plads i Slutningen af sit Scedomlob, en Omstændig
hed, der vidner om, at det naturlige Grces end ikke ved Brak
eller Bcakfrugtavl letteligen lader sig udrydde. Men i al Fald
ligger der en betydelig Inconseqvents til Grund for den Paastand, at man ved Brak eller Brugen af rensende Soedarter bor
vogte sig for at tilintetgjore eller svække den naturlige Græsning,
thi det lader sig ikke forene paa een Gang, at ville avle god og
teen Seed, og tillige at conservere Græsvexlen; i Driftsaarene
maa det dog nok blive enhver god Landmands Sag at bringe
Sædavlen til det størst mulige Product, og stal Kornet dele
Pladsen med Grces eller andet Ukrud, vil det hermed blive flet
bevendt. Wi indrømme, at under den sædvanlige Drift af vore
Bonderjorder, da disse ikke udlægges med kunstige Græsarter,
der desuden, efter et udpinende Sædstifte, kun vilde frugte
lidet — det naturlige Græs, ved Brak eller Brakfrugters
Dyrkning, vilde fremkomme i ringere Mængde end hidtil, men
heri bor vi haabe og venle en F,randring til det Bedre, idet at
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Korn, og Græsavl sættes i et rigtigere og fornuftigere Forhold
til hinanden.
Hvad Scedfolgen bctrceffer, da have vi sect at der alminde
lig, saavel paa Amtets flettere som bedre Jorder, tages uaf
brudt efter een (som oftest tarvelig) Gjodning fire til fem Gange
langstraaet Seed, og sædvanlig to Gange Rug eller tilsidst to
til tre Gange Havre Umiddelbar paa samme Plet. Ar man hist
og her som Mellcmafgrode dyrker engang i hvert <^cedomlob
Wrter eller Kartofler i et af de besaaede Nummere — hvilket
dog sjelden steer efter nogen vis Orden eller udstrækkes til en
heel Indtægt, — men derimod afkorter et Hvileaar, forbedrer
ikke det Fejlfulde i denne Brugsmaade, under hvilken man
hverken kan haabe lønnende Kornafgrøder, eller at kunstige
Græsarter ville lykkes, eller vil tilraade at samme til nogen
væsentlig Nytte dyrkes. Selv i en Deel af de storre Avlsbrug,
der have Kobbelbrug med Reenbrak, er det til Skade for Dyrk
ningen af Græsarterne, at der ikke til næstsidste Halm tages
en Sædart af de rensende Slags. At Bonden, som driver
Kjcernen af Amtets Agerjorder, Gudumholms i det Hele taget,
folger den gamle Inddeling i 3 eller 4 Marker uden at brakke
Markerne i Udlægsaaret, eller, som formeentlig fordeelagtigere,
ogsaa med Hensyn til den Maade, hvorpaa Gjodningen der
anvendes (hvorom siden), fit dyrke Brakken med Vikker -iler Dikke,
blanding, grønt afflaaet til Hee eller Staldfodring, er en
Fremgangsmaade, som med Rette fortjener at dadles, saameget
mere, som denne Forandring uden synderlig Bekostning eller
foroget Arbejde lod sig iveerkscette. Naar man seer der en Tredie.
eller Fjerdedeel af Arealet i Hvileaaret boere en faa ussel Græs
ning , at nogle Faar til Nod kunne sinde Underholdning, men
derimod Tidsler, Skræpper, Hestehov og anden Ukrud i Mængde,
der uforstyrret modnes og kaster sit Frse til alle Sider, og man
har den daglige Erfaring for Djne, hvor frodigen, selv i Baaer,
land, Vcelgsced trives paa disse, tildeels kalkblandede, dybe Muld
jorder, da maa man undre sig over at Agerdyrkerne paa dette
Punkt ikke gribe til et Middel, der, uden at forstyrre deres vante
Driftsorden, kunde sikkre dem en betydelig Indtægt af Jorden,
istedenfor den usle Fordeel, samme nu, medens den siges at
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hvile, yder. Vikke- eller ZErteblanding vilde som Grønfoder
afgive et Middel til Kreaturenes Underholdning, der i Qvanti,
tet og indvortes Værd ikke er at sammenligne med det Trattement, der nu bydes dem paa det nøgne Græsland, og rettelig
forvandlet til Hoe yde et Vinterfoder, som vanflelig overlrccffes
af noget andet; i begge Tilfælde vandtes en betydelig Mængde
og god Gjodning, og Markerne rensedes til Fordeel for Korn
avlen. En endnu fordeelagtigere og regelmæssigere Drift af disse
af Naturen begavede Jorder lod sig vistnok foreflaae, men efter
at Erfaringen har godtgjort, at de, selv under den nuværende
Behandling, ordentligviis ikke aftage i Kraft, en Omstændighed,
der, som Undtagelse fra den Regel, at saadant ellers i Tre- og
Firemarksbruget sædvanligen finder Sted, maa tilskrives Iordsmonets heldige Grundblanding, og at en temmelig betydelig
Hoecrvl haves, — turde det maaskee for det forste være en til
strækkelig Forberedelse til en højere Benyttelse, at indføre dyrket Brak paa Udlcegsmarken, hvorved Kornudsæden paa det i
Forhold til Hartkornet indskrænkede Areal ikke formindskedes,
noget, vedkommende Jordbrugere lægge særdeles Vcegt paa, som
en aldeles nødvendig Betingelse for at kunne bestaae.
Endskjondt det nu ikke herved kommer saameget an paa,
hvormeget man faner, som hvormeget man hosier, saa tillade
Omstændighederne heldigviis her, at ikke nogen Opoffrelse af
den aarlige Kornindtcegt eller Halmforraad behoves for hastigen
at stride videre frem. Naac der hidtil af Daarsced, hvortil
Jorderne i Særdeleshed egne sig, i et Middelaar avles almindelig 6 til 8 Fold eller 7 til 8 Tonder paa 14000 Q Alen,
saa tyder dette paa et ikke udtommet Jordsmon og at den egent
lige Sædavl endnu lonner sig, men dette er og, saa nt sige,
den eneste Indtægt, Jordbruget giver, da Græsningen ikke brin
ger nogen væsentlig Fordeel. Ved al kunne paa Udlcegsmarken
avle en betydelig Mængde Grønfoder, havdes deri et sikkert
Middel til at forege Indtægten af Melk og Smor, hvilket
Malkeqvceget, der nu sædvanligt græsser i Kjcerene eller i største
Knaphed paa Agermårken, ikkun producerer i ringe Mængde og
af maadelig Beskaffenhed. Hertil behøvedes ikke nogen fuldstæn,
dig Staldfodringsindretning, forsaavrdt dette mantte være en
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Grund for Vedkommende, til at afskrækkes fra at dyrke Udlægs,
marken med Foderurter, thi der vilde allerede være meget vundet ved at gibe Kreaturene et Par Givter grant Foder daglig
den varmeste Tid om Sommeren, og forresten lade dem græsse
paa Friland, en Fremgangsmaade, hvortil de Fleste kunne forudsættes at have noget Bekjendlfkab.
Den gavnlige Ind
flydelse, dette vilde have paa selve Kornavlen, er indlysende, og
allerede berørt, og ligesom Erfaringen efterhaanden nærmere
stadfæstede dette, vilde deri ligge en Spore til videre Tragten
efter at vandre frem til et endnu hoiere Maal, skjondt det her
ved ikke kan tabcs af Sigte, at Jordloddernes almindeligere
flette Beliggenhed for Brugerne stedse paa dette Punkt, hvor
Naturhindringer for en stor Deel have voldt ufuldkomne Udskiftnhiger, vil lægge Hindringer i Veien for et ret energisk af
mange forskjellige Beskæftigelser sammensat Agerbrug, hvis
Driftsomkostningerne ikke stulle gjore et for betydeligt Skaar i Indtcegterne. Paa de forannævnte gode Jorder i Amtet, hvoriblandt
Norholm Byes i Blandingen ere beslægtede og kunne sættes ved
Siden af Gudumholms bedste — der drives som Alsæd uden
Asvexling med passende rensende Scedearter, maa det blive en
af Brugernes forste Bestræbelser, ved Brak eller Brakfrugler at
befrie Markerne for den P?cengde Ukrud, hvormed flige Jorder
stedse ere fyldte, og med det samme at fremme en Scedavl, der
giver rundeligere i Skjeppen og bedre beskafne Varer. Da denne
forcerede Drist ogsaa paa disse Steder har sin Gruild i at man
paa det knappe Areal ikke strap trocr at kunne nnbvcere det
Korn og den Fourage, derved vindes, faa opnaaes ligefuldt,
hvad det sidste betræffer, deune Hensigt, ja meget fuldkornnere, ved Dyrkningen af Foderurter, og blandt disse vilde
f. Ex. en Kartoffelafgrode sikkerligen være af fuldkommen saa
megen Værd som en maadelig Byg- eller Havrekjerv, baade
som sælgeligt Produkt som og til Fode for Besætningen, og paa
den Maade var, uden øjeblikkeligt Tab eller nødvendig For
øgelse af den Arbejdskraft, der allerede er disponibel. Begyndelsen
gjort til en forstandigere og fordeelagtigere Drift, Naar paa
disse af Naturen begunstigede Jorder endog kun cengang i hvert
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Sædomlob, der scedvanligen kun har tre AarSgjoder, tages
en rensende Soedflags, vilde dette allerede virke meget til Frembringelse af rigere og vægtigere Kornafgrøder, især naar Brakfrugten, om og kun for en Deel, opsodredes gron, da Gjodningen derved formeredes, ej at tale om den større Indtægt, der
ved kunde vindes af Malkeqvceget, hvilket nu, af Mangel paa
Græsning, underholdes flet. Al man paa Trandersholms, ogsaa
i det Hele fortrinlige Jorder, der for en stor Deel hore til
samme Klasse, som GudumholmS og Rorholms bedste, med
nogenlunde Fordcel kunde i fem Aar uafbrudt tage langstraaede
Sædafgroder efter 2 Aars Hvile, maa, som foran bemærket,
tilskrives den stærkere Gjodske, disse Jorder erholde, da Beboerne
dermed kunne forsyne sig fra det nærliggende Aalborg. Ikke
destomindre er denne Drift ej at anbefale, da Markerne ikke
paa den Maade kunne holdes rensede, ligesom og en kun meget ufuldstændig Benyttelse af Græsningen derved vindes, et
Hensyn, der, saa noer en stor Kjobstad som Aalborg, hvor Pro
dukterne af Melk og Smor de fleste Tider ville finde fordeelrigtigere Afsætning end Kornvarer, vel torde fortjene at komme
i nærmere Overvejelse.
Om de hernævnte og de flere i det Foregaaende berørte bedre
Jorder i Amtet (muldlerede, kalkblandede og muldsandcde)
gjelder Let altsaa, at man enten ved Brak eller Brakfrugtavl,
som ved et mindre udtoerende Scedffifte, hvori passende rensende
Soedarter indrommes Plads, soger at frembringe bedre og giv
tigere Korn, og gjore Markerne skikkede til i Udlægsaarcne
med Held at kunne anvendes til Dyrkning af kunstige Græs,
arter, hvilket under nærværende Forhold, da Jordens Kræfter
saa lidet skannes i Driftsaarene, ei kan ventes; et godt Græsland har megen Værd, og betaler sig, iscer naar Kornpciserne
staae lavt, meget bedre end en maadelig udflippet Kornager,
hvortil endnu kan føjes, at Marker, der have baaret frodigt
Græs, ville, som bekjendt, naar de atter optages til Scedavl,
sindes kraftfuldere og at indeholde mange flere Næringsdele end
der, hvor kun en tynd Grcesskorpe har dannet sig. At lade
Agerjorden under Kobbeldriften hvile 1 til 2 Aar, er til ingen
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Nytte, da man ikke paa den Maade med Fordeel fan saae
Grcesfroe og den naturlige Græsning kun bliver hojst maadelig.
Man bor, hvor dette finder Sted, ikke tove med nt gaae over
til en Drift, hvor Jorderne afvexlende besaaes med Korn og
rensende Sædslags, eller ogsaa at indskrænke Sæde, og forøge
Hvilenummerne. Reen Vexeldrift, for saavidt Vedkommende
derved frygte for strax at maatte underkaste sig Tab i den hid
til havle Kornrndtcrgt, vilde sormeentlig ikke heller paa den gode
Jordbund, hvor kun et saa kort Udlæg bruges, være nødvendig.
Brak eller en velfluttet Brakfrugt hvert 3die Aar maatte allerede virke gavnligt til at holde Soedlandet renset og i Kraft.
Men er det af Vigtighed, at Pluraliteten af Landmændene,
der ere saa heldige at'dyrke Amtets fortrinligere beskafne Jorder,
maae være betænkte paa at træffe Forandringer i deres Jordbrug,
der kunne sikkre dem forøget Zndtcegt af Samme og lykkeligere
Kaar, hvortil Midlerne ere: at spare paa Jordens Kraft og ved
passende Scedvexel og flittig Bearbejdning at conservere denne
Kraft til udelukkende Fordeel for de Planter, vi dyrke, — da
er dette ikke mindre vigtigt for den større Deel, der har at be
stille med de karrigere af Naturen udstyrede Jorder i Amtets
sydlige og sydvestlige Strøg, som paa enkelte forhen nævnte
Steder norden Liimfjorden, hvilke sidste dog for det meste have
nogen Ressource i den Hsebjergning, der paa egen Grund eller
til Leje hos storre- Jordbrugere er at erholde.
Naar man her paa lette muldsandede og sandmuldede Jor
der, der allevegne have Sand og paa sine Steder Gruus eller
Aste i Underlaget, og hvor sædvanlig el af de vigtigste Znqre,
dientser til Agerjordens Forbedring, en god Hoeavl, mangler,
seer at samme almindelig dyrkes med Gjodebyg, Rug, Rug,
Havre, Havre, eller hvor Rugen ikke, formedelst det kolde
Underlag, vil lykkes, efter en Rugkjerv tilsidst tre Gange Havre,
dcr kan man ikke undre sig over den Kraftloshed og det ringe
Udbytte, hvormed flige Jordbrug træde til Skue. Det maa
fornemmelig blive vedkommende Agerbrugeres Sag paa disse
Steder, ved Dyrkning af passende Foderurter, Boghvede, Spec»
gel. Kartofler, at tilvejebringe Midler for Besætningens bedre
Underholdning, og derved forskaffe Gjodning, der i Mængde
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°9 Kraft vilde indvirke fordeelagtigen paa selve Kornproductionen,
og sætte Jorderne istand til i Hvileaareue at frembringe Græsarter, hvormed de burde udlægges. Kunne vi end ikke vente
eller fordre, at en saadan Drift paa flige Jorder strax kan
blive almindelig, som den, hvorpaa Amtets fortrinlige Sand,
marksdyrkere: DHrr. Pastorer Hoss i Vive og Rosenkilde i Astrlrp,
samt de forhen nævnte Dexelbrugere i Hornum Sogn, have givet
Exempel, saa er det dog utvivlsomt, at noget lignende hastigen
lod sig iværksætte til Betrædelse af den anviste Bane, uden Opoffrelse af hidtil havte Fordele, men meget mere til hurtig For,
ogelse af disse. Det kan saaledes ikke betvivles, at naar man,
istedenfor en as de usle Havrehalme, der tages i Slutningen af
Sædeomlobet, t. Ex. dyrkede Kartofler til næstsidste Kjerv, da
vilde denne Afgrøde ej alene være af langt storre Værdis, men
tillige forberede Ageren for den folgende Seed, til mærkelig Fordeel for denne, og giøre det muligt, ved Dyrkning af kunstige
Græsarter, at forbedre Græsgangene, hvilket næsten ikke er af
mindre Vigtighed i disse Avlsbrug end selve Kornavlen, da det
her kommer væsentlig an paa at kunne baade Sommer og Vinter
forffaffe Besætningen en rundelig Underholdning, og derved
efterhaanden forbedre Racerne, formere Antallet og ved kraftigere
og foreger Gjodfle scette Jorderne i Stand. Dertil maatte
Enhver ester Lejlighed og Evne stræbe, for hurtigere eller lang
sommere at naae Maalet, og Begyndelsen kunde, som vi for
mene, gjores, uden bekosteligere Anlæg eller Forøgelse af Ud
gifter, dem Vedkommende i Almindelighed ej ffulde være i
Stand til at bestride. Kartofler avles nuomstunder sædvanlig i
ethvert Jordbrug, deres Dyrkning kan forudsættes at være alu
mindelig bekjendt, deres Opbevaring om Vinteren i sammen
hobede med Jord og lidt Halm eller noget Lignende bedækkede
Dynger, ligeledes, deres Anvendelse til Menneskeføde som til
Underholdning for de fleste af vore Huusdyr ikke mindre, og
saaledes kan hverken Anskaffelsen af Sæden eller dens Dyrkning
være i Vejen for at samme bliver saa udbredt, som den for
tjener at være, især paa sandede Jorder, hvor ikke letteligen
nogen Plante, baade som forberedende Seed og som Foderurt
betragtet, fortjener storre Opmærksomhed end denne. Spcr,
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gel, der saa villigen trives paa lettere Jorder, hvor den
tildeels forefindes vildtvoxende, yder Sædefroe i Mængde og
kan i een Sommer dyrkes to Gange paa samme Plet, for
bereder Jorden fuldkommen for den folgende Sæd, og er som
Foderuct af fortrinlig Dærd, forekommer sjelden. Ved at cultivere den, naaer samme en betydelig storre Vcext end ellers,
og Forfatteren har sidste Sommer (1830) scet en Afgrøde
deraf hos Pastor Rosenkilde i Astrup, der Intet lod tilovers at
ønske, og noksom vidnede om denne Plantes Fordeelagtighed
paa ffarpere Jorder. Boghveden, der for Sandmarkerne som
forberedende Afgrode virker det samme fom Bælgsæden paa de
bedre Jorder, dyrkes i Almindelighed ej heller af vore Land
mænd i de nævnte Egne med den Opmærksomhed, samme for,
tjener. Det lader, som troer man, at den kan tage til Takke
med enhver Behandling af Jorderne, der betroes den, hvilket
man dog vistnok ikke kan tillade sig ustraffet.
Den fordrer
uden Tvivl som enhver anden Soed, for at kurine trives, at Age,
ren forud nogenlunde stjernes ved Pløjning og Harvning, hvil
ket vi ogsaa see at de Mænd, der nærmere interessere sig herfor,
ikke forsømme, Som Foderurt er denne Plantes Dyrkning ikke
noksom paaskjonnet, og hvorved den kunde blive til en Velsig,
nelse for de ffarpere Jorder. Ligesaalidct er der paa disse al,
mindeligviis lagt Manke til det vigtige Surrogat for Gjodning,
som der baade i Spergelen som endynere i Boghveden haves,
ved at nedpløje disse Vexter forinden Samme froe- eller kjcernescrttcs, en Fremgangsmaade, der uden Tvivl fortjener særdeles
Opmærksomhed. Dersom Jorden i Tidens Længde formaaer
hvert andet Aar at frembringe gode Sædafgroder uden anden
Gjodning end denne, hvilket den driftige Landmand, Pastor
Hoff i Vive, formener, da er denne Operation alene i Stand
til at spille en Hovedrolle i de sandede Markers fordeelagtigste
Behandling; men herved kommer det temmelig væsentlig an
paa, at den grønne Afgrode, forinden Nedpløjningen, har
staaet nogenlunde frodig, og med Hensyn hertil er det altsaa ej
heller ligegyldigt, hvorledes Marken iforvejen tilberedes. Endelrgen er der, ved den Scedfolge,
hidtil paa denne Klasse af
Jorder er fulgt, at bemærke, at man uretleligen anvender
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Gjodningens første Kraft til Byg, da denne burde forbeholdes
Rugen, der baade er en oedlere og kostbarere Sæd, og passer
bedre til Jordens Natur, hvisaarsag Opmærksomheden i Sær
deleshed maatte vcere henvendt paa Sammes Dyrkning, og denne
udgjore Hovedsæden. Hvor Sandet er prcrdominerende, bør
Bygget formeentlig endog aldeles Udelades af Sædskiftet. Bog
hveden kunde i mange Maader erstatte Bygget til Brug i Huusholdningerne, og er dette end ikke tilfulde gjorligt, er del
desuagtet uforstandigt, vedblivende at dyrke en Scedart, der ej
passer til Iordsmonet, til Tab for Andre, som efter Naturens
Orden mere hore hjemme der. Er det afgjort, nt Rugen her
lykkes sikkrere, og man har Erfaringen for sig, at det er den af
vore Sædarter, som paa de omhandlede Jorder med mindst
Tab af Kjcerne og uden i den Grad at svække Agerens Kraft,
som andre eensartede Kornplanter, naar disse oftere saaes umid
delbart efter hinanden, lader sig dyrke flere Aar i Rad: faa
giver dette tydelige« at forstaae, hvorledes Landmanden i disse
Egne lelteligen, ved at avle mere og bedre Rug, kan skaffe sig
Midler i Hænde til at erholde det fornødne af mindre kostbare
Kornsorter, som nu ikke, Uden Tab for Vintersæden og uden
yderligere at svække Jorderne, kan produceres. Hvor Sandet
har nogen Muld i Blandingen, see vi endog at Vyggets Dyrkning ikke staaer Rugen i Vejen; men allermindst gaaer det an,
ved de fordærvelige gjentagne Havrehalme aldeles at udtomme
Agerens Kraft, faa at den omsider hverken kan frembringe Korn
eller Græs. At anbefale en Drift, hvor Rugen uden videre Afvcxling med anden Sced ffulde dyrkes, kan naturligviis ej vccre
Meningen; under en forstandig Vexel kan Samme, som vi
vide, med Fordeel tages flere Gange i Notationen. Ogsaa paa
vore bedre (muldsandede) Sandjorder er det en Fejl at man gjoder
umiddelbart til Byg, da denne Soed paa flige Jorder lyk»
kes ligesaa fuldkommen efter Rug i gjsdet Brak, naar den
kosteligere Vintersæd derimod er maadelig placeret i Bygstubben.
Man seer saaledes paa Hovedgaardene Restrup, Vuderupholm,
Norlund og Torstedlund, at endog toradet Byg lykkes godt efter
Brakrugen, paa Jorder, byi ikke allevegne kunne henfores til
god Muldsand, og uden at disse Gaarde enten ved Natural-
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tiende eller en udmærket Hseavl (de tvende Sidste have det
endog i sidste Henseende temmelig knapt), have Ressourcer til,
ved en mere end almindelig stærk Gjodske at drive Sæden stem.
Pastor Kanneworff i Aabye har paa sine, maaffee endnu
lettere, Marker ogsaa funden det fordeelagtigst at gjode til Rug,
og erklærer at Bygget derefter, hvortil treplojes, er ligesaa godt
som medens Gjodningen udfortes til denne Sæd paa Gronjor,
den „ — og saaledes Flere. Under Kobbelbruget vindes ogsaa
herved en bedre Sædvexel, idet man paa den Maade undgaaer
at tage Rug efter Rug, som nu er almindeligt, ligesom den
fladelige Skik, der paa sine Steder endnu bruges, at udfore friff
ublandet Staldgjodfle om Foraaret paa Byglandet, hvorved
Sæden, naar Barme og Tørke paafolger, forbrændes (skoldes),
og Virkningen af Gjodningen for de folgende Halme bliver ube,
tydelig — tillige hæves. Paa de af Amtets Jorder, der have
Leer, Kalk og Muld i Blandingen, er det endnu vissers, og ved
Erfaring tilstrækkelig godtgjort, at man gavner Vintersæden betydeligen ved at gjodffe til Samme, uden at avle mindre Daar,
seed; men hertil udfordces, saavel paa disse som de sandede
Jorder, at Markerne brakkes, heelt eller halvt, eftersom Jordsmonet er meer eller mindre bindende, da Vintersæden, for at
kunne lykkes, ikke tager til Takke med et maadeligt stjernet
eller ureent Land. Hvo, der maatte finde del betænkeligkat
bringe det Offer af Indtægt, som Brakken fordrer det første
Aar, har den Ressource at kunne dyrke Foderurter i Brakmarken,
hvortil, for at Samme paa mindre gode Jorder skulle lykkes og
udrette hvad de bor for at dæmpe Ukrudtet, Gjodningen bor
anvendes, hvilket, som bekjcndt, naar Brakfrugter hostes under
Blomstringen og man dernæst iler med at omploje Stubben,
samt siden holder Ukrudtet i Ave med Harven, ikke heller virker
til Tab for den folgende Sæd, hvorved vi dog gjentage en Be
mærkning, som i del Foregaaende er gjort, at man ved at dyrke
Brakken vanskeligen opnaaer at rense Sædelandet faa fuldkom
men, som naar Brakmarken ikke paa den Maade benyttes, og at
hvor Jorderne ikke hidtil have været underkastede denne Behänd,
ling, og det, ifølge heraf, kan antages at de trænge til en radr4
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cal Kuur for Udryddelse af Qvoekgroes og Ukrud, bor den udprkede Brak for det forste foretrækkes.
For at gjsre det nærmere beskueligt,

de

hvormeget der under

nærværende Driftsmaader paa Amtets

Vonderjorder avles

efter Udsæden, hvilket maa betragtes som et charakteristiflt Kjende-

tegn paa Jordbrugenes indre Kraft og Væsen, ville vi ved Slut
ningen af denne Materie anføre hvad der efter Tiendeforhandlin,

gerne, der nu udstrække sig til den betydeligste Deel af de ufrie
Jorder, ifølge de Oplysninger, Vedkommende herom have havt

den Godhed at meddele, i saa Henseende er lagt til Grund ved
Beregningerne af de Vederlag, som træde i Stedet for Tiende i
Kjerven.

I Amtets vestre District,

der indbefatter Hornum,

'Aars, Slet og Gislum Herreder, har man saaledeS antaget at
der avleS: fra

til 5 Fold Rug, fra 3 til 6 Fold Byg, og

til 4 Fold Havre, og i den ostre Deel, der udgjor Kjær,

fra

Fleskum, Hellum og Hindsted Herreder, omtrent det samme For,

hold, saaledes at Rugen ikke yder over 5 og ikke under 3, Byg.
get ikke over 6 og ikke under 3,

under 2 Fold.

ning,

Havren ikke over 4 og ikke

At de samme Jorder, under en forbedret Dyrk

kunne yde betydeligt mere,

mangler der til Lykke ikke

Exempler paa, og vi tor haabe at Bonden,

solende dette, ab

mindeligen vil stræbe at vinde Kraft og Indsigt til at rerte de
Mangler, der nu staae

i Vejen for heldigere Resultater.

Af Overdrevsjorder, Kjær og Hede, af forste Slags i Kjær,
herred og paa sondre Side af Liimfjorden, i Fleskum, Hornum

og Slet Herreder,
vestlige Side,

og af sidste Slags i Amtets sydlige og syd.

som ogsaa i Hornum Herred, gives betydelige

Strækninger udlagte til varigt,

men maadeligt Græsland.

®iØi’ Sommerstaldfodring Fremgang? hvilke Indvendinger
gjpres derimod?

(Aommerstaldfodring er i det Hele lidet bekjendt i Amtet.

Jord

bundens maadelige Beskaffenhed paa sine Steder, Klimatets Ublid,
hed, der overalt lægger Hindringer i Vejen for Foderurternes
tidlige Fremvcext, Markloddernes ubeqvemme Beliggenhed, ere
Grunde, som almindeligen anføres for at denne Fodringsmaade
ikke udbreder sig. Med Undtagelse af Vexelbrugerne, Pastor
Hoff i Vive, der heelstaldfodrer 7 Heste, og 10 Timer dagligt
om Sommeren holder 15 Dvæghoveder inde paa Grønfoder,
tøjrende dem den ovrige Tid, og Pastor Rosenkilde i Astrup, der
ligeledes bruger Heelstaldfodring for sine Heste og Fa ar, og halvftaldfodrer sit Qvceg, gives der, saavidt Forfatteren veed, ingen
Exempler paa, ot denne Sag for Tiden drives saa vidt hos
Anöre af Amtets Jordbrugere. Klover, Vikker, Spergel og
Boghvede udgjor i hine Jordbrug Gronselet. At give Malke,
qvoeget den varmeste Tid om Sommeren saavelsom Hestene nogle
Givter gront Foder paa Stald, er iovrigt en Fremgangsmaade,
der ikke er ualmindelig, og Ideen om Staldfodring kan saaledes siges at være vakt, eller Begyndelsen gjort til den saakaldte
Halvstaldfodring, hvilken formeentligen ogsaa for det forste i
Særdeleshed er at anbefale, da den i Udførelsen er forbunden
med færre Vanskeligheder og ikke dependerer af den tidlige Tilveje,
bringelse af gront Foder, der uncegteligen er en af de vigtigste
Indvendinger, som fra Klimatet hentes imod Svmmerstaldfodring. Sammes Vigtighed, som det virksomste Middel til at
forege og forbedre Gjodningen, torde forresten være almindelig
erkjendt, ligesaa almindelig som Trangen til denne væsentlige
Støtte i Agerbruget foles af de Fleste; men forinden heri kan
haabes nogen alvorlig Fremgang, er det nødvendigt, at Bonden
— for hvem dette Foretagende nærmest passer sig, da han selv
kan lede og bestyre Arbeidet, og paa den Maade hæve mange
af de Vanskeligheder, som herved staae den større Jordbruger i
Deien, ligesom Erfaringen ogsaa andensteds synes ot vise, at
4*

Forsøg af den Art ikke letteligen hos os lader sig udfore med
Besætninger af nogen betydelig Størrelse, — ved et forstandrgere Sædffifte og at forbedre Græsgangene soger at vinde Midler,
ei allenr fra Winterforraadet at kunne undvære det Foder, som
forbruges grønt om Sommeren, men ogsaer om Foraaret at
kunne være saa rigeligen forsynet med Fourage, at Kreaturerne
Laade ved Hjelp deraf kunne underholdes vel indtil Grønfoderet
kan benyttes, for det forste blandet med tort Foder, skaaret i
Hakkelse, eller indtil der er fuldt Bid paa Græslandet, forsaavidl Livvarer afvexlende skulle tojres og staldsodres, — som at
der af Halm haves Noget tilovers til den Strøelse, der nodvendigen behoves for at opfange og drojne den tynde, men
kraftige Gjodning, Kreaturerne kaste efter det givne Foder, hvorril dog og faa flere Surrogater haves, saasom afbrudt Tække,
ftint Lyng, Torvesmul, Jord af gamle Diger, Tang m. m.
Saaledes som det seer ud i vore fleste Bondeavlsbrug, hvor der
scedvanligen hersker en saadan Knaphed paa Winterfoder, at
Qvceg og Faar saa tidligt om Foraaret, som Græsset begyklder
at vise sig. Faarene tildeels hele Vinteren, naar Jorden er bar,
maae drives ud, hvorved Græsvexten, der, som bemærket, ikke al,
mindeligcn er understøttet fra Kunstens Side, svækkes og taber
siq for hele den folgende Sommer, — synes hine Betingelser
vanskeligen at kunne fyldeftgjeres og Sommerstaldfodring ikke at
passe til de nærværende Forhold; forinden disse forandre sig,
kan man derfor ncppe haabe, nt Opmærksomheden alvorlig vil
rette sig paa et Anliggende, der virksomt griber ind i de Midler,
Agerbrugerne ere i Stand til at betjene sig af, for krustigen at
kunne drive deres Haandtering. I de forannævnte Egne af
Amtet, hvor overflødige naturlige Enge og Græsgange haves,
paatvinger Nødvendigheden af Staldfodring sig mindre, forsaa,
vidt man derved soger at tilvejebringe den fornødne Gjsdning,
sijondt dette Foretagende, med Hensyn hertil, intetstedskan blive
overflødigt, og saalænge man paa disse Steder ikke lægger større
Vind paa at forbedre Agergrcesningen end hidtil, er det ind
lysende, at saavel Malke- som Fedeqvæg vilde, ved at staldfodres,
betale sig ulige bedre, end ved at tojres paa maadeligt Baareland, ved hvilken Sammenligning Kjoergræsningen, der i hine
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Egne udgjsr den betydeligste Deel, endnu mere maa staae til«
bage. Men der, hvor god naturlig Eng mangler og Agergræsningen kun er maadelig, er det af Vigtighed at anvende ethvert
Middel til, ved Forøgelse af Gjodske, at berige Jordsmonet, og
sætte Samme i Stand til at frembringe gode Soed- og Græsafgrober; Staldfodring ffulde i disse Egne fornemmeligen bidrage
til denne vigtige Hensigts Opnaaelse. De forhenncevnte Vexelbrugere i Hornum Sogn,, hvis Jorder ere af det Slags her
haves for Djne, og hvor kun lidet Enghse avles, der altsaa be
sinde sig i samme Tilfælde som Pluraliteten af Amtets Ager,
dyrkere i de sydligere og vestre Herreder, fortjene endvidere at
omtales for det Valg af Foderurter, som hos dem, passende til
Jordsmonet, ere optagne i Sædskiftet og for en Deel allerede
benyttes til Grønfoder; men endnu mere bor Opmærksomheden
henledes paa hvad der under lige Omstændigheder er udrettet
ved Vive og Astrup Præstegaarde, hvor Sandjorder, ved Vexelbrug og Staldfodring, uden andre Ressourcer, end de, selve Jord,
brugene afgive, da Naturaltiende ej oppeboeres og ubetydelig
naturlig Eng haves, til Vive Prcestcgaard endog aldeles ingen,
— ere bragte til en betydelig Grad af Frugtbarhed. Saavel
Pastor Hoff fom Pastor Rosenkilde ere af den Formening, at
Vexelbrug med Staldfodring er det fordcelagtigste paa flige Jor
der, og vi kunne ikke kraftigere udtale denne Paastand, end ved
at anfore hvad Forstmeldte, i sin Indberetning til LandhuuSholdningsselskabel, desangaaende har pltret. Det hedder: „Wexelbrug med Sommerstaldfodrrng synes at være en ubetinget Nød
vendighed for disse, fremfor nogen anden Slags Jorder, thi,
som af Naturen ringe, trænge de særdeles til Gjodning. Dnsker
Nogen her Sæd, og han forsommer at g j eb (fe, gaaer han aldeles
Glip af sit Dnske, og rigelig som kraftig Gjodste opnaaes lettest
og sikkerst ved Staldfodring; dernæst have disse Jorder det Sær,
egne hos sig, nt de springe meget tidlig om Foraaret med Græs,
længe for de Bedre, der ere fugtigere og koldere, men naar Alt
paa de Sidste stager i yndig Flor, ere vore Marker fortorrede og
Græsset borte; desuden er det Stykke magre Græsland, Bonhcn
kan udlægge, saare lidet til hans Besætning, hvor ringe denne
end er i Antal, og Qvæget maa sulte paa den afsvedne og saa

Sr .
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ofte svergræSsede Mark,

imod at det staldfodret kunde til hver

Aarstid haves vel fodt og bringe dets Ejer en rig Fordeel.^

Det bemærkes gjentagende, at Vexeldriften,

saavel det ene som

det andet af de nævnte Steder, er forbunden med Markernes Ud,

læg til Græsning, saa at det ikke bliver nødvendigt, hvad ej
heller skeer, hele Sommeren uafbrudt at staldfodre Besætningen,
hvilket vilde falde betænkeligt for de Fleste, der maatte attraae

at befatte sig hermed.

Halvstaldfodring,

f. Ex. at Kreaturerne

afvexlende underholdes med Grønfoder og afvexlende græsse paa
Friland, torde maaskee, vi gjentage det, være det Maal, Landmanden bor soge nt naae, som, efter Omstændighederne, mest

passende, fordi Samme, naar Jordbruget ellers er i nogen Or

den og Kraft, uden Vanskelighed lader sig indfore, og, naar et
eller andet Uheld

indtræffer,

der volder Savn af Grønfoder,

enten formedelst vedholdende Torke, Naltefrostens fladelige Virk
ninger paa Kloveren om Foraaret eller paa Boghveden om Som

meren, dette da ikke virker saa forstyrrende paa Avlsbruget, som

naar Samme, under saadanne Forfald,

var indrettet paa Be

sætningens vedholdende Fodring paa Stald,

ligesom og fa a ved

Halvstaldfodring haves den Udvej i Forsommeren, at Kreaturerne
kunne ledes paa Græs, og siden, naar Grønfoderet er i tilstræk

kelig Mængde for Haanden, fodres paa Stald.

AfStaldfodrings-

forsog i det storre, som her i Amtet for en Deel Aar tilbage

have fundet Sted, bor ikke forbigaaes uncevnte. Tvende, der bleve
anstillede i Gunderup Præstegaard og paa Hovedgaarden Linden,

borg.

Amtsprovst,

Ridder Tetens halvstaldfodrede sine Koer,

omtrent 20 Stykker, flere Sommere.

Afdøde Inspector Rösen

beck brugte senere i nogle Aar Halvstaldfodring for Hestebescet,

ningen, saavel paa Lindenborg som Parcelgaarden Henrichsdal,
og udvidede dette Forsog omsider til 50 Hollænderiekoer paa
forste og 30 Stkr. Fedeqvceg paa sidste Sted.

Forsøgene, saa»

vel i Gunderup, som paa Lindenborg, lykkedes fuldkommen, men
standsede, i Gunderup, fordi Kloveren, der væsentlig benyttedes
som Grønfoder, nogle Aar flog Fejl, som Folge af Foraalsvejrliget
og Uheld med Jndkjod af Fro, der ikke buebe ♦);

paa Linden,

*) Muligt den Erfaring, som ogsaa her fremstillede sig, at Malkeqvæget
ikke, ved at staldsodres, gav mere Melk end ved at tøjres paa god
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borg, fordi den Mand gik bort, der, kraftigen grebet af Kunstens
højere Ideal, i Særdeleshed interesserede sig for Sagen, thi det
er en afgjort Sandhed, at en vellykket Staldfodring, især Heel
staldfodring, udfordrer Avlsbesiyrerens hele Opmærksomhed, for
at Alt kan flee paa rette Tid og Maade, og at den Jordbruger,
der har meget Andet end sin Avling at passe, stal have ondt
ved at udfore et saadant Foretagende med Held, da Tjeneste
folkene allermindst heri kunne være dem selv overladte. Hos
Bonden, som selv seer til overalt, selv er med allevegne, vil
Staldfodring derfor vist nok fordeelagtigst kunne fremmes, saa
hastig de Hindringer, der nu fra Villiens, som fra en forsomt
Dyrknings Side staae den i Vejen, blive hævede.

7.
Anvendes Ralk, Dynd, Mergel eller kunstige Gjsdningsmidler?
Har man gjort Forsag med at brænde Grønsværen, saavel paa
Agre som Enge? Virkningerne deraf? Hvorledes var der
Jordsmon, hvorpaa Brændingen fandt Sred? leret,
mergelagtigt, sandet eller e-ervagrigr?

Kalk anvendes ikke som Gjodningsmiddel, hvortil Samme endnu
falder for kostbar, fljondt det raa Materiale i flere forskjellige
Egne af Amtet er i betydelig Mængde for Haanden. Dynd af
Gadekjoerene, naar terre Sommere gjoce dem tilgængelige, forAgergræsning, kan have bidraget til,

at disse Forsøg ikke fortsattes.

Til Gjødningens Formerelse var der nemlig ingen

væsentlig Trang,

da hertil havdes Ressourcer udenfor selve Agerbruget ved Oppeborsel af

Naturaltiender, hvilket ligger uden for det Sædvanlige, og for at der
ikke af den Bemærkning,

at Melkindtægten ej forøgedes ved Stald-

fodringen, stal hentes en Jndvending imod Samme, — erindres:

at

dette Resultat ikkun kan vise sig, hvor saa gode, under et ordnet Sæd-

stifte og ved Dyrkning af Kløver berigede Græsgange haves, som paa

Gunderup Præstegaards Mark, hvilket ligesaalidet almindelig hører til
den nærværende Tingenes Orden,
mindre gode Jorder.

som dette vanskelige» naacs paa

MH
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sommer man ikke at benytte som Gjsdning, hvorkil den ifor-

vejen opkjores og henligger for at udluftes, forinden Samme

enten ublandet, eller blandet med animalff Gjodffe, fores paa

Ageren.

Landmanden har et temmelig rigtigt Begreb om den

rette Omgang med dette Gjodemiddel, hvilket dog kun enkelte
Steder, og na ar Sommervejrligel begunstiger Arbejdet,

frem-

byder sig, og derfor ikke kan betragtes som almindelig Ressource.
For kalkede Jorder og lette Sandmarker, der ere fattige paa

Mulddele, er denne Gjsdning i Særdeleshed at anbefale.

Ryd

ning af Parker og Grave vides intetsteds at være foretaget saaledes, at derved Dynd eller Mudder af nogen Betpdenhed er

tilvejebragt til Anvendelse fom Gjodske;

kun ved Hovedgaarden

Lindenborg er i de senere Aar, ved Rensning af Gravene, en

ikke ubetydelig Mængde af denne Materie staffer tilveje, men

da Massen var temmelig blandet med uforraadnede Vandplanter,
har man ikke for det forste kunnet benytte den som Gjodemiddel.
Brugen af tllergel er r enkelte Jordbrug dreven med Indsigt
og Kraft.

Saaledes er paa Hovedgaarden Randrup denne Guards

Marker, 11 Indtægter a 30 Tonder Land, blevne merglede, og

heraf pr. Tonde Land paaført 150 til 160 lospændige LceS eller

i alt 50 til 60,000 Læs.

Jorderne indeholde god Muldsand,

og for en mindre Deel Muldleer;

Mergelens Leie er fordeel-

agtig, findes flere Steder i Marken, og har en ønskelig Blanding

af Sand, Kalk og Leer, mest af forste Slags, faa at den lette-,

Ugen bringes i Forbindelse med Jordsmonet.

Da her gjodes og

brakkes tillige, have Mergelens Virkninger overordentlig bidraget

til at sætte disse Jorder i Kraft.

10 til 11 Fold Provstierug

hostes sædvanlig paa Brakmarken.

Ogsaa ved den, samme Ejer

tilhørende Hovedgaard, Dalsgaard, t Hindsked Herred, der har

lettere, for største Delen Sandjorder, ere Markerne tidligere med
Fordeel merglede.

Ved Sædegaarden Tustrup er der begyndt

med Mergel paa Indmarken, og ved Hjelp deraf er 100 Tdr.
Land lpngbegroet Udmarksjord forvandlet i Plojeland.

Omtrent

100 tospcendige Læs Mergel er paafort pr, Tonde Land.

Mer,

gelen, blaa Leermergel, maa i Blandingen have en Deel Kalk,

at flutte efter den Virkning, Samme frembringer paa det temmelig kolde og lerede Jordsmon, der forefindes ved Tustrup.

Paa
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den, nybrudte Jord har man efter Mergling forste Gang taget
nogle Kornafgrøder uden Gjsdske, og naar Samme, efter flere

Aars Udlæg, atter optages, er det Planen at gjode og dyrke den

paa samme Maade som det ældre Agerland, hvor Mcrglingen,
da Opdyrkningen af raae Jorder ophorer, agtes dreven med mere
Paa Hovedgaarden Kyse i Slet Herred har den nye

Kraft.

Ejer begyndt at benytte Mergel, som, da Samme, fljondt i nogen

Afstand, haves af passende Slags, kan blive et vigtigt Grund
forbedringsmiddel for denne Gaards tildeels skarpe Jorder, og

hvoraf den gavnlige Virkning allerede spores.

Der paaforcs 300

Karrelcrs til 9 Kubikfod pr. Tonde Land, som tillige brakkes og

Ded Hovedgaarden Vang og Avlsgaarden Bjorum i

gjodes.

Kjoerherred er paa hver især mere end 100 Tender Land Overdrevsjord opdyrket ved Hjelp af Mergel (blaa Leermergel),

der

er paaført i saadan Qvantitet, som naar Jorden gives en rigelig

Gjodsre.

Man har i forste Omgang

for 4 til 5 Kornafgrøder,

benyttet Jordens Kraft

uden Gjodning,

men siden, efter

Hvile, gjodet og behandlet Nylcendene ligesom det gamle Ager
land.

Uagtet Mergelen, som paa disse Steder haves, ikke synes

fflkket for de tunge og kolde Jorder, hvorpaa dcn anvendes, hvor

en god Kalkmergel vilde være virksomst, har dog Samme umiskjendeligen bidraget til, ej alene uden Gjodning at frembringe

god Daarsced, men Kloveren, hvormed de merglede Marker have
været udlagte, har endogsaa groet godt til;

en Erfaring,

der

viser, at man ikke letteligen kan forregne sig ved Brugen af

dette nyttige Middel til al sætte de Kræfter for Plantenæringen

i Virksomhed, som Jordsmonet indeholder.

Ved Avlsgaarden

Raakildegaard, i Ellitzhoy Sogn, har Mergel længe været brugt

og misbrugt paa Sammes sandede Jorder, men, som i det Fore«
gaaende bemærket, gaaer den nærværende Ejer, i Anvendelsen,

ud fra rigtigere Principer, i det Gjodning tillige anvendes, og

Jordernes sidste Kraft ikke ved Mergelen udtommes.

Den Mer.

gel, der haves, er mere kalkholdig, end de Sorter, vi allerede have

nævnet, og sindes heldigt beliggende i en. Agerlandet tilgrcendsende Hedebanke.

Ved Iuelstrup Præstegaard er en Deel Hede

jord opdyrket, og dertil samme Slags Mergel, 100 til 120 to-

spoendige Vognlæs pc. Tonde Land, i Forbindelse med Gjodning,

W
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heldigen anvendt. Paa Bildmosegaard bleve for en Deel Aar
siden Agerjorderne merglede, men da Sand udgjorde Hovedbestand,
delen, og Mergelen faaledes ikke passede for disse af Naturen
temmelig lose Jorder, fandt man ikke Regning ved at fortfare
dermed. — Disse torde være de betydeligste Exempler, paa hvad
der i Amtet er udrettet ved Hjelp as Mergel *).
Da denne
nyttige Jordart uden Tvivl sindes de fleste Steder, naar Samme
alvorligen blev eftersøgt **
),
burde Landmændene af al Evne
sircebe, hvor dens Tilvejebringelse ikke er for bekostelig, enten
formedelst Fraliggenbed, eller hvor den ligger saa dybt at Vandet
i nogen betydelig Grad er ttl Hinder, og Transporten til højere
liggende Grunde bliver for besværlig, — nt betjene sig af den
til at rette Fejlene, som de dyrkede Jorder paa en eller anden
Maade besidde i Blandingen, hvorved de blive mindre stikkede
til Soed og Grcesavl. Saaledes vide vi jo at en god Leermergel er i Stand til ganske at omskabe Sandjorders Natur,
saa at de blive tjenlige for Productionen af Sædarter, der ellers
ikke passe for dem, ligesom god Sand, eller Kalkmergel er et
ypperligt Grundforbedringsmiddel for de kolde og lerede Jorder,
af den naturlige Aarsag, at der saavel paa Sandet som Leret
derved tilvejebringes i Jordsmonets Sammensoekning en for
Vegetationen gunstig Forandring. Hiint erholder mere Sammen
holdningsevne, og Grunden til dets Ufrugtbarhed, at det nemlig
hastigen udtorres, hæves; Lecrjorderne, der laborere, af en modsat
Fejl, i det de holde for meget paa Fugtigheden eller i Torke hærde sig,
•) Efterat dette var nedskrevet, er paa Hovedgaarden Lundbck gjort en

kraftig Begyndelse med Markernes Mergling,

væsentlig

hvilket kan blive

af

Jndflydelse paa de sammesteds forekommende lette Sand

jorders Productionsevne.

**) Det er bekjendt, at den Materie, vi kalde Mergel, ø: Sand og Leer
blandet med Kalk, hvorefter Samme, ligesom en af disse Dele er præ-

dominerende, kaldes Sand-, Leer- eller Kalkmergel, hyppigst findes i
Skjellet imellem det højere Agerland og de lavere liggende Kjær- eller

Engjorder, paa hvilke Steder den falder besværligft og bekosteligst at
bringe frem; men den forefindes ogsaa ofte i Banker og paa Hojlændene
nær Jordens Overflade, som f. Ex. paa Randrup, ja der, hvor man
mindst formoder at træffe den, i Hederne, hvorpaa haves Excmpel ved

Raaekildegaard.

59
fna at hverken Korn eller Græs kan komme frem, og deres Be,
handling bliver vanskelig, befries ved Mergelen fra disse Mangler, ja ere, som Erfaringen viser, vel tjente med at paafsreS
denne, om end Sandet eller Kalken ikke i noget overvejende
Forhold er tilstede. De gavnlige Dirkninger, om ej just i en
faa paafaldende Grad, udeblive dog ikke. Græsningen vinder,
efter almindelig Erfaring, i Særdeleshed ved en fornuftig Brug
af Mergel, da Klover og andre kunstige Græsarter lykkes for,
trinlig derefter. Beviser herfor haves i Nærheden. Paa Dalsgaard og Raaekildegaard, hvor Brugen af Mergel gaaer adskil,
lige Aar tilbage i Tiden, er denne Virkning ikke udebleven,
uagtet man oprindelig ingenlunde sparede paa Jordens Kræfter
for Grcesvæxten. Kun at Mergel ikke betragtes som Gjodning, hvilket Mange ere meget for tilbøjelige at ansee den for,
men kun for hvad den efter fin Natur er, et Grundforbedrings
middel og en Materie, der, ved de Kalkdele, den indeholder, oploser de i Jordsmonet værende gjodende Partikler,—saalcdes at
Samme overfores som Næring til Planterne, da er Vejen futu
den, ved er fljonsomt Valg retteligen at nytte den og at komme
til Overbeviisntng om, at der ikke, hverken af nyere eller ældre
Oeconomer er sagt for meget til Sammes Roes, men at kun
Misbrug nu og da har bragt den i Miskredit. De betydelige
Kalk- og Kridemasser, som forefindes, i Særdeleshed langs Ky
sterne af Liimfjorden og Mariagerfjord, samt flere fvrhennævnte
Steder i Fleskum, Helium, Hornum og Slet Herreder, og som
indeholde den allerkraftigste Mergel, benyttes i Almindelighed
ikke som Saadan. Der er dog neppe Tvivl om, nt dette jo
med Fordeel lod ftq gjore der, hvor Massen ikke er af den
saakaldte Steenkalk (Liimsteen), der ikke, uden at brændes,
lader sig opløse og bringe i Forbindelse med Jordsmonet. De
mange uopdyrkede Kjoerjorder, som gives langs Liimfjorden, kunne
ved dette Middel lettest bringes under Cultur. Hvor Agerjorden,
som almindelig der er Tilfældet, hviler paa og har Kalk i
Blandingen, vilde det neppc gavne at bringe mere nf denne i
det ovre Jordlag. Paa de Steder (som i Hornum Herred og
Sognene, der grcendse nærmest kil Mariagerfjord, m. fl.) hvor
sandede, muldsandede og Hedejorder gives og Kalk haves i Nær.
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heden, kræves der Forsigtighed ved Brugen af denne Materie som
Gjodemiddel, da Samme virker til endnu mere at aabne og
losne Jordsmonet; men til Compostmoddinger, saaledes som
ved Ouegaard er paalcenkt, lod Kalken sig sikkerligen med Fordeel anvende for Jordbruget i disse Egne, da Jord, Torv og
anden lignende Materie, i Forening med animalst Gjodning, letteligen ved Kalken lod sig opløse og forvandle til god Gjodske. Ved
Hadsund i Wive Sogn bruger Færgemanden en kalkagtig Mergel
til at blande med i Møddingen, og som paa Sandmarkerne der
har viist god Virkning; en Fremgangsmaade, der fortjente at
paaagtes af en stor Deel Jordbrugere nærmere og fjernere.
Den Taug, sædvanlig Bændellang, som ved Hav- og
Fjordkysterne opdriver, benyttes ikke saa almindelig som den
burde til Formerelse af Gjodningen. I Alstrup, Gislum
Herred, behandles denne Gjenstand med mest Opmærksomhed.
Tangen samles For, og Efteraar i Dynger paa Stranden og
fores eftermanden lagvirs i Møddingen, hvor den forraadner,
og opløser sig, forsaavidt dette ikke allerede er tilvejebragt ved
nt ophobe den paa Stedet selv. Ved Vive Prcestegaard er Tang
med Fordeel benyttet til Strøelse for det staldfodrede Qvceg.
En anden Mand i samme Sogn, der boer nærmere Fjorden,
bruger ogsaa Tangen, som i rigelig Mængde forefindes, til
Gjodning, men sorger ikke for, at Samme forraadnel fores
paa Ageren, hvisaarsag Virkningen er ufuldkommen, ja vel
endog stadelig, da det sandede Jordsmon derved gjores end mere
porost. Det samme Misgreb er uden Tvivl Aarsag i, at den
overordentlige Mængde Tang, som, tildeels i store forraadnede
Masser, henligger langs Havkysten fra Als til Gjeraae, næsten
ikke benyttes som Gjodningsmiddel af de Agerbrugere, der be
sinde sig i Nærheden. Man har funden, at de i Tangen
værende Sallpartikler skadede Vegetationen, at den sandede Jord
ved Tangen blev end losere, og at Græsvcexten tabte sig, hvilket
meget naturlig maa blive Folgen, naar man enten forer den af
Soevand gjennemlrukne, ftjondt forraadnede. Tang, paa Ageren,
eller uoplost og ublandet gjoder med den. Som Strøelse under
Kreakurene, eller, behoringcn oploft og udluftet, blandet med dyrisk
Gjodning samt andet Issald, bor den betragtes som en hoist-
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velkommen Gave, og benyttes af Enhver, der er saa heldig at
have den i Nærheden.
Af kunstige Gjodemidler, som Affaldet fra Fiskerierne yde,
er Sildegjcel det væsentligste og hidtil saa at sige det eneste.
Samme indeholder en kraftig, men hidsig Gjodning, der neppe
bor bruges ublandet, men, som og er scedvanligst, iforveien
meleres med dyrisk Gjodfke eller Gjodningssurrogater.
At jordblande Staldgjodningen er almindeligt i de fleste
Bondeavlsbrug. I Kjcerherred samt nogle Steder i sondre,
østre og vestre Side af Amtet, hvor de lettere Jorder fore
komme, steer dette ved at fore Torvesmul, gamle Jorddiger
eller Jord, som til den Ende hentes i Kjeerene, Hederne eller
vel og pna selve Ageren, i Møddingsstederne, eller ved paa Mar
ken selv at opfere saadanne Blandingsmoddinger. I et videre
Omfang, ei alene paa de bedre, men oasaa for en Deel paa de
ringere Jorder sonden Liimfjordcn, iværksættes denne Blanding
paa selve Ageren i de saakaldte Raager (med Jord tilhyllede
smaae Møgdynger), hvilke, eftersom denne Operation udfores
forend Byglandet fældes, eller derefter, fatter Navn af Sommerraagcr og Vinterraager. Denne Maade at blande Gjodningen
paa, fortjener uden Tvivl Anbefaling, da Transporten af Bland
jorden undgaaes og Blandingen selv, anvendt saaledes, kan stee
fuldkommen. Med Sommerraagerne begyndes saa hastig det
nødvendigste Arbejde med Torvegravning er forbi, og fortsættes
til henimod Host. Naar der t Ryggen af Ageren, længere eller
kortere Tid forud, eftersom Skjolden ved længere eller kortere
Hvile hurtigere eller langsommere kan forraadne, nogle Furer
ere pløjede, udfores enten Gjodningen og afloesses i smaae Hobe
(Qvantiteten retter sig efter det Forraad, der haves, hvilket som
oftest kun rækker til i ringe Portioner) paa begge Sider af det
Plejede, og derfra spades og støvles til samme Tid den Jord
op, hvormed den animalske Gjodning tildækkes i Form af afrun
dede Bunker (Raager), eller ogsaa man, som vistnok er bedre,
da Blandingen derved fleer fuldstændigere, afsætter Gjodningen
paa samme Maade i en Række langs Midten af det Furelagte,
og derefter ved Gravning blander og dækker Gjodningen. I de
senere Aar har man paa nogle Steder lettet sig Arbejdet, ved
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med Ploven at kaste Raagefurerne ud, i den derved dannede
Rende at udstroe Gjsdningen, og siden tildække Samme ved atter
at bruge Ploven i modsat Retning. Harve og Tromle benyttes
derefter til at smuldre Jorden og tildække Gjsdningen. Den
forste af disse Methoder, Raageblandingen, kaldes ogsaa at
blande Gjodningen i Loberækker, den Sidste at rygblande den.
Vinterraagerne dannes om Efteraaret og om Vinteren, naar
Vejrliget tillader det, ved at Gjodningen, ligesom om Sommer,
rangerne er meldt, sættes i Bunker paa begge Sider af den for
ud fælgede Ager og tilhylles med Stykker af Midtfurerne, som
til denne Brug tidligere ere lagte. Naar Raageblanding sinder
Sted, er det i alle Tilfælde en gavnlig Forsigtighed, som vel i
Almindelighed, men ikke ubetinget folges, forst nt give Gjod
ningen et Underlag af den Jord, hvormed den siden tilhylles,
da Sæden ellers paa Raagestedet bliver for gejl, og derimod for
den ovrige Deel af Ageren meget af Glødningens Kraft tabes.
Man opdager denne skadelige Virkning oftere, hvor Winterraager,
end hvor Sommerraager, uden Iagttagelse af hiin Forsigtighed,
bruges, da Hine i længere Tid henstaae uspredte, hvorved der
lobes større Fare for at Gjodningssaften nedskyllcs, end med disse,
der ikke forblive saaloenge paa Ageren eller s de mere regnfulde
Efleraarsdage, hvormed ogsaa nojagtigen iagttages at Raagestedet
omhyggeligen reenskovles. Efterat man i Lobet af Sommeren
er bleven færdig med at raage eller rygblande Gjodningen, spredes
det Hele, scrdvanligen naar Hosten er til Ende, ogsaa forinden
eller i selve Hosttiden, naar Vejrliget standser Hostarbejdet,
All ligesom Lejligheden byder, — jevnt over Agerens Overflade,
hvor Samme forbliver liggende indtil Groden begynder at skyde
igjennem, som er det rette Tegn til at Skjolden er forraadnet'
og at Ageren bor vinterloegges, hvilket da ikke taaler Opsættelse,
hvis man ej vil udsætte sig for at Scedelandet ved den frodigen
fremstikkende Grode atter hærder sig og bliver mindre stjor og
beqvem, naar det næste Foraar plejes anden Gang til Byg.
Vinterraagerne spredes paa samme Maade om Foraaret i del
samme man er færdig at begynde med Bygsceden. Ploven folger
Spredningen det snareste muligt.
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Efter disse forskjellige Maader at jordblande Gjodningen
paa, avles sædvanlig meget godt Byg, naar alt Fornødent ud,
fores med Omhue og i rette Tid. Det kan ikke være den dyriske
Gjodning alene, som udretter dette, thi Samme haves oftest
kun, i Forhold til Arealet, der gjodes (i Tre, og Firemarksbrugene en Tredie. eller Fjerdepart af det Hele) i saare ulilstrcekkelige Qvantiteter, ei at tale om at Qvaliteten i Almindelighed
ogsaa er m(tabelig, men Agerlandets Belægning med Bland,
gjodsken, der bor flee og sædvanlig ffeer faa rundelig, at enhver Plet af Overfladen dermed skjules, virker mechanist paa
Iordsmonet til deri at frembringe en Gjcering, som voesentligen
bidrager til at frugtbargjore Samme. Man seer derfor ogsaa,
der, hvor Arbeidet med Blandingen af en eller anden Aarsag
ikke foretages eller kan udfores i rette Tid, hvilket l. Ex. paa
lerede og kalkede Jorder kan hænde i Sommere, da vedholdende
Tsrke næsten gjsr det umuligt at grave Jorden, eller man for
en Deel ikke kan overkomme al blande betimelig paa sædvanlig
Maade, — at Vedkommende da udfore Staldmoget, sprede
Samme strax, faa tykt eller tyndt som Forraadet tillader, og
siden give Ageren et Lag af den i Midten plejede til Blanding
bestemte Jord, hvorved Befrugtningen afgjort fremmes. Men
denne Virkning staaer i ethvert Tilfælde stedse i Forhold til
den (Tørre eller ringere Omhue, der vises med at blande, sprede
og pleje. Skeer Blandingen ikke saaledes, at Massen er til
strækkelig til fuldstændig at skjule Agerfladen, forrettes Spred
ningen stjodeSlost, ligger det Spredede saalcenge paa Marken, at
denne tilgroer med Græs og Ukrud forinden Ploven sættes i
Gang, eller denne bruges forinden Gjceringsprocessen er indtraadt,
da lykkes Sæden langtfra i den Grad, som naar hine Betingelser
ere opfyldte. Gavnligheden af denne Maade at blande og be,
handle Gjodningen paa, torde saaledes være hævet over al
Tvivl, og den fortjener almindelig Efterfølgelse i ethvert Jord
brug, der ikke er saa rigeligen forsynet med animalsk Gjodske at
enhver Forøgelse deraf kan ansees overflødig, hvilke Tilfælde
endnu ere sjeldne, og selv der kunde denne Fremgangsmaade
være til Nytte. Vistnok er det ikke denne Erfaring, der fra
Begyndelsen af har bragt et Arbejde i Gang, som unægteligen
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er forbunden med temmelig Anstrengelse, og af den Aarsag
vanskeligen lader sig udfore af Landmænd udenfor Bondestanden,
hvor Tjenestefolkene ikke, saaledes som hos Bonden, ftaae under
Avlsbestyrercns umiddelbare Anførsel, — men det er formeenklig
meget mere Trangen til Gjodning, der, ligesom Midlerne til
Sammes Tilvejebringelse under Trevangsbruget aftog, stedse
blev foleligere, fom har vakt Opmærksomheden herpaa. Imidlertid
ere forstandige og fordomsfrie Jordbrugere nu komne til den
Overbevisning, at om endog tilstrækkelig dyrisk Gjodning haveteller kan tilvejebringes, er det fordeelagtigst, ej alene for den
forste Afgrøde, men for alle Folgende, nt jordblande Gjsdningen,
da derefter avles renere og bedre Sæd, end efter den Ublandede.
Dette Resultat har vrist sig hos Jordbrugerne, der boe i Nær
heden af Aalborg, hvoriblandt gives tænkende Mcend, saavel i
som udenfor Bondestanden, der ikke blindt hen hænge ved gamle
Vaner, men ved Forsøg herom have forskaffet sig Vished. Hos
dem kan det ikke være Mangel paa Gjodning, der volder at de
vedblive med Jordblandingen, da de fra Staden kunne forskaffe
sig det Fornødne; men Erfaring har tilstrækkelig godtgjort, ved
afvexlende at gjode og rigelig at gjode en Ager med Staldgjodske
og en Anden med Blandgjodste, at Sæden lykkes fortrinligere,
holder sig renere og giver mere i Skjeppen hele Notationen
igjennem paa denne end hiin.
Det maa ogsaa erkjendes at
man intetsteds sinder denne Operation — Gjodningsblanding —
udfort med større Omhyggelighed, end hoS bemeldte Jordbrugere.
Sædvanlig rygblandes Gjodningen, ikke med Ploven, som vist,
nok sparer meget Arbejde, men med Spaden, der tilvisse for
retter Arbeidet fuldkomnere. Man betragte en saadan Ager
efterat Blandingen er spredt, og en Anden, hvor Ploven har forrettet Spadens Tjeneste, og man vil ikke være i Tvivl om hvilket
det Bedste er. Naar paa den Forste Jord og Gjodning, nøje
forenet, ligger siintstroet som et Pulver og skjulende enhver lille
Plet paa Overfladen, seer man ofte paa Sidste disse Dele ikke
behorigen sammenblandede og klumpeviis henkastede, hvorved Mas
sen ikke virker eens, og Jordens Tildækning, der uden Tvivl er
Hovedsagen, bliver mindre fuldstændig. Bed Raageblandingen
indtræffe de samme Ufuldkommcnheder, da Jord og Gjodning
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ikke for Spredningen er tilstrækkelig meleret. Fra et andet Spns-punct kunde Ryg» og Naageblandingen blive til stor Fordeel
for Jordsmonet, i det Samme paa den Maade efterhaanden
og i faa Omgange kunde vorde reolet, og saaledes letteligen
fordybet. Man behøvede kun stedse at fortsætte Blandingen fra
det Sted paa Ageren, hvor Samme sidst udførtes, og hele Mar
ken var i Lobet af nogle Aar kulegravet. Dette skeer scedvanligviis ikke, efterdi Blandingen stedse iværksættes paa samme Sted
af Ageren, da denne, under Scedomlobet, kastes nogle Gange
oftere sammen end ud, og saaledes fremkommer, naar Marken
udlægges, den forrige Nyg og den forrige Reen. Der er anført
fom Grund for at denne Blandingsmethode undlades, at den
ikke passer der, hvor den dyrkede Jordskorpe ej er faa dyb, ar man
ved Gravningen undgaaer at støde paa Underlaget; Meget be
roer imidlertid paa hvad der i enhver Egn er Skik og Brug,
ligesom den Umage, der er forbunden med Udførelsen og som
meget overvejer den Ulejlighed, man her i Amtet har med at
fore Jord i selve Møddingen eller Gjodning til Blanding paa
selve Ptarken, et Arbejde, der hverken i Omfang eller Nøjagtighed
kan sættes ved Siden af hvad man forstemer ved den Slags
Mogblanding i Jyllands Vesteregn, — hvorom Fader Hoegh ud
forlig har underretter os — toede maaskee i mange Tilfælde
være en Grund, hvorfor man betænker sig paa at folge Exemplet.
Wi see saaledes paa de gode Jorder i Kjærherred, som paa lig«
nende i Als, Skeelund, m. fl. Sogne sonden Liimfjocden, hvor
Underlaget ikke er til Hinder, at denne Skik ej følges. Det er
naturligt, at hvor den dyrkede Overflade er tynd og Underlaget
slet, passer denne Fremgangsmaade ikke, forsaavidt man derved
udsattes for at blande det maadelige Underlag med Madjorden,
men indeholder Underlaget ikke rødt Sand, jernholdigt Gruus
eller andre for Vegetationen bekjendte skadelige Bestanddele,
skulde man ikke være for bange for at bringe noget deraf i Overfforpen, hvor det paa sine Steder maaskee endog kunde rette en
Fejl i Grundblandingen, og stedse blev det et tjenligt Middel
til efterhaanden at fordybe Jordsmonet, hvorved dette erholder
hojere Værd. I adskillige af de Sogne, hvor den omhandlede
Raage, eller Rygblanding finder Sted, vg navnlrgen i disse,
5
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der icke af Mangel paa Klegmog folge denne Skik, seer man
at saadanr steer, om ogsaa Sand fremkommer i Underlaget, og
stedse til Opnaaelse af de Fordele, man derved attraaer. Jovrigt
undgaaer det ikke Opmærksomheden, at denne Behandling af
Gjodningen i Særdeleshed passer i de Jordbrug, hvor Gjodfkcn
anvcnde8 til Baarsceb, hvilket, med meget faa Undtagelser, endnu
er Tilfældet t Amtets Bondeavlsbrug. Ved Brak eller Brakfrugtkultur er Fremgangsmaaden mindre anvendelig. Blandingsmøddinger, opforte paa Marken eller ved Gaardene, maatte under
disse Omstændigheder foretrækkes. Den samme Jord, som nu
paa Ageren bruges, kunde hertil anvendes, men Arbejdet foreges
derved ikke ubetydeligt.
I Hedeegnene benyttes hyppigt Hedetorv, forbrændte til Aste,
som Gjodemiddel. Torvene skjceres til dette Brug et Par Tommer
tykke, tørres og sættes derefter i Skruer eller Miler oa brændes, da
Affen, efterat være afkjolet, kjeres paa Ageren eller blandes i Mød
ding paa Marken.—Undertiden fores ogsaa Torven i smaae Hobe
paa Ageren og brændes, hvorefter Asten spredes. I begge Tilfælde
sporrs deraf, især for de forste Halme, god Virkning. Imidlertid
lmr Vejrliget megen Indflydelse paa denne Operations heldige Ud
førelse. Jndfalder Regn under Brændingen af Torvene, bliver
denne ufuldkommen og Virkningen ligesaa; indtræffer Blæst
under Askens Afkjoling, henvejres og spildes de finere og bedre
Dele, og lidet mere end Sandet levneS, saa at Provenuet bliver
ubetydeligt. Paa Sandjorderne foretrækkes den overgjemte Gjodning fremfor den friske, og det er temmelig almindeligt, at Bonden i disse Egne overgjemmer sin Gjodning fra det ene Aar til
det Andet. Denne saakaldte udbrændte og paa de fleste Steder
jordblandede Gjodning forebygger, at Vaarsoeden skoldes paa de
lettere Jorder, ligesom det er klart, at hvor Blandjorden vælges
vg kan faaes passende for Jordsmonet, dette derved vinder t de
Bestanddele, Sammr af Naturen mangler, og en Grundforbedring
med det samme udrettes. Paa de flarpblegede Jorder viser forraadnet Torv som Gjodemiddel ypperlig Virkning, da Mulden,
hvortil denne Jordart trænger, derved mærkrligen forøges. Man
er paa de Steder, hvor dette Surrogat burde og ofte med Lethed
kunde benyttes, ikke noksom opmærksom paa dets Anvendelse.
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At vinde Gjodning ved at holde Malkeqvceget om Sommer»
ncetlerne paa Stald og Ungqvceg samt Faar i Fold, og der at an
bringe Strøelse, forsommes scedvanligviis ikke, naar derimod en al
for stor Ligegyldighed mangensteds vises ved den Indretning og Be
liggenhed, Msddingspladsene gives eller i Tidens Længde have
faaet. Sjeldent broelagte i Bunden, udgjore Samme alt for
ofte storre eller mindre Fordybninger, fyldte med Vand, hvori
Moget udludes og dets bedste Dele bortstylles eller tildeels nedsynke
i Bunden, naar denne af Naturen ikke er vandtæt; at belægge
Samme med et tilstrækkeligt Lag Jord til Opfangning af Mog«
safterne — hvilket ofte forsommes — forebygger under disse
Omstændigheder ikke hine Ulemper, da Regnvandet i disse Huller
udgjor den største Part. At man fra Begyndelsen af hav valgt
eller anlagt Moddingsstederne saaledes, at Soel og Vind ikke
om Sommeren skulde fortorve Gjodningen, er i sin Orden,
men det er en stor Fejl at man er vedblevet og vedbliver at
udhule Pladsene, saa nt de faae Udseende af maadelige Parker,
hvor Gjodningen begraves til sandt Tab, saavel for dens Godhed
som Qvantitet, da mange af dens faste Dele opløses og fores
bort med Vandet selv, der baner sig eller vel endog gives 21fløb
til Steder, hvor Samme ej kommer til Nytte. — At gjode Engene,
eller ved Jordblanding at indvirke paa Produktionen af disse, er,
saavidt vides og som allerede bemærket, ubekjendte Foretagender
i dette Amt. — Med Jordskorpens Forbrænding er gjort Forsog i
Kjoerherred, Ulsted Sogn, paa de eenlige Gaarde Gravholt,
Skoven og Vadsholt. Grunden var torvagtig Hedejord af 6—10
Tommers Tykkelse, hvilende paa Sand. Efter en omhyggelig
udfort Efteraars- og Foraarsplojning, ogsaa efter kun een Pløj
ning om Foraaret, er Brændingen iværksat, saa hastig man om
Sommeren har anseet Furerne til dette Djcmed tilstrcekkeligen
gjennemtorrede, — ved at antænde disse fra den Side Vinden
blæste, og paa en Dag da denne ikke bevægede sig for voldsomt,
hvorefter Ilden, til den Dybde, Ploven har naaet, sagte er ffre
den frem og forvandlet Torven til Aske. Paa enkelte Pletter,
hvor Brændingen ikke har vcerer fuldstændig, har man enten
bragt Furerne i Bunker og derefter antændt dem, eller ogsaa fiinthakket saadanne af Ilden ufortcerede Furestykker. Askelr er der,5*

paa strax bleven nrdplojet og Jorden samme Efteraar besaaet
med Rug, derefter atter Rug, Byg gjodffct. Rug, Havre,
nogle Aars Udlæg. I næste Omgang ere Markerne optagne
under det sædvanlige Scedskifte og behandlede som den gamle
Agerjord. Afgrøderne have været tonnende. Som Betingelser
for med Held og paa en saa lidet bekostelig Maade at udfore
denne Operation, mene Vedkommende, at der udfordres saa gun«
stigt Vejrlig, som nogle af de afvigte varme og torre Sommere
have ydet, saa og at der imellem Torven og det egentlige Under
lag forefindes en Jordart, der ikke lader sig fortære af Ilden
eller at Forbrændingen ikke naaer tit Bundlaget, da Affen
alene, i Forbindelse med det golde Sand eller andet ufrugtbart
Underlag, ikke er skikket til at danne en dyrkbar Overflade.
Denne fremkommer ved, under de folgende Pløjninger, at blande
Affen med hvad Ilden har levnet af det ovre Jordlag som med
noget af Underlaget. Ejerne af disse Gaarde, hvoraf den Forstes
paa den Maade har opdyrket 16, den Andens 6 og den Sidstes
3 Londer Land, forsikkre, at intet Foretagende har r deres Jord
brug baarrt saa rige Frugter som dette, og at de ikke kjende en
mindre bekostelig eller en sig saa hurtig lønnende Maade at bringe
raae Jorder af det nævnte Slags under Kultur, som denne.
Ved Pløjning og Gjodning har et saa fordeela'gtigt Resultat,
efter anstillede Prøver, aldeles ikke været at naae. Ved Juelstrup Prcestegaard har Pastor Schjonning for 10 til 12 Aar
siden ladet de paa Proestegaardens Eng værende Tuer undergaae
Forbrænding, men Virkningen var ubetydelig. Disse Exempler
cre de eneste af det Slags, der ere komne til Forfatterens Kund
skab som udførte her i Amtet.
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8.
Bruges og fa a Stude til Markarbejde?

pø
,
c*S Aars og Gislum Herreder samt I nogle af de tilgrcendsende
Sogne i sondre Side af Slet og i vestre Side af Hindsted Herred,
er det almindeligt at benytte Stude til Markarbejde, Sædvan
lig holdes paa en Bondegaard kun 2 Heste vg 4 Arbejdsstude,
med Undtagelse af Hoveriegodserne, der for Hoveriets Skyld
maae holde en større Hestebesætning. Forresten er denne Be
nyttelse af Qvoeget en Sjeldenhed, der kun forekommer hos me
get enkelte Jordbrugere andensteds i Amtet. Sammes Fordeelagtighed erkjendes dog almindelig, og i de Egne, hvor Savnet
af det kostbarere Hestefoder og Trangen til større Besparelse i Al
mindelighed, fra Begyndelsen af har lcert Beboerne at bruge
Oren paa den Maade, paastaaer man, at Bondens oeconomiske
Forfatning derved siden den Tid har forbedret sig, samt at denne
Skik cfterhaanden mere og mere har, udbredt sig. Fordelene
heraf synes ogsaa at være mange og afgjorende. Naar Hesten
med Aarene aftager i Lærd, finder det Modsatte Sted med
Oxen; denne kosrer mindre at underholde, flaffer Landmanden
en bedre øg især for de lettere Jorder tjenligere Gjodning, end
hiin, udsætter sin Ejer for et mindre Tab i Ulykkestilfælde, end
naar saadant indtræffer mrd Hesten. Hvorfor holde da de Fleste
udelukkende Heste til Avlsdriften? Man indvender mod Brvgen
af Trcekoxer, at Arbejdet ikke fremmes tilbørligt, at man om
Sommeren i varmt Vejr har ondt ved at komme afstcd mrd
Arbejdsqvceget, da det enten instinktmæssig bliver alt for springs eller
ikke vil bevæge sig af Stedet, og endelig, at man i Egne, hvor
denne Methode ikke er indfort, har Vanskelighed med at faae
Tjenestefolkene i Gang dermed. De forste af disse Indvendin
ger seer man, fra Exemplet i de Egne, hvor Speendarbejdet til,
deels forrettes ved Slude, have ikke stort at betyde, thi det er
ikke der ualmindeligt, at Heste og Stude udgjore eet Spand,
uden at Trækket bliver ulige, som ogsaa at den arbejdsvante
Stud tilvoennes for sig alene at komme ligesaa hurtig fort ved

de sædvanlige Markarbejder som Hesten, ligesom Vedkommende
vide at inddele Arbejdet saaledes, at Hestene tages i Tjeneste
paa den Tid af Dagen, da Vejrliget om Sommeren eller Vaaren gjor Qvceget mindre skikket dertil. Hvad Tjenestefolkene
angaae, da maae deres Folgagtighed i dette som i andre Til,
fcelde bøje sig under Husbondens bestemte Villie for Sagen, og
fra den Side kan saaledes ingen væsentlig Hindring opstaae,
naar ikke en upassende Eftergivenhed vises. Imidlertid kunne
locale Omstændigheder paa sine Steder gjore, at Heste fornemmeligen maae holdes til Avlsdriften, L Ex. Produkternes Trans
port til fraliggende Handelspladse, Markernes, Engenes og Torv,
mosernes fjernere Afstand, da man, under saadanne Forhold,
vanffeligen kommer til Tide med Arbejdet ved blot at bruge
Stude; men dette gjelder i Særdeleshed om de større selvdrivende
Jordbrug og kun for en Deel om vore Bondeavlsbrug, hvor
Ejeren selv bedre er i Stand til at jcvne den ene eller anden
af flige Vanskeligheder, ved for en Deel at benytte Arbejdsqvceg
og at indskrænke Hesteholdet i den Grad, som Oeconomren i det
Hele maatte fordre. I Almindelighed paaagter Bonden ikke
noksom de foran berørte Tab og Risico ved Hestehold, ja de
Allerfleste forsynde sig ved at overdrive dette paa en Maade, der
i flere Henseender virker til al formindske Avlsprovenüet, og op«
stiller et bedrøveligt Misforhold imellem den tærende Besætning
(Hestene) og den nærende (Qvæget). Det torde saaledes være
temmelig afgjort, at for Landmanden i Almindelighed som for
Bonden i Særdeleshed maatte det være fordeelagtigt nt henvende
Opmærksomheden paa den her omhandlede Benyttelse af Qvæget,
og for Ingen passer den bedre end for de mindre Jordbrugere,
Parcellisten og Huusmanden. Sjelden seer man disse, endog i
hine Egne nf Amtet, at bruge.Koer eller Stude i Dræt. Naar
de i dyre Domme hos den større Avlsmand, i Utide og fludsket
gjore Udvej for at faae deres Drift besorget, eller ogsaa nu og
da udrette dette ved at holde i Fællesskab et Par Krikker, der
fortære det meste af hvad der avles, oversee de den meget fordeelagligere og nærmere Dej til Maalet, ved at afrette deres Koer
til Arbejde, hvilket, som allerede nogle Exempler vise, uden
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Vanffelighed lader sig gjore og uden at Koen derfor malker
mindre, naar den imidlertid underholdes noget bedre, Tænk,
somhed og Driftighed synes overalt mindst at have hjemme
hos den Klasse nf vore Iorddyckcre.

9
Hvorledes ere 2tgerdyrknings - Redft'aberne? Erkjendes Sving
plovenes (de saakaldre engelske Ploves) Fsrrrinlighed? Ere de
nyere arbejdssparende Redskaber bekjendre og benyttede?

ploven modtager efterhaanden jevnligen Forbedringer, og det er

nu intet Særsyn at see Bonden bruge 2 Heste der, hvor han
for ikke mange Aarti tilbage troede at 6 til 8 nødvendige«
horte til et Plovspand. Naar man endnu som oftest seer Bondens Plov trukken af 4 Heste, har saadant tiere sin Grund i
vidtdreven Skaansel imod Trækdyrene, end i Nødvendighed.
Hjulplove ere endnu saa at sige udelukkende i Brug hos Bonden.
Samme ere sædvanlig mindre massive end fordum, men Construclionen forfkjellig i Amtets forskjellige Egne. Den bedste hjemme
gjorte Hjulplov forefindes i Kjærherred og forfærdiges i Ulsted,
hvorfra den saa temmelig har udbredt sig. Samme udmærker
sig ved Lethed og et rigtigt Forhold imellem dens enkelte Dele.
Sulen og Muldbrættet er fast, og det sidste forsynet med en be,
vcegelig Stryger, der ved Hjelp af en Jernspids foran støtter sig
til Skjceret, og bagtil fæstes ved en Iernkrampe, der passer til
trende i Muldbrcettet anbragte Huller, hvori Samme flyttes,
nit eftersom Plojestrimlens Henlægning efter Jordsmonets Be
skaffenhed og Hensigten med Pløjningen fordrer det. Bed denne
saakaldle Stryger, der indvendig paa Müldbroettet sastgjores
med en i Krampen tilpasset Iernkile, afhjelpes dog kun paa en
ufuldkommen Maade Muldbrcettets mindre rigtige Construction,
og foran bødes paa denne Mangel ved en hvælvet Iernplade,
som fra Skjoeret naarr til Muldfjelens forreste Deel, modtager

og hæver Plojestrimlen, og saaledes bevirker nt Strygeren fuld,
kommen vender og henlægger Samme.
En Hjulplov af, en lige saa let Bygning, der forfcrrdiges
af en Hugger og Smed i Bondebyen Bjerbye ved Hjørring,
men som dog ikke i sine enkelte Dele eller disses Dimensioner
afviger mcerkeligrn fra den Foranmeldte,' paa Muldbrættet nær,
der er bevægeligt og længere end paa hun, dog uden at have
de Egenskaber, at Samme ved egen Hjelp fuldkommen formaaer
at vende og henlægge Plojestrimlen — havdes paa Hovedgaardene
Dang og Sonder-Elkjær, hvor den bruges tilligemed den Ulsted
Plov, men gives Fortrin for denne, som havende en sikkrere
Gang og forrettende Arbejdet fuldkomnere. Denne sidste og
ingen anden bruges ved tvende af Amtets betydeligste selvdrivende
Hovedgaarde, Hostemark og Dildmosegaard. Begge Slags ere
indrettede til ak Plovmanden g aat c bag i Furen og Landsiden
er lukket. Paa Hovedgaarden Restrup blev for omtrent 20 Aar
tilbage, af daværende Forpagter Egidius, smaae holsteenffe Hjul
plove anskaffede. Disse bleve .ester en noget forstorret Maalestok
eftergjorie, og sindes almindelig i Brug paa Restrup Gods, som
hos en stor Deel andre Jordbrugere i de Dele af Amtet, som
ligge sonden Liimfjorden. Samme, scedvanligen kaldet tydfle
Plove, have betydelige Fortrin for de AZldre, da de forrette
Arbejdet lrgesaa fuldkomment og fordre betydelig mindre Kraft
anstrengelse. Muldbrættet er bevægeligt omtrent paa samme
Maade som Strygeren ved Ploven fra Ulsted. Ved Hoved,
gaardene Kyse og Voer er anskaffet eftergjorte holsteenske Hjul
plove, der roses for deres Brugbarhed, hvilket Constructionen
ogsaa antyder. De afvige forresten ikke mærkeligen i Dannelse
fra de foranmeldte saakaldte tydfle Plove, men have et mere
hvælvet og rigtigere construeret Muldbræt, der dog, ligesom paa
hine, er indrettet til at kunne hæves og sænkes.
Muldfjelen er overalt den Deel af Ploven, paa hvis rette
Skikkelse, saaledes som ved de Vinstrupffe Hjulplove og Sving
plovene, endnu ikke er taget tilbørligt Hensyn under de For
bedringer, vore Hjulplove Tid efter anden ere blevne underkastede.
I Molberg og Abildgaard, hoö de i det Foregaaende nævnte
Mcend, forefindes de mindste Hjulplove, Anmelderen har seet.
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Aasen ikke tykkere end en Arm, Hjulene omgjordede med Iernbaand tstedenfor Fælger, men det Hele godt sammenpasset og af
gode Materialier. En saadan Plov arbejder med overordentlig
Lethed i disse ikke stærke Jorder og pløjer godt. Den anbefaler
sig som et fortrinligt Redffab paa lette Marker i Kub eller los Land.
Af de Vinstrupske Hjulplove gives et Par Exemplarer i Nær,
heden af Aalborg. Man behover kun at tage denne Plov i Djesyn for at overbevise sig om, hvad den af meget competente
Dommere erkjendes for, et Monster for Plove med Hjul. Dens
Indretninger til at kunne hæve eller sænke Aasen, at kunne hur
tigen give Ploven en stærkere eller svagere Tendents imod Pløje
landet, dens faste veldannede Muldfjel, Anbringelse af Jernkjeden, som fra Aasens bagerste Deel naaer hen ti! Trækpunktet,
hvorved Lasten bringes nærmere Kraften, ere tilhobe Egenskaber,
der udmærke en god Plov. Den er durabel og mindre sammen
sat, hvilket endnu stedse er en Fejl ved vore forbedrede Hjulplove,
da de enkelte Dele letteligen komme i Uorden og der stal da
doctoreres, som sædvanligen ender med at Redskabet endmere
forqvakles og hastigere forgaaer. Landinspecteur Birck har paa
sin Gaard i Vadum Sogn ladet forfærdige en Hjulplov, der
foran er indrettet med Strlleskrue som den Vinstrupske, men
Bagploven construeret efter den Bayleiskr uden Hjul. Den er
en meget heldig Gopie af hvad vi hidtil kjende som det Bedste
af sit Slags, fyldestgjor aldeles sin Hensigt, og bor uden Tvivl
betragtes som den fuldkomneste blandt Hjulplovene i dette Amt.
Paa Hovedgaacden Restrup haves sjællandske Hjulplove, som i
ingen Henseende synes at have Fortrin, men endog, hvad Let
heden angaaer, at ftaae tilbage for adskillige af de Forannævnte,
der forfærdiges her. Det Anførte maatte være tilstrækkeligt til
at vise, at Opmærksomheden temmelig er vakt for at give det
oeldste og vigtigste af vore Agerdyrkningsredstaber en med Kun
stens Fremskridt passende Dannelse, til Besparelse af Tid og
Kraft. Der giveS vel de, som ej heller heri er gaaet videre end
Fædrene, og det klodsede Redffab, som i Fællesskabets Tid furede
Markerne, holder mangen Bonde endnu i al for megen ZEre,
men ligesom Sandsen for Forbedringer i Landbruget udbreder
sig, tor man sikkert haabc, at den snarere end i nogen anden

Green vil kaste sig paa Rettelser af det her omhandlede Slags,
hvilket ogsaa allerede spores der, hvor man i anden Henseende
ikke er veget fra det Gamle. I de Dele af Amtet, hvor meget
smaae og lette Plove fuldkommen ville være i Stand til at
omrore Jordsmonet, Aars, Gislum og en Deel af Slet Herreder,
forefindes endnu hos Bonden de fleste Plove af gammel massiv
Faeon, ikke sjeldent indrettede med Trcehoveder, som meget foroge Frictionen.
Sædvanligere er andensteds Plovhovedet af
Jern, og enten sammenhængende med Skjæret eller dette til at
paahæfte Hiint, hvilket sidste ansees bedre formedelst Nemheden
med at tage Samme af naar det trænger til Udbedring, som
ogsaa derved gives Lejlighed til hurtigere at kunne rette en eller
anden ubetydelig Fejl ved Skjærets Stilling. Plovmanden fin,
der man, naar vi forlade Vendsyssel, at gaae ved Siden af
Ploven; denne har de fleste Steder lukket Landside, undtagen i
Sandegnene, hvor delte ligesaa ofte er undladt, fordi Mulden
ikke der kan fæste sig imellem Muidfjelen og Landsiden, sijondt
det vel, for at faae en velrenset Fure, under alle Omstændigheder
er rigtigt at anbringe Lukkelsel. — As Svingplove (Plove uden
Hjul) har Amtet adskillige. Ved Hovedgaardene Buderupholm,
Willestrup og Bjornsholm, som tilhore Regjeringen, bruges
Samme nok tildeels udelukkende, forsaavidt Pløjningen ikke ud,
fores ved Hovene. Paa Birkelse, Lindenborg, Sohngaardsholm, Clarupgaard, Torstedlund, Norlund, Vaar, Ouegaard,
Præstegaardene Astrup og Juelstrup, som hos flere Landmænd
uden for Bondestanden, samt hos et Par Gaardbrugere i Kjær
og Hornum Herreder, der ere blevne Samme skjenkede af Landhuusholdnings - Selffabet , — forefindes Exemplarer, tildeels
Baylejske, ogsaa enkelte af den Slags, som, medens Etatsraad
Rothe ejede Buderupholm, forfæedrgedes og endnu bruges der.
Disse Sidste have en kortere og ligere Aas, end Baylejs-Ploven
og ere i det Hele mindre end denne, men have neppe saa stadig og
sikker en Gang, især paa bindende Jorder, som hiin, eller ere saa
flikkede til dyb Pløjning som den Baylejffe, hvisaarsag denne
ogsaa her erkjendeS for den fuldkomneste blandt de hidtil brkjendte
Svingplove. Af nordamerikanske Plove gives et Par Stykker,
som af Landhnusholdnings-Selskabet ere stjenkede Vedkommende.
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Denne Plov overgaaer alt hvad man 'hidtil 'kjendte som det
letteste Plovredffab, men kan kun bruges, hvor Jordsmonet er
fuldkomment skjornet og renset. For Parcellister ogHuusmoend,
der ville interessere sig for omhyggelig at bearbejde deres lille
Jordlod og dertil al bruge deres Qvæg, anbefaler denne Plov
sig fortrinlig, saaledes fom den flinke Fcestehuusmand, Mikkel
Kristensen af Vesterholne paa Nodflet Gods, har givet et roesværdigt Exempel paa. Om Svingplovenes Forlrinlighed for en
let construeretHjulplov ere Meningerne deelte. Man antager dog
temmelig almindeligt, at en god Hjulplov paa en jevn Flade ar
bejder ligesaa godt og gaaer ikke tungere end Ploven uden Hjul, og at
man i et Avlsbrug, hvor flere Plove skulle sættes i Gang, sikkrere
fan forlade sig paa at Arbejdet forrettes eens med Hjul, end med
Svingploven, fordi denne Sidste kræver en Opmærksomhed fra
Plovstyrerens Side, der er vanskelig at overholde, hvorhos Tjeneste»
folkene krympe sig ved at gaae bag i Furen, hvor Jordsmonet
er noget fugtigt og leret, hvilket er en Besværlighed mere ved
Svingplovene, hvis hele Indretning og Brugsmaade neppe til
lader at Samme dannes ti! at styres fra Siden af, da Herre
dømmet over Ploven derved taber sig. Hvorvidt disse Ind
vendinger ere grundede, overlades Kyndigeres Bedømmelse, men
Samme maae antages som Aarsag til at Svingplovene ikke ud
brede sig, eller endog staae ubrugte der, hvor man har anffaffet
dem, thi det er nu ikke vanskeligt, endog til billigere Priser end
Hjulplove koste, at faae dem forfærdigede, uden at forskrive dem
langvejs fra. Baplejs-Ploven er upaalvivlelig varigere og bu#
rablere, end selv de bedste af vore hjemmegjorte forbedrede Hjul
plove, og har en ulige rigtigere dannet "Muldfjel, men de Egen
staber ved Forstmeldte, som give den disse Fortrin, kunne ogsaa
anbringes ved Hjulplovene. Imidlertid er Qvoestionen angaaende
den større Brugbarhed ikke dermed decideret i Faveur af Hjul»
ploven; nt denne for øjeblikket gives Fortrinet, maa mere til
skrives Vane end Overbeviisning om nt den virkelig bør fore,
trækkes Svingploven, til hvilken Overbeviisning Landmanden i
Almindelighed, og navnligen Bonden, ikke cnbnu er ledet ved
Forsog. Naar vore Huggere og Smede blive mere ovede i
; Svingplovenes Forfoerdigrlse, saa at de kunne leveres for billigere
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Präs
Bonden faaer Smag paa at b'ruge den Slags Plove,
lildeels lokket vet) bedre Kjsb, og Tjenestefolkene mere Dvelse i
at styre dem, hvilket forresten aldeles ikke falder vanskeligt for
den, der med nogenlunde god Villie forener almindelig Menneske,
sands, — da er det let muligt, at Hjulene ville blive afskedigede.
Harverne have almindelig 12 Bulle, og hos de fleste Bonder
den halve forsynet med Trcetcender; for en stor Deel maadeligt
Gods. Brakharver forefindes ved en Deel af de i det Foregaaende
nævnte Hovedgaarde, hvor Brak er indfort, ogsaa kun almindelige
Harver i en noget forstorret Form. En omløbende Brakharve,
inventeret efter Engellcenderen Mortons
**
), har Inspector Birk
***)
ladet forfærdige til Brug ved Kartoffellandets Rensning, og sin
der den dertil meget virksom. Det er ogsaa vist, at denne Harve
lover at udrette hvad der aldeles ikke er at vente af nogensom.
helst anden af de almindelige brugelige Brakharver )♦
♦**
Tromler bruges temmelig almindelig, ikke alene hos de stsrre
Jordbrugere, men ogsaa hos Bonden. Paa de mere bindende eller
lavtliggende Jorder benyttes den om Foraaret saa hastig Sæden
er lagt, hvilket derimod ikke ansees fordeelagligt paa de lettere
Marker, da Erfaringen viser, at en stærk Blæst huserer stemmere
paa det tromlede end utromlede Land, hvis man ikke udsætter
dette indtil Sæden er nogle Tommer hoj. Det er i Særde
leshed med Hensyn til Hostarbejdet at man bruger dette Redflab.
Af Exstirpatorer gives maaflee 6 til 8 Stykker Spvjernede, i
enkelte af de forhen nævnte Jordbrug, hvor man ved Brak eller
Vrakfrugtkultur har stjernet og renset Markerne saaledes, at
dette Redskab kan tilstcedes Adgang.
Hpppcploven er, ligesom Kartoffeldyrkningen har udbredt
sig, bleven temmelig almindelig, men sindes ofte hos Bonden
') Esterat dette var nedskrevet, har Forfatteren hos et Par Jordbrugere i
Kjærherred feet Exemplarer af Svingplove,

forfærdigede

i Nærheden

for 8 Rbdlr. Sedler, en Priis, som ingen Hjulplov kan anskaffes for.

**) En Tegning af denne findes i 4de Bind af nye Landoeconom. Tidender.

***) Forfatteren kan nærmere attestere dette esterat han selv er bleven for

synet med en saadan Harve.

I Kampen mod det Ukrud, som den dyr

kede Brak efterlader fremfor Reenbrak, haaber han, ved Hjelp af dette
Redskab, at kunne besta-e.

*
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klodset og ufuldkommen indrettet— En Plov til at oppkoje Kar
tofler med, haves ved Hovedgaarden Vaar, af en hensigtsmæssig
Indretning. — Vandfureplove til et Forspand af 4 til 6 Heste,
bruges ved Hovedgaardene Vang og Clarupgaard. Samme
kunne oste gjore Groftning unødvendig, og fortjene at bruges
paa de lavere liggende Jorder, i Særdeleshed i Kjcerherred, der,
hvor man nu ikke vil umage sig med at afgrave Vandet, hvilket
koster mere Arbejde, men som Ploven paa sine Steder ikke kan
gjore overflødigt, da denne ikkun kan blive et Middel til at holde
Overfladen fri for Vand, ikke til at uddrage den Suurhed, hvor
af Iordsmonet lider, hvilket fordrer virksommere Midler.
Af Tærskemaskiner gives i dette Amt for Tiden ingen. Ved
Tiendegaarden var i sin Tid opfort Een til at trækkes af4 Heste, og
som siden forflyttedes til en anden Gaard t Nærheden, men
Samme er forlængst forsvunden. — Ligesaancer er det med Hakkelse,
maskiner, hvoraf maaskee forefindes et Par, der for omtrent 20
Aar siden forfærdigedes af en i Aalborg daværende Staalfabrikant,
men hvoraf kun gjores ubetydelig Brug. — Rensemaskiner ere der
imod s de senere Aar blevne temmelig almindelige, og benyttes
ikke alene af vore Handlende, men ogsaa af en stor Deel Land
mænd udenfor Bondestanden. Med Undtagelse af et Par Engelske,
der ejes af Kjobmoend i Aalborg, ere Maskinerne deels nf de
Winstrupske som det Kongl. Landhuush. Selskab enten gratis, eller ,
mod en betydelig nedsat Betaling, uddeler, deels forskrevne fra
Assens, som ogsaa forfærdigede her hjemme, af hvilke sidste et
Exemplar haves hos Jnspecteur Birk, der ganske opfylder de Ve»
tingelser, som gjores til de ftorre og bedre konstruerede Mastiner.
Bonden har endnu ikke henvendt sin Opmærksomhed herpaa og
er ikke utilbøjelig at mene, at man paa den sædvanlige Maade,
med Haandsold, kan faae Kornet lige saa reent, som ved at ma
skine det. For en enkelt Bondegaard vilde et saadant Nedstab
og neppe være nødvendigt, som for Bonden i Almindelighed for
kostbart; men der torde ingen Tvivl være om, at del var gavn
ligt, nae.r Bpe- eller Scgneviis havdcs gode Maskiner, hvorpaa
Sædekornet som ogsaa Handelsgods kunde tilborligen fraskiltes
Ukrudtsfroe og Ureenlighed, og paa den Maade arbejdes til at

78
hceve vore Kornvare til den Anseelse, fom de endnu for en Deel
savne i Handelen, og hvori kun Behandlingen er Skyld.
Vi have saaledes gjennemgaaet hvad der vcesentllgen er nt
sige om Agerdyrkningsredffaberne, og bemærke flutteligen, hvad
Bondens Kjoretoj angaaer, at Vognene vel endnu ere smaae,
hvilket især er Tilfældet i Kjcerherred, men nettere end fordum;
de lange Hjulnavre gaae efterhaanden af Brug, og paa Formen
i det Hele raffineres. Til Transporten af Hoe og Straae bru«
ges her, som sædvanlig i Jylland, Stangelad anbragt paa Vognfjellene, paa hvilken Maade et saa stort Læs beqvemt lader sig
fore, som Hestene ere i Stand til at trække. Af beflaaede Vogne
findes nuomstunder i det mindste een t hver Bondegaard, og
oftere to eller flere, efter Gaardenes Størrelse og Besiddernes Kaar.
Trcevogne ere vel ogsaa i Brug, men kun til det Arbejde, der
forefalder i Nærheden. De smukkeste og rummeligste Bonder,
vogne i Amtet seer man i Als og Skeelund Sogne. Seletøjet
er allevegne indrettet paa en bequem og hensigtsmæssig Maade
for Hesten, Siv, eller Læderpuder, hvorpaa Trækselerne (Skag
lerne) ere anbragte. Hvor Oxer bruges til Arbejde, ec Indret
ningen den samme, da disse ogsaa trække med Bringen.

i

10.
Ere der raae eller uopdyrkede Jorder? optages disse ril Dyrk
ning? paa hvad Maade? under hvilken Gæds-Ige? og med
hvad Held? Har man, sorsaavidt Opdyrkninger have været
foretagne uden at staae i Forbindelse med allerede organiserede
Avlsbrug, brugt Heste eller Stude som Arbejdsdyr? og har man
ril Besætning fornemmelig valgt Horngvæg eller Faar?

tfUet er allerede i det Foregaaende berørt, ot Amlet har betydelrge Strækninger af uopdyrkede Hede- og Kjcerjorder, af hvilke
sidste en stor Deel kunde blive ypperligt Agerland. Siden Ud,
»skiftningerne ere af begge Slags ikke ubetydelige Dele i Amtets
forstjellige Egne bragte under Plov, og Totalbeløbet udgjor vist
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gere hundrede Tonder Land; men disse Opdyrkninger, der Alle
staae i Forbindelse med ældre Agerbrug, ere as Bonden foretagne
stykkeviis uden Plan og Orden, og veesentljgen beregnede paa den
snarest mulige Fordeel, uden Hensyn til i hvilken Forfatning
Jorden i Fremtiden brugtes. Man har sædvanlig paa fugtigere
Grund, uden iforvejen at udtørre Samme, afvexlende taget Byg
og Havre, og paa Hedejord, efterat Lyngen ved Torvegravning
eller Brænding er bleven bortskaffet, begyndt med Boghvede og
derefter Rug og Havre, saa længe og faa ofte det har været
muligt, efter een, i Almindelighed svag, Gjodning, at frembringe
Noget. Hvor der har været Kride eller Merget i Nærheden, er
Samme paa sine Steder ikke bleven ubenyttet, men til yderligere
Udtømmelse af Jordsmonets naturlige Kraft. Fra denne Maade
nt tage Tingen paa gives vel enkelte Undtagelser, hvortil de
forhennævnte Gaardbrugere i Ulsted Sogn, som ved Brænding
have iværksat Opdyrkningen, og nogle faa Andre hore, stjondt
disse ikke aldeles kunne frikjendes for den ukloge Begjerlighed,
der leder Mængden. I nogle større Jordbrug ere, efter rigtigere
Grundsætninger, ikke ubetydelige Opdyrkninger af raae Jorder
foretagne. Di have nævnet hvad der i saa Henseende, ved
Hjelp af Mergel/er udrettet ved Hovedgaardene Vang, Tustrup
og Avlsgaarden Bjorum, hvortil endnu paa Vang horer den
Deel af Jndmarken, hvor Vintersæd ikke dyrkes, 120 Tdr. Land,
der tidligere, og uden at mergles, er optaget fra Eng til Ager.
I de sidste 10 til 15 Aar er paa Hovedgaardene Hostemark og
Egensekloster, ved Forste 140 Tdr. Land og ved Sidste omtrent
50 Tdr. Land ryddet Skovgrund forvandlet i Agerland og omhyggelig udgroftet. Af Kjær og Engjorder er ved Vissegaard i
samme Tid 78 Tdr. Land, ved Clarupgaard og den derunder
horende Parcelgaard 148 Tdr. Land opdyrkede. Driften paa
disse Gaarde er allerede omtalt, og Samme er efterhaanden over
fort paa de nye Marker, ligesom disse ved en fuldstændig Brakning dertil ere blcvne gjort stikkede. Ved Gaarden Klitgaard
i Norholm Sogn har Ejeren i Kjoeret tilberedt sig et Agerland,
der i naturlig Godhed meget overgaaer den oprindelige Markjord,
og saaledes givet et Exempel, som Beboerne i Norholm Vye ikke
burde lade være «efterfulgt, da Byens Overdrev har samme
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Grundblandmg, og Markarealet, — tilvisse meget bedre end ved
Klitgaard — er saa indstrænket, at Samme nf den Aarsag for
en Deel, som bemærket, drives uafbrudt. Bed Avlsgaarden
Vokstrup i Hindsted Herred er Agerlandet forøget med 60 Tdr.
Land opbrudt Hedejord
*).
Ogsaa ved Hovedgaardene Kyoe,
Bjornsholm og Refs ere mindre betydelige Strækninger af Eng
og Hede forvandlede til Agerland. Kanalgravningen ved Gudumlund har givet Anledning til, at en Deel af de tilstødende Enge
og Kjær ere blevne opdyrkede, men sædvanlig ikke efter anden
Plan, end den. Bonden i Almindelighed har gjort sig til Regel
for flige Foretagender. Ved selve Hovedgaarden er for længere
Tid siden omtrent 200 Tdr. Land Kjærjord med megen Bekost
ning udgroftet og indtaget til Agerland, men Grøfterne mangle
Vedligeholdelse, og Grunden er saaledes paa de fleste Steder,
formedelst Fugtighed, uskikket til Kornavl, hvortil den forovrigt
qvalisicecer sig fremfor denne Gaards hosliggende skarpe Mark
jorder. I Bankerne, som for vesken heelt igjennem grcendse
til det Opbrudte, synes at vise sig Spor af, at derfra i sin Tid
har været foretaget Iordblanding paa Nyelcendene, hvortil Lej
ligheden er ligesaa indbydende, som deri disse Vanker uden
Tvivl forefindes Jordarter særdeles tjenlige for dette Djemed.
Dette Anlæg havde fortjent en bedre Skjebne, og vilde, i den
*) I Foroigaaende være det bemærket, at denne Gaards skarpe og tildeels
kolde Iorder vel ikke dyrkes anderledes end efter Egnens almindelige
Skik og Brug, men at den kraftige Gjodske, som den kornfødte StudeBesætning yder, giver et ganske andet Avlsresultat. Bi erindre ved
denne Lejlighed hvad en Veteran iblandt Amtets Landmænd, som dyrker
omtrent samme Slags, maafkee dog noget bedre, Jorder, Proprietair
Kjeldsen til Mølgaard, bemærkede, at dersom han ikke, cfterat have
mistet sine Naturaltiender, opfodrede aarlig hcnved 200 Tonder Korn
og saaledes bødede baade paa Foderets og Gjodningens Mængde og Beskaffenhed, vilde hans Besætning været reduceret til det Halve. Man
bringes herved tilbage tilden ofte ikke noksom paaagtede Sandhed, at
ej alene Gjodningens Qvantitet, men fornemmelig dens Qvalitet, bidra
ger til at hæve et Jordbrugs Kraft og Provenus. Den maadclige
Underholdning, Bondens Besætning, især i Egne, der savne Enge, nyder,
og den kraftlose Gjødfke derefter falder, kan for en stor Deel ansees som
Aarsag til disse Avlsbrugs Vanmagt.
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for Landvæsenet gyldne Tid, som siden oprandt, have baaret rige
Frugter. Een Gang i Forfald, var den senere mindre heldige
Periode ikke stikket til at iværksætte en Restitution, der saameget
mindre kunde ventes, som Ejendommen er undergivet Forpagt
ning. Af Gudum Proestegaards Eng og Kjær er i de senere
Aar en betydelig Deel indtaget til Kornsæd, efter en Behand,
ling, der staaer i Harmonie med den Indsigt og Orden, hvor«
med dette Jordbrug i det Hele drives. Endnu kan nævnes
Hovedgaarden Sonderelkjcer, hvor der for faa Aar siden er af
Engene opdyrket omtrent 70 Tonder Land. Gaarden er bort
forpagter og Forpagteren soger al benytte den nybrudte Jords
Kræfter det bedste (længste) muligt. I Amtet henligge frem,
deles flere tusinde Tonder Land Kjcer og Eng, største Delen
paa begge Sider af Liimfjorden, uden anden Nytte, end den,
en maadclig Græsning eller tarvelig Hocbjergning yder, og som
kunde for det meste blive meget godt Agerland, da Grunden al
mindelig enten indeholder Leer, sandblandet Leer (Qveg) eller
Kalk, og Situationen intetsteds hindrer Udtørring; men for mere
planmæssige og omgribende Opdyrkninger gives endnu uoverstige«
lige Hindringer i Jordernes Deling, Fraliggenhcd, som i en
for ringe Folkemængde. Ligesom Befolkningen voxer. Velstand
og Oplysning udbreder sig, tor man haabe at see disse Stræk
ninger aftvungne en større Velsignelse, og at frembyde et fryd,
fuldere Skue, end hidtil. Et Parcelleringssystem, lampet der,
efter, maatte komme til Hjelp
*).
Ikke ubetydelige Spor af
ældre Opdyrkninger forefindes endnu i Hederne, uden at man
vecd naar eller af hvilke Aarsagrr Samme ere frafaldte.
Af Opdyrkninger, der ere foretagne uden Forbindelse med
allerede existerende Avlsbrug, har Amtet et Par Exempler at
*) For nærværende Tid torde det maafkee i Almindelighed være raadeligst, mere at dyrke Iorderne intensivt

end extensivt.

Saavel Pro-

ducterncs Priis i Forhold til Dyrkningsomkostningerne, som den Kraft,
der er for Haanden i de fleste Avlsbrug, opfordrer formeentligen til

at man indskrænker sig med Flid at kultivere "hvad der allerede er
under Plov, og ikke at fordele Arbejde og Gjodning paa en større
Flade, end man med Vished kan forvente, vil erstatte Ulejlighed oz

Udgift.

6
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fremvise, der fortjene Omtale. Hovedgaarden VildmosegaardS
Ejendomme, indeholdende 400 Tdr. Land Ager og 300 Tdr.
Land Eng, udgjorde fordum fire Indsoer, som havde dannet
sig i ostre Side af Vildmosen. For omtrent 70 Aar siden lod
daværende Besidder af Grevskabet Lindenborg, Skatmester Grev
Schimmelmann, disse Soer udtørre; en Hovedafledningskanal
af 10—15 Alens Dybde og 20 Alens Vidde blev i en Distance af
3—4000 Alen gravet fra Soerne ud til Havet, foruden lignende
Afledninger imellem Soerne indbyrdes til at sætte det Hele i
Forbindelse med Hovedkanalen, og den fuldstændige Udtørring
siden bevirket ved Hoved- og Bigrofter af et saadant Omfang,
at disse indtage omtrent en Syvendedeel af Agerfladen eller 60
Tdr. Land. Grundmurede Avls- og Vaaningsbygninger opfor
tes, og efter 10 Aars Forlob fremstod her et Avlsbrug, der Sommer
og Vinter underholdt en Besætning af 156 Koer og 60 Faar, for
uden Heste. Paa dette Standpunct forblev Samme i 20 Aar senere,
da Hoveriet afskaffedes, og Hestebesætningen maatte udvides med
nogen Indskrænkning i Qvægholdet. Den overordentlige Frugt
barhed, Jordbunden i Begyndelsen viste, og som tillod, at der
i de forste Scedomlob kunde avles, efter 5 Aars Udlæg og en
Gjodning, sex gode Kornafgrøder i uafbrudt Folge, udholdt
dog ikke i Tidens Længde en saa streng Prove, da Frugtbar«
' heden ikke saameget hidrørte fra nogen heldig Grundblanding,
hvilken, som forhen bemærket, er maadelig nok, som fra det
Dynd oq andre uoploste Dele, der som Bundfald i lang Tid
virkede som Gjodningsstof.
Da nuværende Forpagter Fangel for 30 Aa c siden som
Administrator overtog Bestyrelsen af Ejendommen, og den Mand
fratraadte, der endnu hæderligen mindes for sine Bestræbelser
med at ordne og lede de forste Anlæg og sætte Maskinen i Gang,
Holsteneren afdøde Forvalter Rehders, — ansaaes det derfor
nødvendigt, at forandre Driften, for ikke yderligere at svække
Jordsmonet, og siden har man indskrænket sig til, efter Brak oq
Gjodning, at tage sire langstraaede Sccdafgroder. Et Skeeferi
af spanst Race blev i de sidste 20 Aar anskaffet, og talte for et
Par Aar tilbage 500 Stkr. af Faar, Lam og Beder. Holloendseriet udgjor nu 120 Stkr. Koer, saa at her ingen Aftagelse
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spores i den Kraft, dette Jordbrug i sin Fremskrivning har ud.

De

viklet.

forste

Bekostninger ved

dette Etablissement vare

betydelige og oplob til 24,000 Specier,

baaret gode Renter,

og

dette Udlæg har

men

et Minde staaer der lige uforgængeligt

og hæderligt for den Mand, der frembragte dette Storværk, som

folgevcerdigt for Patrioten, der med sin Formue ønsker at grund-

lægge

flige priselige Indretninger

paa Fædrenelandets

Bund.

Gid Staten havde mangen Rigmand, der paa den Maade vilde

gjore sine Capitaler frugtbringende.

Under Hovedgaarden Sohngaardsholm henhørte et Overdrev

til

paa 140
benyttedes,

150

Tdr. Land, som formedelst Afstanden ikke

men udlejedes

16 til 18 Rbdlr.

mod

en ubetydelig aarlig Afgift af

Grundbefkaffenheden var god,

deels Muld*

sand, deels kalkblandet Muldleer, og Beliggenheden hojloendet,

saa at Ploven uden Forberedelse kunde bruges.

For henved 50

Aar siden lod daværende Ejer, Kammerherre Adeler, delte Over
drev tage under Opdyrkning og de fornødne Bygninger opføre,

samt

henlagde under denne Afbyggergaard —

dal —

en ham

tilhørende nærliggende Eng.

Ferdinandines-

Efter faa Aars

Forløb var GaardeN saavidt opdreven, at, foruden Arbejdsheste,

70 til 80 Holloenderikoer holdtes,
Sted.

og betydeligt Kornsalg fandt

En Ejendom, der forhen kun forrentede nogle faa hun-

brede Daler, eller, nnar man tillige bringer
maaskee

2 til

300 Daler,

hojere Vcerdie, og senest

Engen

i Anflag,

er saaledes bragt til en betydelig

betalt med 11,000 Rbdlr. Solv,

til

hvilken Priis den uden Tvivl med Rette antages at være meget
fordeelagtigt kjobt.

været saa fortrinlig,

Dens Dyrkning har forresten hidtil langtfra

at Ejendommen derved

er

hævet til den

Værdie, Samme efter sin Beliggenhed (} Riil fra Aalborg) og
Jordernes Beskaffenhed multgen kan naae. — Saavel ved Vild,
mosegaard

som

Opdyrkningen

Ferdinandinesdal ere Heste

brugte til det ved

forefaldne Arbejde. — Ved Slutningen af denne

Materie bor ikke være uanmeldte et Par Anlæg af samme Na

tur, som i Aarene 1770— 80 paabegyndteS af Besidderen af der
daværende Stamhuus Restrup, Kammerherre Rosenkrantz Lewetzau.
Af de til Hovedgaarden Restrup liggende vidtløftige Kjærjorder,

lod Kammerherren en betydelig Deel indgrofte oq planmæsstgen
6*

udtørre, eg, i Forbindelse med en tilgrccndsende Udmark, indtage
til Dyrkning. Kostbare Bygninger vare opførte, og det Hele
anlagt i en stor Stiil, men Rosencrantz dode forinden Planen
var fuldendt, og det forste, hans Successor befluttcde, var at
sælge Husene til Nedbrydelse, og ganske at opgive Projeclel.
Samme Skjebne havde en anden Asbyggergaard, som Kammer
herren havde etableret paa de store Hedestrækninger, der bore
under Hovedgaarden Albek, som dengang laae til Stamhuset.
Kammerherre Rosencrantz's Bestræbelser for at udvide og for
bedre sine Ejendomme, ere endnu en Gjenstand for Omtale.
Hans Plan med Oprettelse af et særskilt Avlsbrug paa Restrups
afsides liggende og derfor saa maadelig benyttede Jorde,r, synes
ved løselig Iagttagelse at maatte erklæres for meget forstandig og
til den Tid meget fordeelagtig. Tilintetgjorelsen af et Værk,
der allerede var saa vidt fremmet, og hvortil de betydeligste
Omkostninger vare forcskudte, fortjener at characteriseres paa en
anden Maade.

IL
©øige Agerdyrkerne for ar skaffe (tg god Saaesæd.

pOm Vigtigheden af at skaffe sig god Saaesced, kan Land
manden i Almindelighed antages at være overbeviist, og saadant forsømmes neppe af dem, der have Evne til at indkjobe den.
Uformuenhed lægger oftere Hindringer i Vejen herfor end Lige,
gyldighed. Kornleverancerne, der i nogle Aar vare paabudne
til Staten, som og den større Opmærksomhed, de Handlende
begynde at ffjenke Beskaffenheden af de Kornvarer, der falbydes,
have ogsaa bidraget til hos Agerdyrkerne at skjerpe Sandsen for
dette vigtige Hensyn. Det er imidlertid uundgaaeligt, saalcrnge
Brak eller rensende Sædflags ikke mere udbreder sig, at en
Mængde Ukrud forekommer i Sæden, da Froet uforstyrret hen.
ligger i Jorden, voxer og modnes tilligemed Kornet; meget

UkrudSfrse bringes igjennem Kreaturene i Møddingen og derfra
paa Ageren,

for atter at fremstaae, naar en Driflsmaade ikke

følges, der udvikler Spiringen og ved paafolgende Pløjning og
Harvning forstyrrer Afgrøden inden Sæden lægges
*).

Marker tor saalcdeS,

Ukrudsfrie

efter hvad i det Foregaaende er oplyst om

Jordernes Dyrkning, i Almindelighed ikke ventes, og man antroeffer
kun alt for hyppigt saavel Froe«

som Nodukrud af hvad der al,

mindeligen kjendes under Benævnelserne Klinte, Hejre, Skrad,

Agerkaal, Tidsler, Skræpper, Hestehov (Follefod),
klynger (Agertorn),

Qvæker (Senegræs), m

Grundblandingen mere

anden Slags.

Brambær-

m., alt eftersom

den ene eller

eller mindre begunstiger

Den værste af alle Ukrudsarter,

Brandenborger

(Morgenfruer, onde Urter), og som er meget vattffelig at ud.
),
**
rydde

forefindes dog kun enkelte Steder,

forommeldte

nemlig paa de

bedste Jorder i Kjærherred, Vad um Sogns, Nor,

halne. Sulsted og Osterhassmg Byes, og sjeldnere sonden ' um#
fjorden, t. Ex. paa Visborg Byes Marker.

Omendsts ndt Froet

af de nævnte Ukrudsplanler, med Undtagelse af nogle enkelte
Species, ved gjentagen Kastning og Rensning lader sig fra,
stille, og saaledes tildeels kan blive uden Indflydelse paa Sæde
kornets Reenhed, saa er man dog paa ingen Maade i denne

Henseende sikkret,

saalænge der ej alvorligen sorges for at de,

kæmpe disse farlige Fjender af al forædlet Kultur,

den Dyrkning,

Til Seed soges og

).
***
stikkel

og hertil er

som nu finder Sted paa de fleste Lodder, ikke
faaes den bedste Rug fra de

♦) Til Anbefaling for Gjodningens Blanding i Sommcrraager være det

endnu ved denne Lejlighed bemærket,
ødelægges,

at det deri værende Ukrudsfroe

i det Samme, medens Møget ligger udsprcdt, for største

Delen kommer til Grode inden Marken fældes; dette opnaaes ikke ved
Vinterraager

eller nogen anden Gjodningsblanding ,

da Blandingen

ikke spredes forinden der med det samme plojcs.

**) Jnspecteur

Birk

har opgivet

Haabet om,

ved

Hjelp af hyppede

Brakfrugter at tilintetgjore dette fordærvelige Ukrud, og har bestemt
sig

til at give sine Jorder Rccnbrak,

for

om

muligt paa denne

Maade at blive samme qvit; en fuldstændig Brakning er upaatvivlelig

den sikkrestc Vej til at udrydde al Slags Ukrud.

♦**) At man i Almindelighed er ubekyinret for at borthugge Tidsler cg

andet Ukrud, der voxer paa Diger og Græsgange, forinden Samme
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flarpeste Jorder i Aarß og Gislum Herreder, hvorfra Samme i
betydelige Qvantiteter falbydes paa Efteraarsmarkeder i Hobroe
og Nibe, i störst Mængde paa sidste Sted. Provstierugen har
endnu ikke gjort denne Afsætning betydeligt Afbræk. Som Re
gel for Balg af Sædekorn folges, med Hensyn til Rugen, at
Samme soges fra de skarpere Egne, og i Henseende til Vaarsceden, at tilvejebringe denne fra uligeartede Jordsmon, dog
hellere fra de højere og varmere, end fra de lave og kolde Marker.

12
Dyrkes mindre almindelige Sædarcer, Foder- og Handelsplanrer ?

"O or 12 til 14 Aar siden var St. Hans-Rugen meget sogt,
men fortrængtes snart as Pcovstierngen, der nu dyrkes tenime,
lig almindeligt paa de fleste Herre- og Præftegaarde. Hos Bon
den er dette ej Tilfældet, da Foderet ikke yndes, og Sæden selv
formenes at afkræfte Iordsmonet, mere end den almindelige danske
Rug; dette sidste vil Erfaringen nok ogsaa give Medhold, og
Provstierugen fordrer uden Tvivl saavel nogenlunde kraftige som
ikke al for magre (skarpe) Jorder, hvis den skal lykkes og man
ikke for de folgende Halme vil spore en for stor Aftagelse i Productionen; man seer ogsaa, at paa flere Steder, hvor denne
Sæd ellers yndes og forhen alene har været dyrket, tages til
kaster sit Frøe; at man ikke bortluger Klinte og Skrad, som frem
kommer i Vintersæden, paa de Agre, der skulle yde Saaekorn, saa-

ledes som er sædvanligt i de Egne, der producere Sæderug, og som ej

bor ansecs uoverkommeligt fer nogen Avlsbruger i Særdeleshed, og

at man cndeligen ikke er noksom opmærksom paa, at detUkrudsaffald,

som samles

i spirckrastig Tilstand enten

paa Tærske- og Renselsen,

bringes paa Maddingen eller Steder,

hvorfra Samme atter fylder

Markerne, — ere unægteligen Omstændigheder, der ogsaa mægtigen
bidrage til at

dette Kram.

udbrede

og conservcre en

al for ftor

Velsignelse af

Andenkjcrrvrug danst Rug, fordi denne er nøjsommere, og, læn
gere fra Gjodningen lykkes bedre, end Provsticrugen. At Hal.
men af denne derimod skulde være ringere, end den danske, er
neppe grundet, thi om ogsaa Provstierughalmen er noget stivere,

saa vil Straaet, fordi Sæden tidligele hostes, sindes mere saftfuldt og følgelig mere nærende, end Halmen af den danske Nug.
Practiske Beviser herfor mangle ikke i adskillige af vore storre
Jordbrug, hvor Provsticrugen i betydelig Mængde udgjor Vinter
sæden. Iovrigt antages almindelig, at Provsticrugen, under lige
Omstændigheder, ikke er givtigere eller vægtigere, eud den danske,
men lykkes meget sikkrere oger fljepperigere, end denne, paa
kolde sidliggende eller leerblanledc Jorder, Saadanne i det
Hele, som ikke almindelrgen benævnes gode Rugjorder. Nogle
Landmænd formene, al Provstierugen cr mindre haardfor imod
Winter, og Foraarsvejrliget, end den danske, og det hcendcde
saaledes i den strenge Bagvintcr, som indtraf i April 1 829, ar
paa Hovedgaarden Torstedlund Provsticrugen i drattet og gjodet
Jord gik bort, medenS hoS Bonden den danske Nug, saaet efter
Byg, conserverede sig. Dersom dette Uheld ikke for cu Deel
hidrørte fra locale Aarsager, nemlig Markens Beliggenhed og
Skovomgivelser, der kan have bidraget til ar Sneclaget, som
dengang paa flere Steder anrettede lignende Ddelæggclscr, har
været betydeligere og holdt sig længere, end andensteds, — bestyr,
fer denne Iagttagelse meget hiin, af Flere tilkraadle. Mening.
Imidlertid er Samme ikke almindelig, og en ganske modsat
Erfaring fremstillede sig til samme Tid paa Hovedgaarden Havnoe,
hvor Provstierugen 1829 i denne Gaards side muldsandede Ior,
der gav en meget bedre Afgrøde til 3bie Halm, end den almin
delige danste til 2den Halm efter Gjodflen. — Provstierugen antages at fordre | Deel tykkere Udsæd, at trænge til storre Fred
og at burde hostes tidligere, end den danske, i hvilken sidste Hen«
seende man dog neppe bør gaae alt for overilet til Værks, hvis
Kjernen ikke i Udseende og Vægt skal tabe for meget. Som
Handelsgods tillægges Provsiicrugen storre Wand, og saaledes
maa denne Omstændighed, i Forbindelse med de ovrige Nævnte,
afgjore hvorvidt Samme som fordeelagtigst bor dyrkes.
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Vinterhvede er her i Amtet lidet dyrket. Paa ClarupgaardS bedste
Jorder har den i flere Aar udgjort Hovedudsæden om Efteraaret, og ej
alene derfra have vi Beviser for, at den her kan produceres af
samme Godhed, som hos vore sydlige Naboer, naar Jordsmon
og Behandling er derefter; at Samme i en endnu hojere Grad
end Provstierugen modsiaaer Virkningen af Fugtighed og Kulde,
tor nok ansees for afgjort, men Amtets Jordbund er, som det
Foregaaende viser, de fleste Steder ikke gunstig for denne Sæd;
Rugen maa blive Hovedsagen, om ogsaa en anden Behandling
af Jorderne blev almindeligere. — Toradet Byg dyrkes kun af
enkelte storre Jordbrugere, og næsten aldeles ikke af Bonden,
efterat Skattekornleverancerne ere ophorte, da, medens disse
fandt Sted, Samme af Enkelte optoges i Sædskiftet, for den
storre Vægts Skyld.
Det ansees mindre skjepperiigt end det
saakaldte Sexradede, og Foderet af Sidstmeldte at være bedre.
Paa gode Jorder staaer det dog neppe i forste Henseende tilbage
for sexradet Byg, og om Halmen ikke er fuldkommen faa god,
saa opvejer Qvantiteten denne Mangel i Qvaliketen. I Han,
delen som til Brug i Hulholdningerne har del toradede Byg
erkjendte betydelige Fortrin; det er haardforere, tabes ikke saa
letteligen i Stubben og holder sig bedre oprejst i fugtige Somre,
end det Sexradede, men passer neppe for de lette (sandede)
Jorder, der ej ere i udmærket Gjodningsstand. — Den saakaldte
Russiske eller Svcerdhavre anmeldtes med stor Berømmelse og
rigtige Lovtcr, og solgtes til en forholdsmæssig Priis nemlig 4
Rbdlr. Solv pr. Tande til en Tid, da Havren almindelig
gjaldt 7 til 8 Mk., men har aldeles ikke fyldeftgjort Forvent
ningen, og vil formodentlig snart forsvinde med alle dens for.
joettedeHerligheder.—Af Foderurtcr er Dyrkningen af Klover og
andre kunstige Græsarter i det Foregaaende berort, og Aar,
sagerne nævnte, hvi Samme ej findes mere udbredte eller under
nærværende'Omstændigheder kunne lykkes tilborligen. — Kartoffel,
avlen er ligeledes omtalt. At Samme udbreder sig, bemærkes
letteligen, og dersom de Klager, der fores over Vanskeligheden
med at faae Kartoflerne optagne, ere ligesaa grundede som de
ere almindelige, maa man næsten troe, at vi ere komne tit
bet Puuct, da denne Sag ikke kan drives videre; men vi tvivle
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meget om al det i Almindelighed virkelig forholder sig saa, hvis
Arbejdslysten ej ganske forstummer, og at denne nyttige Rod
frugt langtfra endnu dyrkes i den Udstrækning og med den Om
hyggelighed, Samme fortjener,, som Foderurt betragtet, særdeles
i Hede, og Sandegnene, hvor Hoeavlen er maadelig og Besæt,
ningens Vinterunderholdning almindelig hejst kummerlig. Den
Indvending, at Kartoffeldyrkningen stjerner disse Jorder for
meget, i Særdeleshed til Skade for Groesvexten, er foran berort og fortjener neppe nogen yderligere Gjendrivelse. Pastor
Hoff i Vive bemærker træffende, al naar Bonden i hans Egn
— og dette finder Sted paa flere Steder i Kjær, Slet og Hel
ium Herreder — undertiden i flere Miles Afstand bjerger Hoe
for Hælvten eller vel og Entrediedeel af Productet, hos de
større Gaardejere, der ikke formane al indhoste Alt selv, vilde
det dermed forbundne Arbejde og Ulejlighed, anvendt paa Kar,
toffeldyrkningen, meget rigeligere betale sig. — Hor- og Hamp
avl drives i Almindelighed kun af Bonden, indskrænker sig til
Vedkommendes egen Fornodenhed, rækker ofte ej engang dertil
eller vel endog ganske undlades. Kundskab om den rigtige Behandling savnes. Ulejlighed og Omkostninger opveje oste det
Udlæg, som disse Artiklers Zndkjob hos Kjobmanden forer med
sig, og de hjemavlede Producter ansees ikke i Godhed at komme
de Indførte noer, saaledes lyde Ordene. Ved Grevskabet Lin,
denborg og i Disborg Sogn har i en Række af Aar været op
lærte Horberedere, som vel i Omegnen have bidraget til nt mere
Hor er bleven produceret, da disse Folk hos Beboerne have
dyrket Samme imod en vis Deel af Udbytter, men har ikke,
som det synes, bidraget til at udbrede nogen fabrikmæSsigere
Behandling af Horren, saa at den desformedelst bliver enten
bedre eller hurtigere tilvirket, eller i det Hele givet denne Industrie
noget Stod fremad. Paa en Bondegaard saaes sædvanlig 1
Skjeppe Horsæd, oftere mindre end mere; gammel Grsnjyrd
anseeS ot give den reneste og bedste Hor, saaet paa'forste Fure
uden Gjodning, hvilken sædvanlig ej heller anvendes naar Her
ren saaes i Stubjord. Pastor Fangel i Gudum mener, at naar
en af bfe største Vanskeligheder, som nu finder Sled ved Hor.
tilvirkningen, nemlig uden Fare og beqvemt at faae Horren tor*
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ret, hcevedeS derved, at til dette Brug Tørreovne indrettedes,
vilde Hsravlen hastigem udbrede sig, saaledes som Tilfældet er
paa Pastorens Fødeland, Den Als, hvor der, siden den Tid
slige Ovne anlagdes, megen Hor produceres endog til Salg.
Da hverken Klima eller Jordbunden de fleste Steder hos os læg
ger Hindringer i Vejen for Kulturen af to Artikler som Hor og
Hamp, der aarligen koste meget til Udlander og forøge Land
mandens Udgifter, er det ikke blot fromme Dnsker, der ofte nok
have udtalt sig om, at der strædes til i det mindste at gjore
Indførselen deraf unødvendig. — Iovrigt dyrkes Handelsplantcr
lige faa lidet paa Amtets Kjsbstad- som Landjorder. Et Par
ikke betydelige Forsøg med Vinterraps fandt for nogle Aar siden
Sted ved Hovedgaarden Restrup, men ere ikke fortsatte. Samme
lykkedes ikke ilde, skjondt Jorderne af Naturen ej ere stikkede
for denne Sced. Tobak eller Farveplanler ere nok intetsteds
forsøgte. Kommen paa Friland ligesaalidet. Humlcavl er hejst
ubetydelig.

13.
Spores Sygdomme hos Rorner? Rust? Braud? Har man
paalidelige Erfaringer om Aarfagerne derril?

Brand angribes Waarsceden almindeligvus ikke i nogen
mærkelig Grad. Vinter- og Vaarhvede dyrkes i det Hele faa
lider, at man ingen Erfaring kan have om denne Sygdom hos
en Scedart, der nok af alle er mest exponeret herfor
*).
Brand
i Rugen er ikke observeret, hvorimod Samme nu og da angri*) Ved Clarupgaard troer man at have erfaret, at aldeles usmittet
Sædekorn giver brandfri Afgrøder,

og at,

i modsat Fald, Sygen

kan undgaaes ved tilstrækkelig at udlude og kalke Saaesæden forinden

Samme nedlægges, ja at dette Præservativ er mere betryggende, end
at bruge overgjemt Hvede til Sæd.

Brand har viist sig efter denne,

naar dette derimod ingentid indtraf med den Syltede.
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bcs af Rust, dog ikke i flere Aar i nogen betydelig Udstrækning.
Berberisser ere her som andensteds mistænkte for at volde Rust,
hvor Samme staae i Nærheden af Rugen, og ere af den Aarsag flere Steder udryddede, uden at Qvcestionen om denne
Plantes Skadelighed eller Uskadelighed i saa Henseende fan an
sees fuldelig decideret *).
Fortsatte aldeles nøjagtige sammenlignende Forsøg til Afgjorelse heraf ere neppe anstillede. Med ftorre Sikkerhed flutter
man at Rusten er en Folge af stærke Tanger, især Havtaager,
naar Solhede og Vindstille folger derpaa, hvorved Straaet inficeres,
og Sygdommen ufejlbarligen viser sig; jo nærmere Havet, jo mere
troer man sig udsat for dette Onde, hvilket ogsaa menes at
kunne rejse sig af vedholdende Regnvejr under Blomstringen.
Man kjender intet Præservativ derimod, eller har bragt noget
*) Den opmærksomme Landmand,
gaaende.

Pastor Hoff i Vive, melder dcsan-

"I Sommeren 1827 og 28 var Rugen her i Pastoratet over-

alt befængt med Rust.

sik Skylden.

Nogle lede et stort Tab.

Mine Berberisser

For ikke ar hore ilde, tillod jeg Bønderne at opsøge og

udrydde disse formeente Ulykkesstiftere i min Planlage,

hvor de fand

tes, og en dertil beskikket Committee udførte ogsaa sit Hverv saa punkt-

ligen,

at den endogsaa hakkede Stammen og Toppen paa hver den

fandt, saa smaae som Spurvehagel, dog soer den i dens blinde Jver
forbi et Exemplar, som jeg har ladet staae indtil videre.

Men saame-

get er vist, at Rug, som jeg, for at overbevise mig om Berberissens
Skadelighed eller Jkkeskadelighed, havde saaet rundt om to Berberisser,
blev i Førstningen af Iuli 1827 saa aldeles angreben og ødelagt, at
den lignede aldeles forruftct Iern og ganske visnede, og at en Bondes

Nug, der stod 10 til 12 Alen derfra

hiinside Havediget,

blev ikke

alene derefter befængt, men ogsaa aldeles ødelagt; men ligesom Afstanden blev længere, blev ogsaa Skaden mindre; dog havde al denne Rug

taget betydelig Skade.

Min Rug, der var saaet i Heden og imellem

hvilken og Jndmarkcn vare vide Hedestrækninger, hvorover det lette
Ruststov maaskee ikke formaaede at naae, gik det Aar fri.

Jeg gjorde

da ogsaa den Bemærkning, at høje Steder, hvor Vinden Juiftc røre
sig og hvor det om Sommeren, som bekjendt, ikke kan fryse, bleve ej

heller hjemsøgte; men derimod især lave fugtigere og indfluttede Steder.

Ieg bestyrkes derfor i den Formening, at den pludselige Omvexling fra

stærk Hede om Dagen til Frost
dette Onde."

om Natten, ogsaa kan foranledige
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saadant i Udøvelse.

Uddunstningerne fra de vidtløftige Kjær og

Enge i nogle Egne af Amtet, saavelsom Havtaagerne, flade ej

i

alene

fornævnte

Henseende Vintersæden,

men i Forening

med Nattefrost om Forsommeren odelægge samme stundom, især
paa de fugtigere Jorder (vistnok ofte af Mangel paa Udtørring),

ej alene Rugen,

men ogsaa Vaarkornet.

Paa enkelte Steder

har man

bemærket,

at Rugen om

Sommeren angribes af Orm, uden at det stjonnes under hvilke
Betingelser dette Onde indtræffer, eller om Samme er at fore

bygge.

Sidste Efteraar (1830) klagedes fra flere Steder over,

nt en Art Snegle fortærede Rugen, især den tidligt Saaede.
En Landmand randede i vore offentlige Blade at sikkre sig her
imod ved at lage og kalke Sædekornet paa samme Maade, som

sædvanligt fleer med Hveden.

14.
I

/

Har man nogen bcstemr Regel om den Grad af Modenhed Sæden
bøf have, naar den skal høstes, for ar blive bedst
Handelsvare?

Laugens Modenhed bedømmes i Almindelighed afKjernetts brune
Farve og at Enkelte, ved loseligen at flaae paa Straaet, kan
falde af.

NaarKlinten aabner sit Froehuus, antages ogsaa som

Tegn til at Nugen er hoftefoerdig.
kjendt,

Provstierugen, der, som be-

er mere tilbøjelig at falde af,

end

den almindelige

Danske, haster man af den Aarsag mere med at faae fra Rode,
og dette skeer sædvanlig forinden Kjernen har naact sin fulde

Fasthed.

Af alle vore Kornsorter er uden Tvivl Provstierug og

Hvede-de, der fordre meest Opmærksomhed i Henseende til Valget

af det rette Moment for Hosten, til Undgaaelse af et af tvende

Onder, at der enten spildes for meget i Stubben, eller Sæden
taber i

Vægt og Udseende;

der mangler ikke Excmpler paa, at

man bande har forhastet og forbiet sig,

og til ar træffe den
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meeft belejlige Tid horer uden Tvivl i dette som i saa mange
andre Tilfælde nogen Lykke.
Naar derfor nogle Landmænd
paastaae, hvad Provstierugen angaaer, at man bor skynde sig
med at hoste forinden den rette Modenhed indtræffer, hvis man
ikke vil udsætte sig for at der tabes formeget paa Ageren, og
Andre derimod mene, at man netop risikerer dette ved ikke at
oppebie Fuldmodenheden, efterdi Kjernen, hostet umoden, losner
sig i Hylsteret og derefter lettere tabes, saa ligger nok det Rette
i Midten af disse Paastande. Naar Bygget har været i Rodrade og Axet bojer i Nakken, ansees Samme hostefoerdigt, og
Havren, naar de fleste Slraae og Kjerner gulnes. Da den
ringere brogede Havre i størst Mængde dyrkes her i Amtet og
Samme ikke er afsættelig i Handelen, saa er man ikke saa nøje
regnende med at hoste denne tidligere end ellers, da paa Foderet
vindes hvad der gaaer tabt i Kjerne. Boelgsceden hostes naar
de nederste Frsehuse ere modne, og i Henseende til Boghveden
iagttages det samme; den Omstændighed, at der i Almindelig
hed ikke paa Mollerne haves Indretninger til paa rette Maade
at forvandle Boghvede til Gryn, er formodentlig Aarsag i at
man, hverken hvad Sædens Modenhed eller øvrige Behandling
angaaer, agter paa den rigtige Omgangsmaade. Besterntere
Regler til Bedømmelse af Sædens Modenhed ere neppe alminde
lige; men, ligesom det overhovedet antages, at man letteligen
udsætter sig for Tab ved at lade Sæden overmodnes, og man,
naar uroligt Vejrlig indtræffer eller befrygtes, ikke tager i Be
tænkning tidligere end ellers at fremme Hostarbejdet, saa over,
beviist er Landmanden dog i Almindelighed om, ot vel modne
Kornvare bande anbefale sig til eget Brug som i Handelen,
samt konserveres med mindre Vanskelighed fremfor den Kjerne,
der ikke paa Ageren har naaet nogenlunde Modenhed.
For
Sædekornets tilstrækkelige Modning vises Omhu. Markufreden
kan derimod endnu paa sine Steder foranledige, at Kornet hostes
og bjerges i Utide, og hvad del sidste angaaer, vises en Iil«
færdighed, der ikke sjeldcn gaaer for vidt, om end Opgivelsen
af Mvret ej strækker Vedkommende.
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Hvorledes ere Rornvarene beskafne? sprges der for deres Rensning? er der paarcrnkc nogen Foranstaltning til deres Tørring?
til deres videre Forædling?

domme efter Beskaffenheden af den Seed, der i de senere
Aar er ydet til Statens Brug, er man beføjet at fatte en fordeelagtig Mening om den Qvalitet, Kornvarene kunne gives, thi
pnæ Amtstuemagasinerne er nok meget ubetydeligt ydet af Nug
og Byg under en Vægt respective af 12 og 11 Lpd., nnat en
heel Deel er gaaet derover, ja endog har naaet 13 og 12 Lpd.
pr. Tonde, ligesom velrenset (ukrudsfri) Korn har kunnet præ,
steres. Naar Kiobmanden gjor samme Fordringer til Sælgerne,
og ved Priserne mcerkeligen distingverer imellem maadeligt og
godt Korn, er der ingen Tvivl om, at ligesaa gode Vare
kunne bringes i Handelen, og omendskjont en Forening, sigtende
hertil, der for flere Aar siden vedtoges imellem de Handlende i
Aalborg, om at kjobe oq betale Korn efter Vægt, hastigen gik
i Forglemmelse, saa er dette dog senere efterhaanden kommen
saa temmelig i Gang og aabner Udsigt til at vore Kornvare ville
hceve sig i den Anseelse, de hidtil have savnet i Udlandet.
Landmanden bliver derved nødsaget, hvad ogsaa allerede
spores, at behandle sit Korn med ftorre Omhu, da han mærker
at det ikke længere betaler sig lige godt, hvad enten han bringer
de maadeligere eller bedre Vare til Torvs. Rensemaskinerne, der,
som for bemærker, almindelig bruges af vore Kornhandlere og
af en stor Deel blandt de større Jordbrugere, bidrage ej heller
lidet til at fraskilte saavel Ureenlighed som svangt Korn, der
baade faaer Indflydelse paa Conservation som Udseende, og vir,
ker til hiint vigtige Maal, at udholde Concurrencen paa frem
mede Handelspladse. Alt hvad der leder hertil, raader unægte,
ligen Handelsstanden nærmest for; det staaer til denne at vrage
og at forebygge, at intet Vragsgods bringes i Handelen. Land
manden er ligefrem nødsaget at underkaste sig denne Kjendelse
saa hastig den almindelig udtales og exeqvercs. ■— Korntorrings-
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indretninger gives ikke eller videS paalcenkte.

Af Nug produ-

ceres den bedste paa Amtets skarpere Jorder i Kjær, Aars, Gis

lurn og Hindsted Herreder, Provstierugen dog ikke derunder ind-

begreben,

da Samme deels ikke dyrkes paa disse Jorder, deels

neppe der kan frembringes af saadan Godhed, som paa mindre
sandig Grund.

Vaarsoeden udmærker sig i alle Henseender paa

de gode kalkblandede Muldjorder i Fleskum, Hornum og Hellum
Herreder.
Formalet Korn er ikke Gjenstand for Handel.

Af Gryn og

Malt udfores vel endnu Noget til Norge, men langtfra i den
Mængde, som under de gamle Forbold, hvis Forandring har, især i

denne Deel af Jylland,

givet Kornhandelen et ganske andet

Udseende og Retning, end forhen.

I Kjobstcedbroenderierne con-

sumeres meget ubetydeligt af Kornvare nu imod fordum.

De

hoje Formalingsafgifter, og Indforsel af Flensborger Brændeviin
til Priser, hvormed den Hjemlavede ikke uden Tab kan concurrere,

har næsten ganste standset denne Industri.

skeen diae Redstaber, som, efter

Af 101 fuld,

den ifølge Forordningen af 25

Mai 1804 foretagne Opmaaling, dengang gaves i Aalborg, var i
1830 kun tilbage 15, og af disse ikke de Halve i Brug, hvil

ket ikke er bleven uden Indflydelse paa Kornhandelen.

16.
Er Producrernes Afsætning forbunden med Vanskelighed, saasom
af Mangel paa gode Corve eller Udskibningssteder?

Amtets Beliggenhed imellem Liimfjorden og Mariagerfjord, hvor

der, foruden Kjobftæderne Aalborg, Nibe og Hobroe, gives Ladepladsen Logstoer samt flere Puncter, hvorfra Udstikning beqvemt
kan iværksættes, blandt hvilke Hadsund ved Mariagerfjord, Hals
ved Udløbet af Liimfjorden, Hurup og Hou paa Kysten mod Kattegattet kunne ansees for de vigtigste, — i Forbindelse med de be

tydelige Forbedringer, Amtets Vejvæsen i de sidste 10 til 12 Aar har
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været underkastet, og som ej alene har strakt sig til de egentlige
Hoved- og mindre Landeveje, der fra Aalborg fore til Hobroe,
Viborg, Nibe, Logstoer, Hadsund og Hals, samt paa nordre
Side af Liimfjorden vestlig til Amtsffjellet ved Aaebyebroe og
ostlig til Hals, men til de fleste Biveje, hvorpaa Foerselen er
fkjonnet at vcere af nogen Betydenhed, — lader Intet tilovers
at onske, hvad Beqvemheden for Produkternes Transport anbelanger. Hvad derimod Afsætningen belroeffer, da har Samme
siden Freden maastee i Særdeleshed her savnet stadig Opmun
tring, formedelst Mangel paa Kjobere. De politiske Vegiven,
heder, som i de sidste to Decennier rystede al Handel, bidroge
fornemmeligen til at gribe ind i Aalborg Byes commercielle For.
hold, og da denne By væsentlig maa betragtes som Stedet,
hvorhen den største Deel af Amtets Landmænd tye for at sælge
og kjobe, fan har Handelens Forfald der i en Række af Aar
virket ufordeelagtig paa Landproducternes Priis i denne, mere end
i nogen anden Egn af Prvvindscn, hvor den Omstændighed,
at Norge gik tabt, ikke havde en faa umiddelbar Indflydelse paa
den vante Afsætning som i Aalborg, hvis Handelsvcelde, som
det synes, væsentligen støttede sig paa den norske Handel, thi
Samme fortes forhen ikke alene for dette Amt, men for største
Delen af Hjoring og et meget betydeligt Opland af Thisted og
Viborg Amter næsten udelukkende over Aalborg. Med de for*
andrede politiske Forhold er denne Handel langtfra hvad den var,
og den Deel af Samme, som er vedbleven, befinder sig ikke
mere i en saadan Udstrækning i Aalborg Handelsstands Hænder,
som forhen, men drives directs fra de Steder, der for hiin
Periode ikke vidste af nogen Vareomsælning uden den, der fore,
gik i Aalborg. Disse Omstændigheder i Forening virkede stærkt
til Sammesteds at formindske Handelen og Handelsvelstanden,
og ved den standsede Concurrence af og Spekulation hos Kjoberne,
har Landmanden de fleste Tider været overladt til disses Discre,
tion saavel i Henseende til Kjob som Salg. Ligesom denne
Klage neppe kan tilbagevises, saalidet bor det ej heller være
uindremmet, nt naar heldigere Conjuncturer nu og da indtraf for
Handelen med Landproducter, have disse i Aalborg ikke været
mindre efterspurgte end andensteds, og denne Byes heldige Be,
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liggenhed saavel for soevcerts Udforsel, fom for Tilegnelse af
Handelen med en betydelig Omegn, og et endnu betydeligere
Opland, i Forbindelse med den Handelsaand, som fremdeles
der horer hjemme, og som i sin Tid hævede Staden til Anseelse
og Velstand, — maa stedse ansecs som sikkre Tegn til at efterhaanden som nye Handelsveje og Forbindelser opstaae, den Kraft
atter vil vende tilbage, der forhen udbredte sine Frugter til
Landboerne i viid Frastand. Men foruden de foranberorte al.
mindelige og særdeles Aarsager til Handelens Forfald, der have
indvirket paa Afsætning og Priser paa Landproducterne i denne
Egn, er endvidere Transporten over Fjorden fra Landsbyen
Nørresundbys, en temmelig Byrde for de af Amtets Landmænd,
der boe i Vendsyssel. Bel har en betydelig Lettelse funden Sted
i den Nedsættelse som er skeet i Foergetaxten for Sundbye,
men ikke dcstomindre forer Opholdet der, som undertiden, naar
Uvejr indtræffer, kan vare længere, i Forbindelse med Bekost,
vingerne ved Overfarten og Udgifterne paa Varenes Transport
fra Færgestedet i Aalborg til Kjobmanden, ikke ubetydelige Depenser med sig, der blive saa meget foleligere naar Priserne
paa Landproducter staae lavt. For en meget stor Deel af Land
mændene hiinside Liimfjorden vilde det derfor unægteligen være
en vigtig Fordeel, om Sundbye fik Handelsprivilegier, saa at
Landmændene der kunde afsætte deres Producter, og igjen for
syne sig med de Nobvendighedsanikler, som de nu ofte med stor
Tidsspilde og Bekostning maae hente i Aalborg. Fra den Side
betragtet, torde en lige Begunstigelse maaskce være tilraadelig
for Hals Bye, der har en beqvcmmere Beliggenhed for Handelen
med Beboerne i den ostre Deel af Kjcerherred og en stor Deel
af det vidtløftige Dronninglund Sogn i Hjørring Amt, end
enten Sundbye eller Aalborg. At Handelen i sidstnævnte Bye
derved vilde lide Afbræk, er øjensynligt, ffjondt den nærmeste Følge
dog maaskee kun vilde blive, at Handlende derfra boesatte sig i
de førstnævnte Steder, og der aaknede sig en Virkekreds, som
gav Dristighed og Spekulation et friere Spillerum, end under de
nærværende Forhold. Afgjort er det, at ej alene for Kjcerherred,
men for en stor Deel af^drt øvrige Bcndsyssel, vilde det være
til stort Gavn, at Handelsderettigede gaves paa de nævnte Steder,
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der havde del i Evne at kunne afkjobe Landmanden hans Producter, og rgjcn forsyne ham med hvad han behover, hvilket
uden Tvivl vilde ordne sig ligesaa hastigt, som Tilladelse til at
drive Handel sammesteds blev almindelig. Hvorvidt dette waatte
stride imod Aalborgs Handelsprivilegier, og af den Aarsag ikke
kan indrømmes, er Forfatteren ubckjendt, men ligesaavel som
personelle Privilegier allerede ere givne, hvorefter Udsalg af
Kjobmandsvare allerede er tilladt saavel i Hals som Sundbye,
uden at formeenkligcn Aalborg Byes Handelsrettigheder ere gaaede
for noer, ligesaavel synes Proerogativet at funtie gives selve
Stederne, hvorefter Flere vilde forene sig til Udrettelse af det,
der nu overstiger Enkeltes Kræfter.

17.
Opgive Banderne endnu 2Lvrer? eller holdes derover Markfred?

rejses nyr Hegn, og vedligeholdes der gamle?

opgives endnu allevegne der, hvor Enkelte ikke paatage
sig at exeqvere Buddene i Forordningen af 9de Juli 1817, eller
ved mindre alvorlige Tvangsmidler tilkjendegive, at de ikke ønske
Besog af fremmede Kreaturer. Hvor denne Billie yttrer sig,
bevirker samme dog ikke almindelig Fred, men sædvanligt, at
de Anderledessindede forene sig, om Efleraarer at holde Qvceg
og Faar under Vogt i samlet Hjord, hvorimod Bondens Heste
til den Aarstid kun meget enkelte Steder nægtes Frihed at lobe
cm hvor de ville. Der, hvor et forbedret Agerbrug finder Sted,
synes Agtelse for Markfreden al paatvinge sig Naboerne, der
ogsaa i dette Tilfælde bringes saadant i Erindring af vedkom,
mende Grundejere. Forresten er det ikke ualmindeligt, at man
saavel om Foraaret som om. Efteraaret og Vinteren seer Faar,
ja endogsaa Sviin, traske omkring paa Vintersæden, og i mange
Maader at mishandle Samme; især have Faarene Frihed de
nævnt,c Aarstider og om Vinteren, hvad enten det fryser eller
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tøer, naar kun Jorden er bar, at gaae hvor de lyste, en
Ligegyldighed, der ikke noksom kan lastes, og som umuligt kan
blive uden fladelige Folger saavel for Sæd, som Græsmarkerne.
Dette foles ogsaa af adskillige blandt dem, der selv deeltage i
denne Uskik, men som Enkelte i et Bye- eller Communelaug ikke
driste sig til at hæve, for ikke, som del hedder, at lægge sig
ud med sine Naboer, af hvilken ilde forstaaet Barmhjertighed
Markufreden i flere andre Maader taales, ofte i en Grad, der
fremkalder Dnstet om , at Pligten at frede blev et Tvangsbud,
som Ingen maatte tillade sig at tilsidesætte.
Mangen Bonde næret endnu den besynderlige Mening, at
Faarettes Traad og Bid til ingen af de nævnte Tider flader
Vintersæden, uagtet det blotte Syn maa rokke den fæstede Tro
herpaa, men Vantroen bliver ej heller nogensteds stillet til Skue
paa den Maade, at en enkelt Ager, blandt flere, der ere ud«
satte for denne Mishandling, fredes, da en. Saadan upaatvivlelig vilde udmærke sig fremfor deUfredede» ingen Plet skannes,
og for at gjore Maalct fuldt, seer man, at der, hvor Faarene i
de foran berørte Tilfælde vogtes i større Flokke, drives de uden
al Betænkning saavel paa Rug, som Græsmarkerne. Hvor
Provstierugen dyrkes, lider denne mere derved, end den alminde,
lige danste, da hiin staaer mere oprejst og afcedes eller udrykkes
lettere med Rod. Del er imidlertid at haabe, at ligesom Sand,
sen for et bedre Agerbrug udbreder sig, vil rfterhaanden den for
al Fremskrivning i saa Henseende aldeles nødvendige Fred paa
Markerne indtræde, hvilket ogsaa viser sig paa de Steder,
hvor Enkelte stræbe til et hojere Maal. Vistnok naaes Freden
ikke uden Vanskeligheder og mangehaande Fortredeligheder, men
Ingener dog saa forblindet, fordumsfuld eller fladesto, at han
nok indseer Nodvendigheden af Markfred der, hvor mindre al
mindelige Sæd- og Græsarter dyrkes, en meer end almindelig
Omhu for Jordernes Behandling vises, og, om ej altid med
den bedste Villie, respectereS dog uden mange Omstændigheder
omsider Freden. Dette ligger saa temmelig i Sagens Natur,
og der, hvor Stridigheder og Forfølgelser have viist sig i Anted,
ning af Markfredens Overholdelse, ved Anvendelse af de hoje Op«
tagelsesboder. Forordningen af 1817 dickerer, vil det nok i de
7*
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fleste Tilfælde have viist sig, at Vedkommendes Hensigt mere er
gaaet ud paa at gjore sig Fordele paa Næstens Bekostning, end
som Agerdyrkere ar hæve sig over dem, hvis Jordbrug ej trænge
til Fred. I flige Folks Hænder er bemeldte Lovgivning tilvisse
el farligt Vaaben; men ethvert Gode kan misbruges, vg som
et stort Gode maa det unægteligen betragtes, at Negjeringen
har givet den duelige og stræbsomme Landmand et Middel i
Hænde, hvorved han dog er i Stand til at sikkre sig Lønnen
for sin Flid og sit Arbejde, og med Tryghed gaae frem paa
den betraadte Bane, hvortil ej heller behoves faa alvorlige
Tvangsmidler, som de. Forordningen hjemler. Sammes Mulct,
bestemmelser ere, efterat Pengerepræsentativerne have forbedret
sig saa betydeligt, neppe længere passende, og kunne formeentlrgen nedsættes, til Indskrænkning af Misbrug, uden al den
vigtige Hensigt, Fred paa Markerne, derved vilde lide.
Af Markhegn rejses intet Nyt, og man seer næsten ikke Spor
af det Gamle. Dette gjelder fmel om de større som mindre
Gaarde med meget faa Undtagelser, blandt hvilke vi væsentlig
kun vide at nævne Hovedgaardene: Vang i Ksærherred, der
mod ostre Side har et godt Steenhegn, og Krastrup i Sletherred, hvis Marker ere omgivne med en temmelig god Jord
vold. De forstjellige Byers eller Sognes Ejendomme ere ingen
steds ved Udhegn frastilte, mindre hver enkelt Jordbrugers.
Alt seer i denne Henseende ud som i Skabelsens forsie Tid.
De fleste Steder vilde det ogsaa, formedelst den lose, sandede
eller kalkede Grund, være vanskeligt at tilvejebringe Iordhegn.
Der, hvor Stene haves, findes det for kostbart at benytte disse
i dette Djemed. Udstiflningerne have ej heller bidraget til at
fremme dette Arbejde. I Enge og Kjær forekomme Indgroftninger derimod ikke sjeldent, men fem oftere gaae ud paa
at aflede Band end at danne Hegn
*).

*)Hvad Ævrets Opgivelse betræffer, være det endvidere bemærket, at
Samme er en betydelig Hindring for Udbredelsen-af den fordeelagtige
Kartoffelavl. Naar Kreaturene om Efteraaret flaaes løse, ere Kar
toflerne endnu ikke tjenlige til Optagning. Loppen afædes imidlertid,
og med det sgmme standser, som bekjendt, Knoldenes Bæxt, om ej
tillige di-se blive et Rov for den almindelige FrcdloShed.
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18.
3 hvad Tilstand er Cvvægavlen? saavel i Henseende ril Cvvægers
Beffasfenhed, som Anral ester Gaardenes Areal?

Give Malke

koer eller Fedeqvæg stprst Fordeel?

formedelst det almindelige Savn af fyndige Græsgange,

er

Qvoeget ikke udmærket stort. Koerne holdes ofte for tidlig til
Tyr eller i utide parres med disse, naar de (Tyrene), efterat
Mvret om Efteraaret er opgivet, eller om Foraarct, forinden
den saakaldte Hegningslid (den Tid om Sommeren, da En
hver, efter gammel Vedtægt, er forpligtet at tøjre eller vogte)
lobe lose omkring.
Dette kan naturligviis ikke blive uden
Indflydelse paa Koernes Vcext og Udvikling, og maa virke saa
meget skadeligere der, hvor Ungqvæget ikke nyder en udmærket
Pleje, og saaledes bringes tidligere til Modenhed, hvilket langt,
fra kan siges almindelig at være Tilfældet. For gode og en tilstroekkelig Mængde af Springtpre viser Bondcil ej heller, al,
mindelig taget, den tilbørlige Omsorg, ligesaalidet som for
Valg af gode Tillægskoer, hvilke ogsaa blive sjeldnere formedelst
Opkjob af de bedste Individer, decls til Besætning ved de sterre
Gaarde, der ej selv have Tillæg, deels til Udførsel. Bonden,
der ejer en anseelig ung Koe, ønskede ofte at beholde den,
saavel for Opdrættet som for Melkindtoegtens Skyld, men er
nødsaget at sælge, naar Skatter og Udgifter flulle præsreres.
Man maa under disse Omstændigheder sinde det paafaldende,
ot Qvæget endnu er af en ret god Beskaffenhed og Racerne ikke
mere udartede. Det synes som at heri ligger et kraftigt Beviis
for, at det jydffe Qvæg (de foranberorte Omstændigheder, der
ufordeelagtigt indvirke paa Artens Forædling, torde vel, hvad
angaaer Opmælksomheden for at fremme denne, saavelsom de
Hindringer, der fra Velstandens Side staae i Dejen, i Almindelig
hed saa temmelig passe paa den jydffe Bonde) besidder Egenstader af en ejettdommelig Bestaffenhed, hvilke lykkeligviis ere
saa indgroede, at en forsomt Behandling hidtil ikke har for,
maaet at tilintetgjore dem; og da diss> Egenskaber (Formen,
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Trivelighed, Kjodets Beffaffenhed m. fl.) gjore vore Kreaturs
saa sogte i Handelen, bor det med Rette betragtes som en Sag
af særdeles Vigtighed, at conservere Samme. Den nærmeste
Vej hertil er uden Tvivl denne, at henvende Opmærksomheden
paa Beskaffenheden af Tillægsdyrene, og dertil kun at udvælge
de dygtigste, thi vi have endnu, til Lykke, en Qvægstamme,
som, naar dens Adel paa saadan Maade konserveredes, er i
Stand til at forplante et Afkom, der forKjendere af udmærkede
Former intet lader tilovers at onffe, og som i øvrigt vilde forene
de Qvaliteter, der leenge have gjort Samme til Gjenstand for
Efterspørgsel. Ved Krydsning med fremmede Racer at indvirke
paa den Nærværende, kan neppe anbefales. Er det afgjort, al
denne har de Fortrin, som vi have antydet, og at vi endnu be,
sidde en Stamme, der, behandlet med nogenlunde Sands og
Omhu, ej alene er stikket at vedligeholde, men ogsaa at fremme
disse Egenskaber, bor det nok ansees betænkeligt at fremkunstle
noget Andet, der mutigen ikke passede til vore øvrige Forhold,
og hvorved man stod Fare for at tilintetgjore de Fordele, vi
allerede ere i Besiddelse af. Ikke heller er der hidtil her i Amtet
fra den Side i nogen Udstrækning anstillet Forsog. Paa de
Regjeringen tilhorende Hovedgaarde har i de senere Aar været
holdt Tyre af Tyroler, og Sveitserarten, men uden at heraf
spores kjendelig Indflydelse paa Egnens Racer. I saa Hen
seende ere Følgerne blevne synligere ved Brugen af Tyrolertyre,
der, efter Foranstaltning af det Offentlige, have været udstillede
til Afbenyttelse i Gunderup Prcestegaard. Afkommet roses for
sin Trivelighed, Nojsomhed og Melkerighed, hvilket altsammen
er meget godt, men det er derhos ej blcven ubemærket, al en
Fejl, som disse Tyre besidde, sletstillede Horn, almindelig gaaer
i Arv i Slægten, og forsaavidt Afkommet opelskes som Stude,
er dette en Lyde, der stader Afsætningen. Bemeldte gode
Egenskaber ville ikke savnes hos de bedre Individer af vor egen
Qvoegflags, og Hornene udgjore hos disse en særegen Prydelse.
Koer af holsteensk og af en Race, fremkommen ved Krydsning
af holsteenfk og af Thylands - Qvæg, hvoraf Enkelte haves paa
Hovedgaardene Krastrup og Tustrup af udmærket Størrelse og
Skabning, passe kun i Avlsbrug, der, saaledes som paa
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disse Gaarde, kunne baade Sommer og Vinter skaffe Kreaturene
en rundeligere Underholdning, end den der sædvanlig bydes.
For at komme tilbage til del vigtige Punkt, et fljonsomt Valg

af Tillægsdyr, finde vi endnu værd at bemærke, at ifald den
rette Sands og Opmærksomhed hos vore Bonder, — der nærmest
blive de, der maac befatte sig med Tillæg, — i saa Henseende
almindelig skal vaagne, hvilket, besynderligt nok, den mægtige
Drivefjeder, Egenfordeel, hidtil ikke har formaaet, — vilde det
upaatvivlelig være gavnligt, hertil ar opmuntre ved passende
Præmier, saalcdes som til Hesteavlens Fremme alt længe har
været Tilfældet, ja del korde, i dette Djemed, mutigen end
videre veere at anbefale, hvad en af Amtets meget sagkyndige
Landmænd har yttret, at denne almeennyttige Sag sattes under
offentlig Control, saaledes f. Er., at der distriktsviis overdroges
dygtige Mænd af Faget at paasee, at baade det nødvendige
Antal Tyre holdtes, som at disse besad de udfordrende Qvali,
tcter. Et Straffelovbud imod losgaaende Tyre kunde ej heller
ansees mindre rigtigt, end de, vi allerede have om losgaaende
Hingster og Væddere. Den executive Magt, som gaves Ved
kommende til at overholde Bestemmelser om disse Puncter, hvor,
til endnu kunde føjes Forpligtelse for de paagjeldende Ejere,
efter givet Tilhold, at lade til Forplantelse uduelig anseete
Handyr betage Evne dertil, — maatte være understottet af
passende Tvangsmidler, og Procesformen saa summarisk som
muligt.
Nytten af Præmier vilde blandt andet tillige være den, at
Bonden gjordes nøjere bekjendt med, hvilke Egenskaber der af
Kjendere ansees som de fortrinligste hos Qvoeget, hvilket Be.
kjendtffab bos en stor Deel af vore Bonder torde vcere temmelig
overfladisk*).
♦) Medens Forfatteren er beikjeftiget med nærværende Arbejde, er Dyrflue i Forbindelse med Bæddekjorseler og Præmieuddelinger blevet eta
bleret ved Viborg, og et væsentligt Skridt er saaledes gjort videre til
at fremme Forædlingen af vore Huusdyr; men til en mere udbredt
Nytte fordres, at flige Foranstaltninger ikke indskrænke sig til en
kelte Steder, hvorhen Mængden ej kan tye, og, hvad Viborg angaaer, ikke Landmændene i Vendsyssel eller den Deel af Landet, der
formeentligcn besidder Forcen i at kunne fremvise det Bedste. •
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De bedste Q,vcegracer i Amtet forefindes i Kjær og Sletherreder, i Særdeleshed i sammes ostre Dele, hvor, som af
det Foregaaende sees, den betydeligste 'Hoeavl og Græsgange
(Kjær, Overdrev, Eng) haves.
Ligesom man nærmer sig Hede- eller de skarpere Egne, hvor
Græs og Hoe mangler, aftager Qvceget saavel i Mængde, som
Godhed, og saaledeS maa det stedse blive, saalcenge der ikke,
ved en bedre Dyrkning, raadeS Bod paa de naturlige Savn.
Hine bedre Racer udmærke sig ved sine (Kjcerherreds, hvad denne
Puncl betræffer, i Særdeleshed) vel ansatte Horn, god Knokkel,
bygning, et bredt og lige Kryds, lave velstillede stærke (fore)
Been, en sluttet, vel proportioneret Hals og dyb Bringe
(Bryst). Krealurholdet i Forhold til Ejendommenes Hartkorn
og Areal er meget forstjelligt, endog i een og samme Egn,
deels ifølge Uliighed i Iordtilloeg, deels paa Grund af den ftorre
eller mindre Kraft og Dristighed, hvorved Besidderne udmærke
sig. Som almindeligst kan antages, at der pr. Tonde Hart
korn holdes:
I Kjcerherred
3 til 4 Stkr. Gavn, og Ungqvæg.
Hornum Herred 2 — 4 —
—
—
Fleskum Herred 2 — 4 —
—
—
Hellum Herred 2 — 3 —
—
—
Hindsted Herred 2 — 3 —
—
—.
Aars Herred
2 —3 —
—
—
Gislum Herred 2 — 3 —
—
—
Slet Herred
3 —5 —
—
—
Den største Difference i Antallet forekommer i Kjcerherred, hvor
Samme paa de skarpere Jorder i Hammer og Horsens Sogne,
som paa de Bedre til Dsterhassing Bye, Vadum, Sulsted og
Hvorup Sogne, hvis Agerland er indskrænket, og ofte ikke over
stiger 3 Tonder Land pr. Tonde Harlkortt, samt Hoeavlcn
ikke betydelig — daler under 'det Ovenangivne, naar derimod
i en Deel Byer og Steder i Dster- og Vesterhassing, Ulsted og
Hals Sogne, der have overflodigere Enge og Markjorder,
Dvægtallet stiger til 5—6 Srkr., ja paa de forhenncevnte eenlige
Gaarde (Eensiddere) til 8—10 Stkr. pr. Tonde Hartkorn.
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Af Kalve tillægger Bonden sædvanlig flere, end der kan over
kommes at opklcekke tilborligen, hvilket kan ansees for en Grund
mere til at hemme Raceforoedlmgen. I de Egne, der have den
bedste Hoeavl, er det ikke usædvanligt, at en Kalv pr. Tonde
Hartkorn, og undertiden flere, aarligcn tillægges. Paa de starpere, eller for Enge blottede Strøg, kan 1 til 2 Kalve for en
'Gaard ansees som det sædvanlige aarlige Tillæg.
Ved Hovedgaardene haves sædvanligt en storre og bedre Be
sætning, end ved Bondergaardene, ogsaa relativ til Hartkorn
og Areal, samt de allerfleste uden Hjelp af Tiendehalm, da
Naturaltiende nu, paa Ubetydeligheder nær, overalt er forandret
til Pdelse i Skjepprn
*).
De Ressourcer, en god Hoeavl frembyder, gjor ogsaa her Udflage! med Hensyn til Mængde, men
hvad Qvægtls Holdning angaaer, da erstattes dette i en Deel
af disse Jordbrug, hvor Engbjergningen er mindre betydelig,
ved ikke at spare paa Kjerne, en Opoffrelse, der i flere Maader
lønner sig, iscer i Aaringer, da Sædpriserne staae lavt. Med
Undtagelse af Hovedgaardene Birkelse, Sonderelkjoer, Langholt,
Wraae i Kjær, Restrup, Torstedlund i Hornum, Sohngaardsholm, Gudumlund, Vildmosegaard i Fleskum og Bjornsholm
i AarS Herred, der deels have Hollcenderie, deels Stude, udgjor Hovedbesoetningrn ved de øvrige Hovedgaarde alene det
sidste Slags. Hollcenderiekoerne ere paa de nævnte Gaarde af
Egnens almindelige Race, og besidde aldeles intet udmærket.
Endffjondt den foranberorte Omstændighed, at Amtet i det
Hele mangler god Agergroesning, kan ansees som en Grund,
hvorfor Studehold paa de storre Gaarde er almindeligere, end
Hollænderie, seer man dog, ved nogle af vore betydeligste
Hovedgaarde, hvor fortrinlig Markgroesning haves, tilligemed de
Fornødenheder, Brændsel o. s. v., der hore til et Mejcrie,
bedrift, og hvis Ejere almindelig tiltroes at kunne udregne det
fordeelagtigste Facit, — at Stude gives Fortrinet. Saaledes
t. Ex. Vang, Krastrup, Nandrup og flere. Ved Lindenborg,
der kan henføres under samme Categorie, har Forpagteren omstiftet Hollcenderiebescetningen med Stude. Ihvorvel dette ikke
*) En Omstændighed maa, til Belysning heraf, ikke blive uerindrct,
at Bonden holder for mange Heste til Tab for Qvægstanden.
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ligefrem deciderer Qvcestionen, om Malke, eller F§deqvæg afgiver
den største Fordeel, torde disse Exempler, i Forbindelse med
hvad der almindelig maa erkjendes, at Græsgangene de fleste
Steder ikke ere skikkede til at frembringe noget betydeligt Mejerieproduct, — dog nok bestyrke den Mening, at Studen betaler
sig bedre end Koen, eller, med andre Ord, at det sidste af de
opgivne Alternativer, under nærværende Omstændigheder, bor
foretrækkes. Ikke nt tale om, at Bestyrelsen af et Holloenderie
i sine Enkeltheder volder meget Bryderie og mange Bekostninger,
som ikke sinde Sted ved Qvægfedning, saa har unægtelig
Handel med Kreature langt storre Interesse, end den med .Ost
og Smor. Hollænderieejeren kan vel forædle disse Productcr, og
i sine Bestræbelser herfor finde Befljeftigelser, der kunne være
behagelige nok, især om de forøge Indtægten af Mejeriet, men
som dog ikke opveje, den, om vi saa maae sige, Sindsqvoegelse, enhver Landmand maa uyde, idet han, ofte stiftende Be,
sætning, dagligen stuer hvorledes Samme nærmer sig den Fuld,
endelse, det attraacde Ojemed udkrævcr. I dette Tilfælde er
Qvæghandleren, og ikke Hollænderieejeren, der maa tage til Takke
med uafladelig omtrent at beholde Eet og det Samme for Oje.
Men dette Raisonnement, om man vil, tilsidesat, og Betragt
ningen henledet til hvad der væsentlige« bliver at tage i Over
vejelse, til hvilken Side den største Fordeel helder, og Samme
erklærer sig uden Tvivl for Q.væghandel. Vi ville anstille en
Sammenligning. Lad et Holloenderie, under de ovenangivne
stedfindende Forhold, afgive i Nettofordeel 1 til 2 Fjerdinger
Smor, eller i det højeste 16 til 20 Rbdlr, for hver to Koer
aarlig, saa er delte nok alt hvad der tor gjores Regning paa,
og, saavidt erfarer, stiger Indtægten i ingen af de herværende
Mejerier derover, eller i de Fleste naaer derhen.
Der, hvor en saa stor Indtægt kan bringes i Anslag, maa
Besætningen til enhver Tid underholdes saa rundeligen, at
samme Græs og Foder, givet Slagteqvæg eller Stude, for
Tiden, efter alle Erfaringer herom, maatte betale sig fuldt
saa vel. Forfatteren tvivler om at Ejerne af de forannævnte og
vore øvrige Hovedgaarde, der drive en ordnet Qvæghandel, og
som kunne byde over saadanne Midler til Besætningens Under,
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holdning, som der, hvor et Netloprovenüe af 16 til 20 Nbd.
for Parret af Hollænderiekeer kan beregnes, — ville tage til
Takke med en saadan Avance, og tor trosiigen opfordre En
hver, som herom kan have en Stemme, at lade den hore.
Man indvender, at Hollcenderierne give en sikkrere Indtægt, end
Handelen med Qvæg og navnligen Studehandelen, men denne
Indvending er kun tilsyneladende, naar bemeldte Handel drives
med nogen Skjonsomhed, thi gode Kreature have endnu ingentid
manglet Afsætning, og dale Priserne, bliver Resultatet det
samme, da saa Fordelen kommer paa det forholdsviis billigere
Jndkjob, der kan gjores af magert Qvæg. Eet Tilfælde er
tænkeligt, hvor Qvæghandleren kunde risikere fremfor den, der
kun befatter sig med Mejerie, naar nemlig Jndkjob fandt Sted
paa en Tid, da Prisen paa Kreature stod hojt, og Beholdningen
skulde realiseres under dalende Conjuncturer, thi disse ere i den
Slags Handel ikke saa sjeldent Forandringer underkastede; men
ligesom enhver nogenlunde eftertænksom Mand maa forudsættes
at tage Omstændighederne i Betragtning, og vogte sig for Spe
kulationer af den Art, der truede med betydeligt Tab, saaledes
kan paa den anden Side denne Foranderlighed i Priserne, der
bestemmes ved temporaire Forhold, saasom foderknappe Hoster,
standset Afsætning m. v., — lede til fordeelagtige Coups. I
Henhold til alt Fcrestaaende, der for en Deel kun passer paa de
storre Jordbrug, skulde Forfatteren fremdeles være af den Me
ning, at saalcenge vort jydfle Qvæg vedligeholder sit nuhavende
Handelsrenomee, vil Bonden være bedst tjent med at beflitte sig
paa Opdræt af Ungqvceg, Q.vier og Stude, som ogsaa med
Qvægfedning, hvor man dertil har indrettet sig, og hvorpaa,
som i det Foregaaende bemærket, Adskillige, i Særdeleshed i
Nærheden af Aalborg, saavelsom i Amtets fjernere Egne, alle,
rede have givet fslgeværdige Exempler.
Malkeqvoeg vil neppe, under nærværende Forhold, give en
saa betydelig Indtægt, især naar Landmændene, Bonden for,
nemmeligen, omsider kunde lære at behandle den vigtige Sag,
Walg af gode Stamdyr, med fornoden Opmærksomhed. For
delen af at lægge til beroer, som den daglige Erfaring ofte nok
gjentager, paa Tillægers Qvaliteter og den Omhu, hvormed
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Sani me i den forste Tid plejes og behandles, men i begge Hen
seender bliver hos os endnu meget tilovers at onske. Naar For
fatteren i Almindelighed, under de angivne Betingelser, har
erklæret sig for Qvægfedning som fordeelagtigere end Holloenderic,
saa være dog ikke dermed sagt, at Malkeqvceg ikke paa enkelte
Puncter, saasom i Nærheden af Slæderne, hvor Mejerieproducterne hurtigt og sikkert med Fordeel kunne afsættes
*),
jo kan
være at foretrække, ligesom ogfaa Forholdet imellem Priserne
paa Kjod og de egentlige Hollænderievarer kan have Indflydelse
paa hvad som fordcelagtigst skal ansees, enten Fede- eller Malke»
qvceg; men under nærværende Omstændigheder, og disse kunne
ueppe forandre sig saa hastigen, maa Forfatteren, almindelig
laget, henholde sig til den af ham foran yttrede Troesbekjendelse, og være det endnu bemærket i Faveur af Samme, at,
som bekjendt er Gjodningen af Fedeqvceg eller velfodte Stude
ulige kraftigere end Koegjodffe, et Hensyn, der i ethvert Avls
brug er af Vigtighed. Vi finde det passende, sluttelige« nt
tilføje nogle Bemærkninger, som en af Amtets storste og er
farne Q.voegejere har meddeelt om den for Provindsen som for
Amtet vigtige Studehandel. Hans Ord crc: „Det vilde være
fordeelagtigt for bemeldte Handel, om flere ^kvægmarkeder For
eg Efteraar holdtes paa Grændsen af Jylland, hvor Studeeserne
selv kunde falbyde deres Qvceg, hvilket nu opgives, fordi ingen
Markeder af Belydenhed holdes nærmere end i Hertugdommene.
Forsaavidl Markederne væsentlige» have været indskrænkede dertil,
formedelst Toldafgiften, er denne Grund nu hævet, efterat
Tolden nu ej længere kræves. Dette Savn foles især om Foraaret, da ingen Markeder holdes nærmere end i Husum. Fol,
gen deraf er, at Stude opkjobes paa Spekulation af Handlende,
der oftest ere i det Tilfælde at skulle sælge, og at Markederne
ved ben Lejlighed overfyldes, hvorved Priserne ej sjeldettt dale
*) Bi see imidlertid, at i Nærheden af Amtets største og folkerigeste
Stad, Aalborg, har nyligen en nf de storre Gaardejerc, der er i
det Tilfælde, fortrinligt at kunne underholde sin Besætning, solgt sine
Hollænderiekoer, og derimod at ville lægge an paa Qvægfcdning alene,
som vi vide, fordi det ikke fandtes fordeelagtigt at holde Malkeqvæg.
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under Varenes virkelige Værd, da Kjoberne benytte sig af
Sælgernes Forlegenhed og vanbyde dem. Disse Tab og denne
Forlegenhed undgikkes, og en til Varenes virkelige Værdie mere
passende Pciis naaedes, naar der vare Markeder saa nær, at
vedkommende Qvægejere selv fandt Anledning at falbyde deres
Kram; de havde da Balget, i Mangel af taalelig Afsætning,
nt lade Kreaturene vende tilbage, hvilket ikke nu staaer dem
aabent, da de, formedelst Afstanden, tage i Betænkning at
lade Qvæget gaae den lange Vej frem og tilbage, hvorved de
vilde tabe meget i Huld, — og indlade sig desformedelst hellere
med Prangerne. Dette Opkjob forrykker ogsaa ofte Handelens
Stadighed, i det Sælgerne, naar de afhænde til Priser, en
utidig Spekulation undertiden overdriver, igjen gjore et forholds,
viis for dyrt Jndkjob, hvorved hazarderes, og Kjobere som
Sælgere bringes i gjensidig Forlegenhed. Til Forebyggelse af
alt Sligt vilde det formeentligen være gavnligt, at, nogle Dage
forend Markederne i Holsteen, For, og Efteraar (Mellemrummene
bestemt r Forhold til Afstanden imellem Markedspladsene), Qvceg»
markeder afholdtes i Jylland, paa Steder, groendsende til det
Slesvigske, for at Vedkommende selv kunde forsage deres Lykke,
de holsteenske Kjobere, som billigt, dele Ulejligheden med Sæl,
gerne i Henseende til Kreaturenes Transport, og det Lotterie,
som nu spilles, i det Speculationen driver Forventningen for
vidt, ophore. Som Markedsplads? foreslaaes: Ribe, Kolding,
Ringkjobing, Holstebroe, Viborg og Horsens.
At Qvceglolden er hævet, har foranlediget, at magre
Smaastude i Mængde drives fra Jylland til de holsteenffe Markeder, og der falbydes, til Skade for Handelen med stort og velfodt Qvceg, hvilken Sidste nok ligger nærmest i Tingens na,
turlige Orden, og rimeligviis flaffer Landet de reelleste gon
Me."
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19.
Er Hesteavlen i Cil« eller Aftagende? Aarsagerne dertil?

^-csteavlen har, hvad Racen angaaer, neppe i en lang Tid
forbedret sig. Hertil medvirker flere Aarsager, fornemmelig
Mangel paa gode Hingster og Følhopper. Det forste af disse
Savn foles vel mindre, efterat fra Regjeringens Side den
priselige Foranstaltning er fejet, at gode Beskelere aarligen ud,
stilles til Bedækning; men det er en almindelig Klage, at der
falde meget faa Fol efter disse Hingster, hvorved Hensigten
laber sig, ej alene paa Grund af de umiddelbare Folger af hiin
Erfaring, men tillige, fordi Samme affkroekker Landmanden fra
at soge denne uvisse Hjelp til Forplantning. Af Landbcskelere
af Egnens oprindelige Race findes meget faa, der ere belønnede
med Præmie eller erkjendte stutteriedygtige, og disse Enkelte ere
ikke heldigen fordeelte *).
En Hingstejer fra Randers Amt har
endog funden Regning ved, i de senere Aar at udleje sin Proe,
miehingst i den Egn af Aalborg Amt, som grændser til Hiint.
I Omegnen af Aalborg har i længere Tid paa et Par Steder
været holdt gode Hingster, der kjendeligen have bidraget til at
conservere Racen i den Deel af Amtet. Paa Grevskabet Linden,
borg ere ej heller bievne uden gavnlig Indflydelse paa Hesteracen de Bestræbelser, som i Fortiden der ere anvendte paa at
fremme Samme, ved Anskaffelse af udmærkede Hingster. Men
ligesom paa disse Egne en større Velstand iblandt Almuen, i For
bindelse med de Ressourcer, en bedre Jordbund afgiver til Heste,
opdræt, kan ansees at have bidraget til at understøtte hine For
anstaltninger, saaledes maa Savnet af begge Goder ansees, for
en længere Periode og i en større Udstrækning, at have modvirket
*) Saavidt erfaret, gives for Tiden kun Præmiehingster paa folgende
Steder:

ved Bjorum i Kjærherred 1,

i Aalborg

1, i Søndertran-

ders. Notten og Svenstrup ved Aalborg 3, i Smorup Præstegaard i

Aars Herred 1, i Moesbech i samme Herred 1, i Visborg Sogn 1,
— foruden 4 Stkr., der ere kronede som stutteriedygtige, hvoraf 2 i

Aalborg.
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Raceforoedlinqen, thi Pengetrang noder Landmanden i Alminde
lighed til nt stille sig ved de bedste Heste, og kun at forbeholde
Avlsdriften og Tillægget de Ringere, og der, hvor man har
det knapt med Hoe og Kjerne, kan denne Sag ikke trives,
saalcenge man ikke ved anden Dyrkning boder paa de naturlige
Maugler. Skjonbt Bonden kan antages almindeligviis at fljcenke
Hesteavlen en større Opmærksomhed end Qvægavlen , med Hen,
syn til Valg af Tillcegsdyr, saa behandles dog dette vigtige
Hensyn af en stor Deel med al for megen Ligegyldighed, og det
er ikke Fattigdom alene, men ligesaa ofte en forunderlig Sløv
hed og Mangel paa Sands for eget Vel, der volder, at Bonden
mere seer hen til at faae et Fol tillagt for godt Kjob, end for
en hojere Betaling, og med nogen mere Ulejlighed at holde til
en bedre Hingst, eller at see sig for, at Hoppen, der attraaeS
bedækket, nogenlunde er stikket at frembringe et fejlfrit Afkom.
At Bonden sædvanlig holder for mange Heste, bruger de Unge
for tidlig til Arbejde, hvorved, som ved den knappe Underhold
ning, Hestebesoetningen, formedelst et uforholdsmæssigt Antal,
nyder. Mangel paa Størrelse og Styrke ligesaa sikkert maa
-blive kjendelig, som saadant lægger betydelige Hindringer i
Vejen for Raceforcedlingen, ere Kjendsgserninger, som ikke blive
ubemærkede hos os. Naar hertil fojes, at Lovgivningen om
losgaaende Hingster eller Hingstklodde (Plage, 2 til 3 Aars) paa
mange Steder aldeles ikke med Strenghed overholdes, da det
ej sjelden hænder, at saavel om Sommeren, naar Markfreden
ellers respecteres, flige Klodde, der langtfra ere saa uduelige
til Parring, som de ere ffikkede til endmcre at forqvakle Racen,
— ere fængslede paa en hejst skjodcsles Maade, som det oftere
er Tilfældet, at de om Efteraaret, naar ZEvret opgives, flippes lose tilligemed hvad andet der da nyder den kjoere Frihed,—
da synes det forhen til Qvcegavlens Forbedring fremsatte Forslag,
om at sætte Valget af Tillcegsdyr og Forebyggelse af losgaaende
Tyre under offentligt Tilsyn, saa meget mere at paatrænge
sig hvad den for Landet ikke mindre vigtige Hesteavl angaaer,
saalænge det viser sig, at indgroede Vaner og gammel Slendrian
ikke formane at bane Vejen for det ved Loven og Fleres Exem,
pel antvded, Bedre. Hvad ogsaa betrceffer Straffen for los-
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gaaende Hingster eller Hingstplage — hvortil burde henregnes
alle de, der, skjondt lejrede, ikke ere saaledes hildede, at de
ganske blive ude af Stand til at parre sig — da synes en be,
tydelig Anomalie at finde Sted imellem Bestemmelserne herom
i Forordningen af 8 September 1812 og Forordningen af 9
Juli 1817, i det Optagelsesboderne for lose Heste i Alminde,
lighed, efter sidftmeldte Anordning, ere betydelig hojere, end for
losgaaende Hingster efter Forstmcldte, saafremt Ejeren af en
saadan Hingst beqvemmer sig at lade Samme gilde medens den
endnu er i Optagerens Værge, da han i faa Fald flipper med
Deel af de sædvanlige Optagelsespenge efter Forordningen af
1817, uagtet hans Brøde, fra alle Sider taget, er større
end Dennes, der blot forseer sig mod de seneste Lovbud om
Hegn og Fred, og selv i det Tilfælde, at Ejeren af en op,
tagen Hingst vægrer sig ved at lade Samme castrere, staaer
Mulcten, formedelst Kornprisernes sædvanlige lave Standpunct,
aldeles ikke i Forhold til den storre Grad af Uagtsomhed, der
er viist, og den Skade derved kan vpstaae.
Ved Enden af denne Afdeling torde maaskec, med Hensyn
tit den Forædling, man soger at give vor Hcsteavl, ved at
indbringe fremmed Blod i Racen, og i Forbindelse med hvad
herom er bemærket i noestforrige § om Q.vægtillceg, — det
Duske ikke Deere overflødigt, at Bestræbelserne herfor ledes med
den Vaersomhed og det Overlæg, Djemedets Vigtighed udkrcever,
saa at der forud haves tilstrækkelig Vished for, at de Egen
staber, som ved delte Middel skulle bibringes den oprindelige
Stamme, virkeligen hæver Racen over hvad den hidtil har været,
og over den Roes og den Søgning, danske Heste til denne Tid
have vedligeholdt i Udlandet, samt at de Nye Frembringelser
passe til vore øvrige stedfindende Forhold.
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mere at vente af den spanske Uld. Paa Fabrikerne fandt man
bedre Regning ved at forfærdige Mellemkloede, hvortil kunde
bruges ene god dansk Uld, — og jeg nodsagedes at sælge eller
rettere at tigge Ulden fra mig for 20 Sk. Pundet. Ingen
vilde nu længere kjobe Lam af mig, da den simple danste Uld
blev bedre betalt, nemlig 24—28 til 40 Sk. pr. Pd. Kjoberne
indsaae godt, at der ikkun var forbundet Tab med det spanske
Skoeferie nu, man paa ingen Maade vilde kjobe Ulden. Selv
Fabrikanterne vilde ikke kjobe de faa Pund Uld, som adskillige
Bonder kunde levere af de ægte Væddere, som de gratis havde
erholdt fra de Kongelige spanffe Skoeferier i Sjælland. Vil
man som fornuftig Landmand calculere Fordeel og Tab ved danst
og spansk Skoeferie, hælder Fordelen til det danske, især fordi
de spanske Lam ere udsatte for Krampe-Sygen, som bortrsver
de Halve i en ung Alder; dernæst hersker langt mindre Moder,
kjerlighed for Yngelen blandt de spanffe, end hos de danste Faar,
thi efter Fodselen forlader ofte det gamle Faar strap sit Lam,
uden videre Omsorg. De spanffe Lam ere smaae, speede af
Lemmer og næsten ikke fegte af Slagteren det ferste Aar; blive
de end voxne efter 2 til 3 Aars Forloh, faaer man dog altid
1 til 2 Rbd. mindre for Stykket af de spanske fede Beder, end
for de danfle. Den eneste reelle Fordeel, som taler i Faveur
af de Spanffe, er, at man Sommer og Vinter kan underholde
8 spanske Faar mod 4 danfle eller mod 1 Koe, thi det spanffe
Faar fortærer lidet og er temmelig nøjsomt. Det forstaaer sig,
at jo bedre man fodrer og græsser det, jo finere og bedre er
Ulden, hvilket ikke mindre er Tilfældet med det danske Faar. —
Det er iovrigt mærkeligt, at i det vaade Aar 1829 — da flere
Tusinde danste Faar dode af Vandsygdommen — holdt de spanffe
Faar sig allesteder bedre end de danske; jeg veed endog paa ett1
Sted, hvor der haves danske tilligemed spanske Faar, og hvor
Alle node lige omhyggelig Pleje, dode mange danfle Faar af
Vandsygen, men faa eller ingen af de Spanske. Af alle Præ,
servativer imod Vandsygen anbefaler jeg især, nt give Faarene,
strap naar de bindes ind, frisk Rugrivelse-Hakkelse i Trugene,
og 1 til 2 Gange daglig, især til Aftensoder, frist Rughalm
i Hækkene, og lidet Hoe, hejst en liden Givt een Gang om
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4 danske gode fiiinuldede Faar afgive i 2
Klipninger i det mindste hvert 3 Pd. Uld,
er 12 Pd. tit 40 Sk. Pundet . . 5 Nbd. - Sk.
Med temmelig Wished tør jeg regne paa 4
Faar 5 gode Lam, som Slagterne i det
mindste betale med 10 Mk. Stk., udgjor 8 — 32 —
Indtægt af 4 danske Faar 13 — 32 —
Derfra omstaaende
— 56 —
Følgelig en Fordeel paa de Donste mod de Spanfle 3 Rbd. 72 Sk.
Wil en Landmand gjore Calcul over, hvorledes Forholdet
bliver imellem Skcrferic og Hollcenderie, da vil han letteligen
sinde, at Fordelen ved et godt fiinuldet dansk Skcrferic over,
gaaer Hollcenderiet, naar Prisen paa Smor staaer (aa lavt,
som for Tiden, og derimod Prisen paa dansk Uld staaer meget
favorabelt. Antages, at en Koe giver i Gjennemsnit en Fjerding Smor til Salg, kan man dog" neppe her i Landet vente
at faae mere end 10 højst il Rbd. for Fjerdingen af det bedste
Smor. Naar hertil lægges Indtægten af Ost, og Valle til
Svinene, beregnet til 5 Rbd., ialt 15 Rbd. af en Koe, og
hvorfra drages Lønninger til Røgterne og Mejericpigerne, Be,
kostningerne paa Redskabernes Vedligeholdelse, — faa formener
jeg, at Fordelen endnu er paa Skceferiets Side. Selv det
danske Faar er meget nøjsomt mob en Malkekoe, og den Fordeel,
at de danske Faar kunne,' uden Hindring for Lammene, afgive
en stjon Fordeel ved at malles til Forfcerdigelse af den fede
Faaremelksost, der betales meget dyrt, er ej ubetydelig. De
spanfle Faar kunne aldeles ikke malkes med Fordeel, thi Melke,
forraadet er saa hejst ubetydeligt, at de neppe kunne fode det
ene Lam, de faae. Imidlertid vil jeg dog ikke raade nogen
Landmand at nedlægge sit Hollcenderie for ene at holde Skceferie,
thi Priserne kunne stige paa Smor og falde paa Uld,, alt fligt
er periodisk; dernæst hænder det oftere, at ondartede Sygdomme
kan rive ind imellem den skjonneste Faareflok og odelægge den
total i ftor Hast, naar dette sjeldnere er Tilfældet med
Qvcrgbescetnlng. Noget passende af hvert Slags er den rette
Middelvej, saa at Indtægterne kunne dele sig paa Kornavl,
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Hollænderie og Skæferie. Det maatte være et sært Aar, ar
alle tre Productioner ganfle skulde tabe sig."
Ved Hovedgaarden Sohngaardsholm havdes nyligen et siinuldct Skæferie, omtrent 100 Stkr., men som den nuværende
Ejer af Gaarden ikke fandt Regning ved nt beholde. Den
samme Skjebne har de fleste Steder efterhaanden rammet det
Afkom, som var fremelsket ved Anskaffelse af Væddere, enten
fra de Kongelige Skæferier eller fra Skoeferiet paa Vildmose-gaard, efterdi Ulden manglede Afsætning, eller ogsaa paa
Grund af, at man ikke hidtil har forstaaet at anvende Samme
til eget Brug. — Det antages forovrigt almindeligt, nt den in
denlandske Faarestamme, siden Udskiftningerne, har forbedrer
sig, da man efter den Tid har umaget sig for at skaffe Væddere
af cedlere Racer. Den saakaldte fcmerske Race sindes temmelig
udbredt i Kjær, Flestum, Hellum, den ostlige Deel af Hornum og Slet Herreder, samt den ostlige Grændse af Hindstcd
Herred, hvorimod i den øvrige Deel af Amtet, hvor Lyngen
frodigen trives, den oprindelige korkhalede raguldede Hcderace er
den,herskende. Bonden holder i disse Egne et storre Antal end
hist, og betragter Faarct som det vigtigste blandt sine Huusdyr.
Naar 12 til 16 Faar paa en Bondegaard i de bedre Egne kan
ansees som almindeligt, stiger Antallet her til 30—50 Stkr.,
men som, saavel i Størrelse som i Henseende til Uldens Gvdhed
og Mængde, nodvendigen maae ftaae tilbage, saalcenge Samme
den meste Tid af Aaret skulle soge Underholdning paa Hederne.
Koruden hvad der af det hidtil sagte kan stjonncs at siaae i
Vejen for Racernes Forædling, er det ogsaa en vigtig Hindring,
at losgaaende Væddere til enhver Tid, naar der ikke tojres eller
vogtes, — hvilket almindcligviis kun finder Sted om Somme,
ren indtil Hosten er endt — strejfe omkring, hvorved det næsten
bliver umuligt for Nogen at fremelske en Race, der bclydeligen
skulde hæve sig over ben almindelige. Hertil virker Forordningen
af 24 September 1813 ej heller kraftigt nok, da Ejeren af
losgaaende Væddere i værste Fald, naar han nemlig ikke vil beqvemme sig ril at lade det optagne Dyr gilde, ikke staacr storre
Risiko citb den, der for et enkelt opbragt Faar kan mulcteres
efter Forordn, af 9 Juli 1817, hvorimod hiin endog for en i
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sin Natur ulige skadeligere og i Lovgivningen med storre Ugunst
betragtet Skjodeslsshed kan flippe meget lettere end denne, naar
han strap beflutter sig til at lade sin Vædder casirere. Disse
tvende Lovgivninger synes saaledes i Strid sammen.
Foruden Dandsygen (Leverflyndre), som i de senere Aar odelæggende har hjemsøgt Faarene, forekommer Skab eller Svcel ikke
sjeldent. Imod denne sidste Svaghed har man paalidelige Helbre,
delsesmidler, foreskrevne af den duelige Veterinair, Apotheker As
sessor Ridder Kayerod i Aalborg, derved sine Kundskaber ligesaa
uegennyttigt som gavnligen virker for Huusdyrenes rigtige Behandling saavel i deres sunde som syge Tilstand. Faarene klippes
her almindelig 2 Gange om Aaret, og give fra 1 til 3 Pd. Uld,
der deels sælges i nærmeste Kjobstad eller til Landprangcrne,
deels forarbejdes hjemme.
Faarefoldning har, saavidt vides, kun været forsogr, men
ej fortsat hos et Par af Amtets Landmænd, og disse Forsøg
vare indskrænkede. Hertil horer ogsaa rigere Græsgange, end
almindelig forefindes. Med Faarenes Sommerstaldfodring er i
flere Aar fortfaret ved Astrup Præstegaard. Vikkeblanding og
Spergel benyttes kun, og Faarene, 20 til 30 Stkr, nedstammende fra VildmosegaardS-Racen, have derved befunden
sig fuldkommen sunde, ligesom denne Behandling ikke har
virket fladeligt paa Ulden; men der haves og den hensigtsmoes.
sige Indretning, at Faarene i et temmeligt rummeligt Inde,
lukke ved Siden af Faarestien kunne have Bevægelse i fri Luft,
hvortil de desuden kokkes, ved at Grønfoderet sammesteds gives
dem i Hækker. Strøelse mangler ej heller. Andensteds vides
ikke, at faa betydelige Forsøg af den Art ere anstillede, der
fortjene Omtale.

119

21.
Udbreder Havedyrkningen sig? hvor store ere de Haver, Banderne
i 2llmindelighed anlægge eller have anlagt?

^/avekulturen findes i det Hele ikke udbredt, er hos Bonden
i den storste Deel af Amtet ganske forsomt, og af Mange saa
aldeles, al man ikke engang finder Anlæg as de saakaldte Kaalhaver. Undtagelserne, som herefter nævnes, have længe exi,
fteret, uden at denne nyttige Sag har havt videre Fremgang.
I Kjoerherred er Ejeren af Gaarden Badsholt i Ulsted
Sogn, Dannebrogsmand Peder Poulsen, den eneste, der i
saa Henseende fortrinligt har udmærket sig fra sine Ievnlige.
En Tande Land findes der beplantet rued vilde og Frugttræer,
planmcessigen ordnede, og afgive et ligesaa sjcldent som smukt
Skue. Frugttræerne staae i god Bcext, men maaskee noget for
tætte efterat de tiltage i Omkreds, hvilket maa antages som
Aarsag, at de ikke ere synderlig bærende. Den samme Mand
gjor sig endvidere fortjent af TræplaUtning i indhegnede, hans
Have tilstødende Lykker (Indelukker), hvorfra han overlader En
hver, som onsker det, vilde Træer til Udplantning. Den Egn
af Amtet, hvor Bonderhaver ellers, saa at sige udelukkende,
forekomme, er i Sognene Bælum, Soelberg, Scheelund og
Als i Hindsted Herred. Sammes Tilblivelse antages i Sær
deleshed at ffyldes afdode Krigskommissair Testrup til Viffertsholm, der indforte Træfrugtkulturen paa sit Gods, Soelberg
og Bcelum, hvotfra samme udbredte sig til de nævnte Naboe*).
foßne
Ikke meget over et halvt Seculum er siden forløbet,
og man træffer nu sjelden en Gaard eller et Huus i bemeldte
fire Sogne, der jo har sin Have, af Størrelse 2, 4 til 6 Skpr,
Land, hvor baade Kjerne- og Steenfrugter forefindes, ogsaa af
*) I Soelberg lever endnu en bedaget Gartner, der heri gik sin Prin
cipal, Testrup, til Haande, og hvis Flid og Excmpel, baade medens

den gavnlystne Husbonde levede,

som siden,

har virket meget til

Fremme for denne nyttige Industrie, — den gamle flittige Hald.
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de finere Sorter, samt, især i AlS Sogn, en Mængde af de
saakaldte Pundkirsebær, af hvilke enkelte Beboere ikke sjelden
sælge fra 20 til 50 Lpd. og derover. Ogsaa Pærer, ZEbler
og Blommer produceres, og denne Handel indbringer ofte en
Indtægt, hvormed Skatter og flere Udgifter kunne afholdes.
At befljcere og forædle Frugttræer er ikke en ualmindelig Kundstab blandt disse Sognes Beboere. Paa Jordfrugters Dyrkning
anvendes derimod ingen Flid, hvilke og vanfkeligen hos de Fleste
vilde lykkes paa de Steder, hvor Frugttræerne sindes, dasamme
med deres Grene lude ud over Grunden.
Hvilke vigtige Fordele denne Kultur imidlertid allerede
skaffer Beboerne af disse Sogne, ligger saa nær Djet, at man
maa undres over, at denne Erfaring ikke har bragt Sporet
videre; ikke alene den pecuniaire Winding, men den Forskjonnelse, flige Anlæg vilde udbrede over de mange triste Landpartier, Vandreren nu steder paa, maa frembringe Dnffet om,
at Lyst og Smag for Haveanlæg snart maa blive almindelig
hos Bonden. At Klima og Jordbund ikke lægger uoverstigelige
Hindringer i Vejen, vise allerede de nævnte Exempler, hvortil
endnu kan føjes et ligesaa træffende fra en anden Kant i Amtet,
der, hvad disse Poster betroeffer, ikke har Fortrin, men endog
staaer tilbage for en Deel af de Foranberorte. I Gravlev Bye,
Hornum Herred, levede for omtrent 50 Aa'r siden en Degn,
som der vakte Opmærksomhed for Haver, saa at sammesteds
endnu haves en Deel Frugt af ZEbler og Blommer. I Pastor-let har Pastor Schionning, baade ved sit eget Exempel ved
Anlæg af en betydelig Frugthave til Juelstrup Præstegaard, som
ved Foranstaltninger til Understøttelse af flige Anlæg, bevirket
at disse fremstille sig hos Enkelte af Sognenes Beboere. Til
udbredt Fremme af dette rigtige Almeenanliggende kunde on,
fles, at der i Lovgivningen om Markfred toges strengere
Hensyn til Havefred, i Særdeleshed til den Fred, som Kaadhed
og Ondskab ofte kan faae i Sinde at forstyrre.
At Bestemmelserne i Lovens 3—13—18, der gjor det til
Tvangspligt for Bonden, aacligen at plante, aldeles er gaaet
j Forglemmelse, ogsaa til en Tid, da Lejlighed fornemmelig
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frembsd sig til kraftigere at ordne Samme, dengang nemlig
Udskiftningerne begyndte, — maa ansees at have for Landets
Havekultur havt uberegnelige Folger.

22.
Gives der i Egnen Skov, som kan afgive Brændeved og Gavntræ? eller nye Skovanlæg? Tdrveskjcrr ril eger Forbrug eller
ril Salg? Tænkes der paa Plantninger af vilde Dræer, saavcl
ril Hegn, som i sluttede Plantninger paa 2, 3 til 4 Skjepper
Land, ril Gavntræ og Brændsel?

-brændsel har Amtets Skove hidtil kunnet afgive uden be
tydelig Tilførsel andenstedsfra; derimod foles i flere Egne
Mangel paa Gavntræ. Den Klage som almindelig fores over,
at Skovene medtages, og at der kun lidet tænkes paa Fremtidens Behov, torde ogsaa her ikke være ugrundet. I Kjærherred indtager Hals Skove den betydeligste Strækning; Norre,
skoven udgjorde forhen 1600 Tønder Land, men er, efterat de
Grcesnrngsberettigede ved Udskiftningen have erholdt Udlæg, re,
duceret til 900 Tonder Land, inddeelt i Hugster, hvoraf
Deel aarlig maa borthugges. Skovbestanden er for det meste
Birk og Elle, efterat Egeskoven, som forhen var betydelig, er
medgaaet til Pallisadering om Hals Skandse, samt senere, da
denne Servitus ophorte, til privat Brug. Skovgrunden er
sumpig, hvilket kjendclig ffader Træernes Væxt, og Underlaget
Sand eller Qveg. Opvcexten viser sig imidlertid frodig, og
naar Vandafledning blev sat i Forbindelse med hensigtsmæssig
Behandling, vilde denne Skov endnu kunne blive af Betyden,
hed. Samme tilhorer een privat Ejer. Dette er derimod ikke
Tilfældet med Sønderskoven, som forhen har udstrakt sig paa
700 Tonder Land, tilhorende Forskjellige, som i længere Tid
have kappedes om, paa Skovens Bekostning, at drage Ind«
tcegter af Samme. Forovrigt gjeldcr om denne, hvad der
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angaaende Skovbestand, Jordbund m. m. er bemærker om
Norreskoven. Hou og Melholt Skove i samme Sogn, som
forhen ej vare ubetydelige (Arealet vides ikke) og hvor Elle- og
Birkebufladse, den nuværende væsentlige Skovbestand, indlager
Pladsen, som mægtige Ege fordum beklædte, er endnu mere
medtaget formedelst Ejernes Fleertal og Skovens Ncerliggenhcd for
Udskibning. De mindre Skove i Herredets vestre og midterste
Deel, til Hovedgaardene Birkelse, Vang og Langholt, udgjorende
noget over 200 Tonder Land, meest begroet med Birk og Elle,
ere behandlede med større Skaansel, men kunne kun betragtes
som tilstrækkelige til disse Gaardes egen Forsyning. Paa denne
Kant af Herredet maa Mangel af Træ, saavel til Gavnbrug
som Brændsel, allerede være for Haanden.
I Fleskum Herred er Hovedgaarden Hostemark den eneste,
som har havt Skov af nogen Betydenhed. Arealet har forhen
udgjort 4 til 500 Tonder Land, men efterat Ege- og Boge,
partierne tildeels ere forsvundne, sindes en mindre Flade nu begroet med Elle- og Birkeskov, der staaer i frodig Vcrxl og conserveres. Til Gudumlund er endnu en ubetydelig Levning af
Bøgeskov, der i forrige Tider har indtaget ikke saa lidet af det
nuværende Pløjeland, hvis Grundbeflaffenhed for en stor Deel
uden Tvivl mere egnede sig til Trceplantning end til Sæddyrkning.
Hornum Herred har kun Skove ved Torstedlund og Norlund,
med Undtagelse af Ubetydeligheder til Hovedgaardene Lundbek
og Buderupholm.
Skovarealet ved Forstnævnte angives for
Tiden til 1400 Tonder Land, hvoraf 1100 Tonder begroet,
meest Bog. Indhegning sinder for en Deel Sted. Opvcrxteu
er temmelig god, men Grunden tildeels maadelrg, hvorom
Træernes Udseende ogsaa paa flere Steder vidner.
I Aars og Slet Herreder haves ubetydelige Skove af Bog
og Eeg til Hovedgaardene Halkjcrr, Sebberkloster, Vnar og
Kpoe, maaskee i alt 150 Tonder Land, men som ikke længere
afgive Ved til Salg, og Gislum Herred er aldeles blottet for
Skov. Denne Omstændighed maa ansees fordeelagtig for de
for Afsætning ugunstigt beliggende Skove til Torstedlund og
Norlund, hvorfra disse Herreder nu, saavidt muligt, forsyne sig
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med Gavn- og Broendeved.

Amtets betydeligste

Skovparlicr

og de Storste hore

forefindes i Hellum og Hindsted Herreder,

under Grevskabet Lindenborg, Hovedgaardcne Buderupholm, Re- 1

Villestrup,

Haunoe og Wis-

Lindenborg Skove indbefatte:

i Helium Herred,

strup, Lundbek,
borggaard.

Biffertsholm,

Skjorping Sogn,
til

omtrent 500 Tonder Land,

Tonder Land

500

ved Siem 4

og ved Tofte i Als Sogn, Hindsted

Herred 354 Tender Land, de tvende Forste indeholdende meest
Bog, og Tofte Skov tildeels Elle og Birke, samt noget Ecg og

Bog, Levninger af Skovens oprindelige Bestand.

Skovgrunden

maadelig, Mosebund her og hist. Redsand og Ahl til Under»
Vegetationen og

lag.
dertil.

Vedets Beskaffenhed

staaer

i Forhold

Disse Skove ere imidlertid under Forstkultur, og Ud,

plantning af Naaletroeer er forsøgt paa

Sicm Skov, hvilken, tilligemed
Fredning og indhegnet.
gjeringen,

er bevoxet.

Skoven ved Tofte, er under

Buderupholm Skove, tilhørende Re-

har et temmelig

Tønder Land.

de blottede Steder i

betydeligt

Areal,

angivet

1500

Skovbestanden tildeels Bog, forsaavidt Grunden

Skoven behandles, efterat Ejendommen ej længere

er privat, med den Skaansel, hvortil Samme trængte.
kultur anvendes.

Forst,

Opvæxlen paa sine Steder meget god,

hvor

Vindene ikke have for fri Adgang og Jordbunden er af bedre
Indhold, end den der almindeligst forekommer. Sand.
I Sammenhæng dermed staae Skovparter,

strup og Lundbek,

tilhorende Re

af 12 til 1400 Louder Lands Fladeindhold.

Skovbestand og GtUNdbeskaffenhed den samme som ved Buderup,
holm.

Restrup er for ikke saa lang Tid siden solgt,

nuværende Ejer,

hugst.
kaldet,

efter Skovanordningerne,

at den

kan udove Skov-

Saavel der som ved Lundbek har Skovene, Rebild Skove
beliggende i Skjorping Sogn,

Tider behandlet med Skaansel.
den meste og bedste Eeg,

været i de fremfarne

Wiffertsholms Skove indeholde

der forefindes i Amtet, foruden Beg.

Arealet er i Professor Begtrups Agerdyrkningsbeskrivelse opgivet
til 236 Tonder Land, der uden Tvivl er en Deel under det
virkelige, om hvilket det imidlertid ikke er lykkedes Forfatteren

at erholde nøjere Kundskab.

Disse Skove bleve i forrige Ejers

Besiddelse saa ængsteligen fredede, at samme derved tabte.

I de

senere Aar er herpaa raadet Bod.
Skovgrunden er vel no,
get beslægtet med Egnens lette Sandige, men er forsaavidt
bedre, som den ligger lavere og er mod Vesten og Norden beskyttet af det højere dyrkede Bakkeland. Det forrige Baronie
Willestrups Skove, forsaavidt samme tilhore Negjeringen, 690
Tønder Land, meest Bog, ere for en Deel indhegnede og ftaae
under forstkyndigt Tilsyn. Plantning foretages. En omtrent
ligesaa stor Skovpart, beliggende ved Rold og Storarden, har
forhen ligget til Villestrup, men er særskilt afhændet. Skov
bestand og Jordbund den samme som hist. Behandlingen
maafler mindre regelmæssig. Haunoe har 6 til 700 Tonder
Land bevoxet med Ege- og Elleskov, der staaer i god Grode. I
flere Ejeres Tid er der blevet ffovet betydeligt, hvortil Beqvemheden med at faae Træet soevcerts expederet har bidraget.
Skovgrunden er noget siid, men bedre end almindelig. Til Vis,
borggaard horer 10 til 1100 Tender Land, for del meste Elleskov, ogsaa en Deel Eeg og Bog. Denne Skov er, uagtet
sin Beliggenhed ved Strandkanten, hidtil uden Tvivl den meest
fredede i Amtet.
Sammes for faa Aar siden afdøde Ejer,
Kammerherre Arenstorff, besad Ejendommene i 6 Decennier og
var ligesaa længe sine Skoves omme Beskytter. Om Vegetation
og Jordbund gjelder det samme, som er anført om Haunoe
Skove. Til Hovedgaardene Dalsgaard, Vivebroegaard og Ouegaard i Hindsted Herred ligge Skove af mindre Betydenhed,
vel omtrent et Par hundrede Tender Land, mestcndeels Bog,
der staae i god Grode og af Ejerne benyttes sparsomt. I samme
Herred har fordum været betydelig Skov, bvoraf nu aldeles
intet Spor er tilbage. Saaledes stal, for ikke er Sekulum
siden, have staaet en toetsluttet Skov. af Eeg, Birk, Bog,
Fyr og Elle fra Vive til Tisted, £ Miil, hvorom gamle Folk
i denne Egn endnu vide at tale. For ikke over 30 til 40 Aar
siden vare Skovene til Haunoe og paa sammes Gods i Als Sogn
af meget større Betydenhed end nu. Bed Udparcellering af
Bondcrgodset blcve Fæsterne Ejere af de paa deres Lodder staaende
Skovparler, og Skoven var den forste Ressource, de nye Selv
ejere grebe til, for at fkaffe Penge, hvortil Havets Nærhed
frembød en gunstig Lejlighed. Paa flere Steder har det været
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til Skade for Skovene, at Ejendomsretten til Træerne og Grun,
den har været deckt.
Men vi ville afbryde en Undersøgelse om, hvad der har
været og hvad der nu er, hvilken allevegne vilde retfærdiggjore
den almindelige Paastand, at Skovene cre i Aftagende. Vel
er en Deel af den forrige Skovgrund forvandlet til Agerland,
men storre Strækninger frembyde ogsaa kun Skuet af sort Hede
der hvor en yppig Skovvegetation fordum frydede Djet.
At de fleste af de forannævnte betydeligste Skove i Amtet
ligge ufordeelagtig for Afsætning, bevirker at Gavntræ endnu
kjobes temmelig billigt, og Vrcendeved til den ikke høje Priis
af 3 til 4 Rbd. pr. Favn pan selve Stedet, men Transporten
kan ofte anflaaes ligesaa bekostelig som Indkjobet. — Nye Skovanlæg gives ikke. <—Med Torvebroendsel, deels Skud-, deelsHede,
torv, er Amtet meer end tilstrækkelig forsynet, ej alene til
egen Fornodenhed, men ogsaa til Kjobstcedernes Forsyning.
Siden man blev opmærksom paa, hvilket ikke g aae c mange Aar
tilbage, at Engene og Kjoerene flere Steder indeholde Torvejord,
og ligesom Udtørringer bleve almindeligere, er den Slags Brænd,
sel rigeligere for Haanden. Amtet har i de tvende store Moser
(Vildmoser) paa nordre og sondre Side af Liimfjorden, nogle
og tyvetusinde Tonder Land, et uudtømmeligt Torveforraad,
hvoraf det dog ikke hidtil har svaret Regning at gjore videre
Brug, end den. Vedkommende har funden nodvendig, for at af,
hjelpe egen Trang, med Undtagelse af den ikke ubetydelige
Eonsumtion af Torv, som mcdgaaer til Fabrikanlæggene ved
Gudumlund, hvilken den nærliggende Vildmose tildees har af.
givet.
Tørven er saavel der, som i Mosen hiinsides Liimfjorden,
af en los Textur, hvor man ikke, saaledes som Kanalgravningen
ved Gudumlund giver Anledning til, kan soge Dybden. Mo,
fernes rette Behandling forsommes ofte, og Vandstade, hvor
ogsaa samme stod til at aflede, forhindrer ej sjeldent, at man
ikke naaer Bunden, hvor almindelig den bedste Masse findes.
Torveceltning er til nærværende Tid forsmaaet. — Af særskilte
Træplanlninger paa enkelte Tonder Land, ere flere ret vakkre
Forsøg heldigen anstillede, dog hidtil vcrsenlligen kun til Lyst,
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men hvis Frugter med Tiden kunne strække sig videre.

Nærheden

af

Norresundbye omtrent 4

at i

Tonder Land,

deels

og leerblandet Jord,

gruusagtig, deels kalk-

hvilket Anlæg er i god Fremgang.

Saa-

Spies,

Herredsfoged, Cancellieraad

lcdes skyldes forrige

findes beplantet,

Ved Aalborg blev for om.

trent 30 Aar siden et saakaldet Skovanlæg begyndt paa et bakket
Terrain i Nærheden af Byen, men forfaldt hastigen.

Samme

steds er for faa Aar siden Forsøget fornyet, og 12 Tonder Land
indtagne til Beplantning, hvoraf HDele allerede prange med en
frodig Væxt af allehaande Lov, og Naaletrceer.

Dette heldige

Resultat skyldes fornemmelig en enkelt privat Mands Udholden,

hed og Opoffrelser, thi hyppig Efterplantning, kostbare Foran

staltninger til Planternes Vanding,

bedre Jordarters Tilførsel,

Jordens Kulegravning o. s. v., var ene i Stand til paa dette
meget hejlcendede,

tildeels skarpe, grusede mod nord hældende

Jordsmon at frembringe hvad man attraaede.

Anlægget kan

ansees grundfæstet, og dets Fremtidsstjebne sikkret, i det samme
ikke betragtes som et privat Foretagende, men som en Entre

prise, det Offentlige paatager sig at hege om, og til dets Held

vedbliver den Mand, der fra Begyndelsen væsentlig bidrog til

at fremelske Samme, at skjenke fit Værk den sædvanlige Omhu

og Pleje.

Planrer kunne allerede derfra erholdes, og Bestem,

melsen gaaer tillige ud paa at udbrede Sands for og Kundskab

om den

nyttige

Green

af Landoeconomien,

Træplantning.

Ved Iuelstrup Prcestegaard har Pastor Schronning beplantet 10

Skjepper Land med forstjellige Sorter vilde Træer,

lceg,
og

hvilket An,

der agtes udvidet, er lykkedes meget vel, uagtet Jordbund

Beliggenhed ikke har lagt ubetydelige Hindringer i Vejen.

Pastor Hoff i Vive har ved og i Nærheden af fin Præstegaard

anlagt en Plantage af Naale» og Lovtræer, der indtager om,
trent 4 Tonder Land.

Man faner et højt Begreb om Pastorens

Indsigt i og Iver ogsaa for dette Landvæsensanliggende, ved at
see hvad Overordentligt her i kort Tid er udrettet.

Jordbunden

var paa sine Steder ahlet, og Underlaget maatte altsaa omformes

forinden Plantning kunde lykkes, men

enhver Hindring har

maattet vige for den Skjonsomhed og Kraft her saa synligen har

udviklet stg.
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Ved Ouegaard har Proprietair Petersen beplantet nogle
nsgne Hedebanker med Naaletroeer, som mutigen lykkes, da de
have Beskyttelse for de odelceggende vest- og nordvest Vinde.
Det er ikke kommen tit Forfatterens Kundskab at flere
Forsag af den Art, end de allerede nævnte, ere andensteds i
Amtet foretagne.

23.
Er Hunsfliden i god Fremgang? ere dens Frembringelser kun ril
egen Drug eller ogsaa ril Salg? Hvorledes kunde Hunsfliden
opmunrres, for ar Varene kunde gaae mere i Handelen?

Äf Huusflidsproducter: Lærreder, stribede Tojer og Vadmeler

tilvirkes almindelig det Fornødne til egen Brug, som ogsaa en
Deel til Salg.
I Kjoerherred, som Vendsyssel i det Hele, spindes og
vceveS flittigere blandt Almuen, end de fleste andre Steder. Man
træffer sjelden der et Huus, hvor ikke en Væv er i Gang, dog
uden at denne stsrre Virksomhed staaer i Forbindelse med Frem
bringelse af bedre beskafne Vare. Produkterne afsættes deels
paa Markederne til den tjenende Klasse, der ikke faaer Klæder i
Lon, som til andre simple Familier, deels til de Handlende.
Priserne ere: 14 til 16 Sk. en Alen Blaar,, 18 til 20 Sk.
en Alen Horlærred, 32 til 40 Sk. for Alen af stampede
Vadmeler og saakaldte hjemmegjorte Tojer. Fordelen for Pro,
ducenterne bliver ubetydelig, og denne Industrie kan, i sin
nærværende Skikkelse, kun ansees af Vigtighed forsaavidt den
vedligeholder en gavnlig Virksomhed inden Dorre, og formindsker
Indførsel af fremmede Artikler, hvilket allerede har en Deel at
betyde. Horren tiltuffcs sædvanlig for Lærreder, og naar For
arbejderne kunne have Blaaren for Umagen, bliver dette nok
alt. Kjobmoendene afsætte igjen disse Vare til Saadanne,
som ikke umiddelbar forsyne sfg fra forste Haand. Noget gaaer
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endnu til Norge, men langtfra i den Mængde, som føt 1814,
da betydelige Qvantiteter forhandledes paa Bergen, hvilken Af,
sætning, med de forandrede politiske Forhold til dette Land, er
gaaet tabt, som saa mange andre Fordele, den norske Handel
dengang ydede vor Egn. Afsætningen vides ikke at kunne frem
mes ved Foranstaltninger fra Handelsstandens Side, da Han,
delspladser for flige Varer savnes. Udlandet frembringer bedre
Dare og trænger ikke til vore Slettere. At forædle disse saaledes, at Samme kunde paa fremmede Markeder udholde Con,
currencen, vilde være et virksomt Middel til at ophjelpe Huns,
fliden, og i saa Henseende maa man meget beklage, at flige Anlæg
som det, der for en Deel Aar tilbage var indrettet paa Gudumlund, ikke have bestaaet; vi mene det temmeligt betydelige
Linnedmanufactur, som sammesteds af den driftige Kammer,
herre Buchwald var anlagt og dreves for Kongelig Regning.
Ikke mindre end 20 Væve vare i Gang, ved hvilke, under
en saare duelig Mesters Anførsel, mange unge Mennesker bleve oplcerte endog i at væve sine Drejler (saakaldet Damastes), Piquet,
Kammerdug m. m. Alt var indrettet paa det hensigtsmæssigste,
og en ypperlig Blegeanstalt med tilhørende Maskineris anlagt
ved Siden af Fabriken; ej alene paa Godset, men ogsaa i
fjernere Egne var oprettet Spindeskoler, i hvilke mange fattige
Menneffer fandt Arbejde. Flere arbejdede hjemme, og det Forarbejdede leveredes til Fabriken. Med det Hele gik det temme
ligt godt i en Deel Aar, og der vare unge Menneffer nok, som
tragtede efter at blive oplærte i denne Anstalt, i hvilken Læretiden almindeligen varede 4 Aar, da Lcerlingerne saa, efter
aflagt Prove, bleve gjorte til Svende, og vare som Saadanne
fritagne for militair Tjeneste, men efterat denne Benaadelse ophorte, meldte sig ingen flere Lærlinge, og derved standsede om#
sider det Hele. De betydelige grundmurede Fabrikbygninger bleve
endeligen i Anret 1809 solgte for Spotpnis, og nedbrudte.
Hvad iovrigt Huusfliden paa sit nærværende Standpunkt
betræffer, da fortjener det at bemærkes, at Resultakerne alene
skyldes det qvindelige Personale, paa hvis Fliltighed og Arbejdslyst ej alene Intet i Almindelighed lader sig udsætte, men
endog meget i delle Stykke er at sige til denne Halvdeels Roes;
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derimod er desmere at anke paa den Ladhed, hvormed baade
Mcend og Karle hendrive de lange Vinteraftener, enten med at
strække sig paa Bænkene, eller, hvad værre er, med at soge
Kroerne. Undtagelserne ere saa faa, og ffyldes kun tilfældige
Omstændigheder, f. Ex. i Skovegnene, hvor Arbejde med
Trævare for Nogle udgjor et ikke uvigtigt Erhverv (hvorom siden),
at denne Sigtelse desværre kun alt for sikkert rammer Mængden.
Hvorledes dette Uvæsen (Dovenskaben nemlig, ikke Kroegangen,
thi denne maa Politiet kunne see forebygget), stod til at hæve,
derom tor Forfatteren ikke tilegne sig nogen Mening, men det
synes at være et Ord sagt i rette Tid, naar desangaaende er
yttret, at med vort forbedrede Skolevæsen kunde muligen ogsaa
denne Gjenstand for de Unges Dannelse sættes i Forbindelse.
Den Lyst og Dvelse, som mt fattes, og som ikke kan ventes at
fremkomme hos de ZEldre, for hvem Vanen er bleven til Natur,
maatte i Skolerne indpodes den voxende Slægt. Med Hensyn
til Almuens Levemaade, fortjener den Tarvelighed i Nydelser,
som almindelig forekommer, ogsaa blandt dem, der ikke ere nsdte
til at ove denne Dyd af Nødvendighed, t. Ex. hos Landboerne
i Nærheden af Aalborg — at roses. I visse Egne af Amtet
strækker denne Nojsomhed sig dog ikke til Brugen af Brænde,
viin, hvilken Nectar staaer der i al for megen Pndest. Soen
tærer, siger et gammelt Ordsprog, og saameget er vist, at jo
nærmere man hos os kommer det salte Wand, jo stærkere er
Torsten hos Folk af den nævnte Klasse. Iblandt de Yngre be
gynder en vis Luxus i Klædedragt at blive fremstikkende, der ej
alene i Snittet efteraber de højere Stænders, men ogsaa afgiver
Bidrag til Fortjeneste for Kramboderne. Qvinderne. der, som
bemærket, i Henseende til Flittighed i Husene, overtræffer det
andet Kjon, staaer derimod ikke tilbage for dette, naar det
kommer an paa nt stadse
*).
Det er derfor, som fordi Spar,
somhed i andre Maader ikke er en Dyd, der tilhorer den nær
værende Tid, nutildags almindeligt, at vore Nygifte, ogsaa med
en Deel Aar paa Bagen, begynde med tomme Hænder der, hvor
*) En Lyst, der, baade hos det ene som andet Kjon, troligen næres
af omløbende Bissekræmmere.
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Fædrene havde lagt sig, ofte ikke saa lidet, til Bedste. Ogsaa
Kroerne, de mange Snigkroer i Særdeleshed, frembyde en al
for god Lejlighed, saavel for Angre som ZEldre, at sætte Bej
for Fortjenesten, ej at tale om de mange physiffe og moralske
Onder, denne Lokkemad har i Folge med sig.

24.
Findes der udmærkede Agerdyrkere i Egnen? baade as de stirre
Godsejere og mindre Saardejere, i og uden for Bondestanden?
hvad have de udrettet?

^f det Foregaaende fremlyser, at Amtet har duelige Ager
dyrkere, saavel iblandt de større og mindre Ejendomsbesiddere,
som i og uden for Bondestanden, selv blandt dem, hvis Be
siddelse afalle er den mindst flikkede, til at derfra Forbedringer
kunne ventes indforte, — Fæstebondens.
At en Navnefortegnelse ikke tilføjes, haabes undskyldtForfatteren erkjendcr i al Beskedenhed, at hans Dom neppe
vilde smigre Vedkommende, og foler sig overbeviist, at den
Nytte, de givne Exempler paa bedre Dyrkning skulle stifte, ligefuldt, uden en flig Publicitet, vil fremstaae.

25.
Er der noget oeconomisk Selskab i Egnen?

hvad virker dette?

cxS dette Amt gives for Tiden intet oeconomisk Selskab. Om
Saadannes store Gavnlighed, med Hensyn til de Forbindelser,
som derved opstaae imellem Egnens Landmænd, den Lejlighed
derved gives til Udvexling af Ideer, Bekjendtgjorclse af anstillede
Forsøg og deres Resultater, til ved Præmier eller paa anden
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Maade at virke for Huusdyrenes Forædling, samt andre nyttige
Landbrugsforetagendcr, ved Uddeling af passende Lecture at
udbrede landoeconomiske Kundskaber, af hvilke de Theoretiffe i
Særdeleshed ere ganske forsomte m. v,; — kan ligesaalidet
tvivles, som Dnsket om, at de vare for Haanden, næres hos
mange af vore Agerdyrkere.

Er Ejendommenes Priis i Stigen eller Falden? Findes arbejdsl^se Mennesker? hvor stor er Arbejdslønnen? kunne Beboerne
have Binæringsveje uden for Agerbruger, f. Ex. ved Ralkbrud,
ved Bearbejdning af gode Leersorrer ril brændte Varer,
eller deslige?

Landejendommene betydelig ere faldne i Værd, imod hvad
Samme gjaldt i det sidste Decennium af forrige, og det forste
af nærværende Aarhundrede, er ligesaa vitterligt, som det er
begribeligt, at saadant nødvendigt maatte flyde af de forandrede
Gon juncture, der nedværdigede Producternes Priis i et For,
hold, der aldeles ikke svarede til de Byrder, som vedbleve at
hæfte paa Ejendommene. Man faner et tydeligt Begreb herom,
ved at sammenholde den Taxt, der efter Forordningen af 1ste
October 1802 sattes paa Jorderne til Udredelse af Arealskatten,
og som paa den Tid ingenlunde var overdreven, med de Priser,
hvortil Samme i den senere Tid ere dalede. Forholdet kan,
endog der, hvor Omstændighederne have vrist sig gunstigst for
en saadan Sammenligning, ansees som 1 til 4—5, d. e..
Ejendommene gjelde nu, efter den forandrede Myntfod, en
fjerde eller femte Deel, af hvad de kostede i hine Periooer. De
enkelte Exempler, der her som andensteds kunde fremvises paa
endnu dybere Fald, der stundom er gaaet saavidt, at en Tønde
Hartkorn er solgt for et Par Rigsbankdaler eller lidt mere, ja
vel ogsaa har været aldeles usælgelig, maa betragtes som Und
tagelser fra hvad der kan ansees almindeligt, og at være be'
g*

132
virket ved det Forfald, hvori flige Ejendomme have været, som
Folge af Besiddernes Fattigdom og den forhutlede Tilstand,
hvori saavel Jorder som Bygninger ere forefundne, hvortil
sædvanlig har været fejet Hartkornsbyrder, maadelig Jordbund
og andre Mangler, som i og for sig ere flikkede til at nedsætte
en Ejendoms Værd. Saadanne Steder, ude af Drivt, med
udmarvede Jorder og uden Hjelpemidler til atter at kunne bringes
under Kultur, ere for nærværende Tid uden Wærdie, og sinde
vanskelige« Liebhavere, der have Evne til at ophjelpe det For
somte. Ogsaa kan det for Djeblikket ansees som en væsentlig
Aarsag til Ejendommenes lave Priis, at hine Taxter ere Basis
fra den Wærdie, Grunden hæfter til Banken, forsaavidt de fulde
Renter af denne Vcerdie kunne antages i Virkeligheden at boeres
af Besidderne. Hæftelsen til Banken opfluger, under denne
Forudsætning, i visse Tilfælde det Bchoeftedes Handelsværd.
Imidlertid synes det, at Tilbagegangen har naaet sit Maal,
og de senere Aars heldigere Conjuncturer have igjen hævet Pri
serne, saa at en Tonde Hartkorn Bondeskpld i Almindelighed
for Tiden (1831) neppe gjelder under 100 Rbd., men ogsaa
for 2 til 300 Rbd. der, hvor Beliggenhed, Jordbund og et
ftorre Areal i Forhold til Hartkornet begunstige Afsætningen.
Kunde Capitalisierne for Alvor fæste Tro til, at faste Ejendomme have og beholde stadigt Værd, og, istedenfor at hige
efter Anbringelse af deres Formue i Statspapirer, Sparekasser,
med hvad videre der udfindes, for at unddrage Capitalerne
fra Næringsvejene, — gjore samme frugtbringende i disse,
vilde det tilvisse see bedre ud med Ejendommenes Priis og
Haandteringernes Drift. Mangen en Kraft maa nu slumre og
mange nyttige Foretagender standse af Mangel paa Capital, ikke
fordi Samme jo er disponibel, men fordi Pengespeculationerne
have kastet sig paa andre (uproductive) Gjenstande. Dog lader
Tidens Tegn os i saa Henseende ikke uden Haab om noget
Bedre, og man tor vel troste sig til, at vi gaae i Mode den
Stund, da den Erkjendelse vender tilbage, at faste Ejendomme
afgive den reelleste af al Sikkerhed, og at Formuen alter væ
sentlig tyer dertil, naar det Hazardspil er udspillet, som nu
paa anden Maade sætter Capitalerne i Bevægelse.
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For den arbejdende Klasse savneS ikke Fortjeneste, og
Mangel paa duelige Tyende eller Daglejere sinder endog snarere
Sted, da det er ganske usædvanligt at Saadanne melde sig om
Tjeneste, men maae soges af dem, der behove dem. I Sær,
deleshed klages almindelig over Mangel paa Tjenestepiger. For.
saavidt dette hidrører fra den større Lyst, en stor Deel blandt
disse have til at ernære sig ved Vævning, Spinding eller andet
Erhverv, som drives under Benævnelsen „at sidde paa egen
Haand", end til at tage fast Tjeneste, — er det vanskeligt at
afhjelpe Savnet ved at afstikke en nøjagtig Groendse imellem
Lovligheden af flige Haandleringer og Begrebet cm Losgjænqeri
i Lovens Forstand, uden med det samme enten ot ffade Huusfliden, eller paa en for vilkaarlig Maade at gribe ind i den per
sonlige Frihed. Forsaavidt derimod Følgerne af Løsagtighed
tvinge Adskillige at unddrage sig Tpendepligt, kunde der maaskee
virkes til at Udskejelserne bleve færre, naar en saadan al for
utvungen Leveviis stempledes paa en Maade, at Samme cmsaaes beskjcemmende for de Skyldige, hvilket næsten ikke meer
er Tilfældet. De Klager, som af Flere fores over, at Tjenesteklassens Moralitet i andre Henseender ikke staaer paa nogen god
Fod, maa tilskrives forskjellige Aarsager, og væsentligen Mangel
paa et tilstrækkeligt Landpolitie.
Landjurisdictionernes som oftest ufordelagtige Inddeling,
hvor Politiemesteren maa soges i en saa fjern Afstand, at en
Huusbonde hellere seer igjennem Fingre med et vrangvilligt eller
efterladende Tyende, end at kl'age til Politieretten, volder al,
mindcligen at Forseelser blive upaatalte der, hvor ellers Rettens
Assistence vilde soges og Vedkommende foleligen blive viste paa
rette Vej. Af samme Grund, som vel ogsaa af Mangel paa
tilbørlig Selvfølelse, savnes ofte hos Bonden, hvad Tjenestefolkene angaae, den Myndighed, der som Huusbonde tilkommer
ham i sit Huusregimente, i det man ej sjelden seer Hine urevsede at vise en Selvraadighed eller Efterladenhed, der paa ingen
Maade harmonerer med Begrebet om Forholdet imellem Befalende og Adlydende.
Adskillige Unoder, som i de seneste
Krigsaac bleve gængse saavel hos den hjemmeværende som udkommandeerte Masse, i det Hiin overgav sig til Prangeriets
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mageligere, mere ubundne, til Overdaadighed og Dovenflab ledende
Sysler, Soldaterlivet hos Denne fremavlede Ulyst til Arbejde,
og fordærvede Sæderne, — kunne vel ej heller siges til denne
Tid ganske at have tabt sig. Ved Lovgivningen om Tyende
væsenet kunde maaffee ogsaa i een og anden Henseende virkes
kraftigere til at fremme Pligtfølelse hos Tjenestefolk, og hemme
de Fejl hos disse, hvorover klages, end for Tiden er Tilfældet.
Det stemmer saaledes formeentligen aldeles ikke med Tidens
Aand, at Forordningen af 25de Marts 1791, naar et Tyende
enten udebliver af sin Tjeneste eller forsommer Samme (§ 12),
dicterer Straf af Tjenestens Forbrydelse, da saadant som of,
test vil blive det, flige Folk onske, istedenfor at de skulle ansee
Virkningen deraf som Straf. Wresfolelsen, som Lovgiveren
her har sogt at røre, er desværre ikke for Haanden; corporlig
Revselse burde i flige Tilfælde substitueres.
Ligeledes synes det at være en Mangel ved Forordningen
as 24de Juli 1822, at den overlader til et Tyendes eget Godtbefindende, om det, ved at qvittcre sin Tjeneste, vil erhverve
Attest om sit Forhold fra sin sidste Huusbonde eller undlade saa,
dant. — Vel er det Præsterne paalagt at paategne Tyende,
siudsmaalene, naar Ihændehaverne flytte fra Sognet, og om
disses Forhold gjore Forklaring, men forsaavidt Vedkommende
ikke have gjort sig skyldige i Overtrædelser, der angaae den of
fentlige Orden, kunne Præsterne sædvanligt intet usommeligt
vide om de Paagjeldende, paa hvis egentlige Tjenesteforhold der
kan være meget at anke, og som, derved at de ikke ere forpligtede, herom nt lade Huusbonden erklære sig, bliver skjult.
Folgen heraf er, at vore Tjenestefolk enten aldeles forsømme at
skaffe sig Skudsmaal, eller i al Fald kun saadanne, der ikke
berøre de Skrøbeligheder, hvoraf en stor Deel blandt dem laborcrer. Med Hensyn til den Garantie, et af en Huusbonde meddeelt Skudsmaal bør give for Rigtigheden af de attesterede Qva«
litcter hos et afskediget Tyende, var det at onffe, at sidstmeldte Forordnings klare Bestemmelser herom i Praxis alminde
ligere toges til Folge.
De aarlige Folkelonninger variere imellem 20 til 30 Rbd.
Sedler til en Karl og 12 til 20 Nbd. til en Pige. Maximum
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gives paa Herre - og Præstegaarde, og Lønningerne staae højere
i Hornum, Fleskum og Helium, end i Amtets øvrige Herreder,
men intetsteds saa højt fom paa Gudumhvlm, hvortil Kanalgravningen ved Gudumlund i sin Tid bidrog, uden at nogen
Forandring heri er indtraadt, efterat Concurrence» af Arbejdere
ved dette Anlæg for længe siden er ophørt. Man antager, at det
strengere Arbejde, som forefalder hos Bonden i disse Herreder
med Gjodnings Blanding, efter de forhen beskrevne Methoder,
forvolder at Tjenestefolkene gjore storre Fordringer; men meget
beroer ogsaa paa, hvad engang er bleven Skik, som paa den
besynderlige Forsigtighed, Bonden almindelig iagttager, al fæste
sine Folk længe (ofte 1 Aar) for de skulle drage i Tjeneste, og
kun at føge Tyende blandt sin Egns Stamme, hvorved den
Ene opskruer Lonnen for den Anden, og kan endnu hertil fejes
den særdeles Forkjærlighed til Fødeegnen, der hersker hos Al,
muen, ifolge hvilken de Fleste hellere tage til Takke med den
mindre Fortjeneste hjemme, end at søge den Større fjernere,
skjondt det langt fra er uden Excmpel, nt højere Len bringe Adskillige til at glemme denne Hjcmvee, saa at der ej kan være
Tvivl om, at det jo stod i Vedkommendes Magt, paa de Steder,
hvor Lønningerne ere uforholdsmæssig hoje, at bringe samme i
en taaleligere Ligevægt med hvad andensteds gives, uaar det
blev almindeligere at søge Folk fra de Egne', bvoc de faaes
billigt. — Daglønnen er for Tiden almindelig 6 til 8 Sk. om
Vinteren og 12 til 16 Sk. om Sommeren, med Kosten. Til
tn Haandværker det Dobbelte eller mere, i Forhold til Flid og
Duelighed.
Adskillige, især Huusmandsklassen og de af Qvindekjonnet,
der drive et eller andet Haandvcerk, tjene kun den Tid om
Sommeren der kaldes „Bjergningens^, d. e. Hoc- og Kornhost,
og faae da en forholdsviis ftorre Lon,. ofte
Deel eller Deel
af den sædvanlige Aarlige. Visse Klædningsstykker udgjore de
fleste Steder hos Bonden en Deel af Lønnen, hvilket er en ret
' priselig Skik, da Huusfliden derved fremmes og Tjenestefolkene
paa den Maade forsynes med Nødvendigheder, hvortil Penge,
lonnen maafkee ej altid saa lige anvendtes. Af Bifortjenester
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gives adskillige i dette Amt, blandt hvilke bemærkes fom mindre
væsentlige:
a. Den, som falder ved Torveffjæring til 10 Teglbrænderier,
der paa forskjellige Steder ere i Drift, et af de Betyde
ligste ved Hovedgaarden Kyse, hvis Teglovn af den nu
værende Ejer er indrettet til en Størrelse, at Samme
rummer 80 til 90,000 Muursteen. 8 til 10 Brændinger
formenes at kunne præsteres i en Sommer, og 20 Mennester, foruden 10 Heste, holdes stadigen til Værkets Drift.
b. Pottemagerier, hvorved noget over 30 Familier lildeels er,
nære sig, de Fleste i Hellum og Hindsted Herreder og navnligen paa Grevskabet Lindenborg. Produclerne, rode Leer,
kar alene, afsættes i Omegnen og paa Markederne; For
tjenesten ansees ikke at strække sig ftort videre, end til Dagens Nodtorft.
c. Beskjeftigelse med Træarbejde i Skovegnene.
Herunder
horer ej alene Forfcerdigelse af alle Haandrcdskaber, der ere
sædvanlige i Landbruget, Hjularbejde, Saugfljcering af
Bygningstommer der, hvor endnu Eeg er for Haanden til
dette Brug, hvilket ikke længere af Betydenhed er Tilfcel,
det, — men fornemmelig Træffoemageriet hos de Beboere,
som i Hornum, Hellum og Hindsted Herreder besinde flg
i Nærheden af Bøgeskovene, der i temmelig sluttede Rækker
gaae igjennem Skjorping, Gravlev, Aarestrup og Rold
Sogne. I Særdeleshed drives denne Industrie med stikkelig Force, og har forhen, medens Skovene vare mere til
gængelige og tjenlige Træsorter mindre sjeldne, været større
i Aarestrup Sogn, hvor dette Hverv horer saavel til Moenbe,
nes som Karlenes Sysler, og paa en gavnlig Maade ud
fylder den Tid, som de fleste andre Steder, naar om Vin
teren Dagslyset ender, eller forinden dets sene Komme om
Morgenen, bortdrives til Unylte.
d. Kanalgravningen og Fabrikanloeggene ved Gudumlund gav
i sin Tid betydelig Extrafortjeneste for Omegnens Arbeidsklasse, men indffrænker sig nu til den Ubetydelige, som
Lorvegravningen frembyder, eftcrat disse Anlæg ere redu
cerede til et Kalk, og Teglbrænderie, til hvis Drift desuden
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haves en fast Arbcjdsstok i en Deel ved Værket boesatte
Familier. Foruden Kalk« og Teglværkerne var i sin Tid
paabegyndt, eller allerede i Gang, et Sæbesyderie, Salt,
kogene, Glaspusterie, et Steenwjs- og Fajancevcerk m. m.,
men som efterhaanden ere ophorte. Man mna billigen be#
klage, at de betydelige Bekostninger, herpaa ere anvendte,
ikke have baaren heldigere Frugter, og at den ypperlige
Lejlighed, sammesteds haves til ved Ild og Vand at jætte
Kræfter i Bevægelse, samt hvad der er foranstaltet for en
beqvem og hurtig Færdsel, ikke i en større Udstrækning be
nyttes. Kalkværket afsætter aarligen 4 til 5000 Tender,
men er i Stand til at producere betydeligt mere, naar en
sterre Afsætning, med Fordeel kunde iværksættes. Tegl
værket er forst i de senere Aar begyndt at drives med no,
gen Force. - I Amtets Kjobstceder staaer Fabrikvoesenet
ogsaa paa saa svage Fodder, at Samme ej afgiver synderlig Arbejdsfortjeneste. Et Staal, og et Klædefabrik, som
for henved tyve Aar siden vare oprettede i Aalborg, ere
nedlagte. For Tiden (1831) er sammesteds i Drift 3
Tobaksfabrikker, et Sæbesyderie og el Strømpevævene,
hvilke forste, formedelst Indførsel nf fremmede Tobakker,
antages ikke at kunne drives med synderlig Fordeel, og
man er befejet at flutte det samme om Sæbefabrikationen,
naar man seer, at det betydeligste Værk, Byen havde af
det Slags, i længere Tid har ftaaet stille
*).
Nibe har,
saavidt vides, ingentid havt Fabrikanlæg, enten af det
ene eller af det andet Slags.
e. Brcrndeviin tilvirkes, ogsaa her i Amtet, temmelig al,
mindelig paa Landet, og yder Landmanden, især naar
Kornpriserne staae lavt, og i Egne, der, fjernede fra Stcederne, have Besværlighed med at transportere Sæden, —
Uke saa ubetydelige Fordele, fornemmelig ved Brugen
af Affaldet til Kreaturene. Hvad iovrigt Følgerne heraf
angaaer, da er man, underrettet af Erfaringen fra de
*) Blandt de i Aalborg ophævede Fabrikker horer et betydeligt Sukkcrrafsinaderie, som i lang Tid bestod.
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Steder, hvor denne Tilladelse er fri, i Almindelighed
overbevirst om, at den større Lejlighed til Nydelse af
Brændevin:, som derved staaer aaben, ikke virker til større
Misbrug deraf, og at det uden Tvivl vilde være betænke
ligere at afskjære Landboerne en Fordeek, der synes saa
naturlig at flyde af, at dem ikke bor nægtes paa den
meest lucrative Maade at benytte sig af deres Frembringel
ser, især paa en Tid, da det holder Haardt for de fleste
at tilvejebringe hvad der fra saa mange Sider fordres, —
end at det taales, at de vove sig lidt ad forbudne Veje,
skjondt det upaatvivlelig var bedre, naar Midler kunne udsindes til at frigjore denne Næringsvej uden Afgang i de
Indtægter, Samme for Tiden yder Statskassen, og Lovens
Bestemmelser saaledes respekteres ved Siden af en Frihed,
hvis Udøvelse endog synes naturligst, og, i saa Fald,
fordeelagtigst at hore hjemme paa Landet, fordi det raa
Materiale der produceres, til hvis fuldstændigere Benyttelse
Brænderiernes Frigivelse ligefrem vilde lede.
Efterat vi endnu har nævnet de Fordele, som Beboerne i en
Deel af de Sogne, der ligge i Nærheden afKjobstcederne, drage
af Torvesalg, og de ikke ubetydelige Indtægter, Salg af Trcefrugter nu og da yder i de forannævnte Egne, hvor Frugthaver
ere anlagte, gaae vi over til at omtale den væsentligste af Am
tets Binceringsvcje, denne nemlig, som Silde- og Aalesifleriet
i Liimfjorden afgiver. Som Hoved-, og saa at sige eneste Er,
hverv, maa dette Fifferie imidlertid betragtes for den storste
Deel af Nibe og Logstoer Byers Jndvaanere, som for Beboerne
i Fiskerlejerne Sebbersund og Walsted i Slet Herred (for samt
lige disse Steder, naar man henfører Totredjedele af Nibe Byes
Befolkning derunder, hcnvcd et Par tusinde Mennesker), hvorimod
Samme som Fortjeneste i Forbindelse med Agerbrug tilflyder
de Landboere, der paa begge Sider af Fjorden befinde sig i
dens Nærhed. Sildefiskerier drives om For- og Efteraar med
staaende Garn (Bundgarn) i de dertil matrikulerede Stader,
og med Dtivegarn (Nedgarn) samt Vaade. Aalesifleriet, deels
med Stryg og Vaadglibe, deels med Nuser, om hvilke forskjellige Fiskemethoder, Aarstider, i hvilke samme maa benyttes.
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Fiskeredskabernes Beskaffenhed m. v., Forordningen af 15 Decemder 1750 indeholder specielle Bestemmelser. Forsaavidt
Bundgarnsfiskeriet, hvortil ogsaa Aalefangsten, i de for samme
matriculerede Stader, horer, betroeffer, da tilhorer samme udelukkende private Ejere i Nibe og dens Omegn, der enten selv be-'
nytte eller bortleje det, og udgjor, paa Ubetydeligt noer, et
for sig, uafhængigt af Agerbrug bestaaende Erhverv.
Nedgarnsstskeriel er det, som den agerdyrkende Klasse fornemmeligen befatter sig med, og af circa 1500 Nedgarnskaage,
der antages at være i Brug fra Hals til Logstoer, falder i det
mindste Trefjerdedelen paa Aalborg Amt, hvorved over 2000
Mennesker ere bcskjeftigede, af hvilke største Delen tillige ernærer
sig ved Avlsbrug. Aalefiskeriet med Vaadglibe sysselsætter om
Sommeren det qvindelige Personale, og yder ikke uvæsentlige
Bidrag til Underholdningen. Ved Forfcrrdigclse og Reparation
af Garnene have Fruentimmerne, saavel yngre som ældre, Veftjeftigelse og Fortjeneste. Kort, Ltimfjordsfiskeriet giver Lejlig,
hed til Arbejde og Erhverv pan mange Hænder, Sildesalterierne
tillige for den fattige Daglejerklasse, og endeligen igjennem
Handelen betydelige Bidrag til Nationalformuen, som til
Handelsdrift og Spekulation paa en Tid, da alt andet Handelsliv næsten hendode. Saaledes var det, men desværre er denne
rige Kilde til Virksomhed og Næring i de senere Aar næsten
ulttorret. Om Aarsagen ere Meningerne deelle, og man er,
efter megen pro & contra, neppe kommet tit noget Resultat.
S3i ville forsøge at give et Sammendrag af hvad der i denne
Materie, der ligger Manges Velfærd meget nær, tildeels offentlig
er discukeret, maaskee, fordi Interesserne ere deelte, nu og da
noget eenstdigen. Der er saaledes paastaaet:
1. Havets Indtrængen i Fjorden, der indtraf i Foraaret
1825, da Landstrimmelen, som ved Agger adskilte Fjord
og Hav, gjennembrodes, bevirkede Fiskeriets Aftagelse,
efterdi Fjordvandet ved den Lejlighed blev saltcre og som
Folge deraf modbydeligt saavel for Silden som de ovrige
Fiskearter, hvilken Paastand, med Hensyn til Ferskvandsfiffcne. Helt, Drreder, Gjeder, Aborrer m. fl., som
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gaves vestlig i Fjorden, staaer uimodsagt, da disse Fiffe,
sorter, siden hiin Naturbegivenhed, ere uddode; men her
imod indvendes, at denne Omstændighed umulig kunde
have Indflydelse paa Sildefifferiet, da Silden egentlig
horer hjemme i Havel, og kun soger Fjorden, for der at
lægge sin Angel, ligesaalidet som Aalefiskeriet af den Grund
er standset, da Aalen vel bliver til og opholder sig i ferske
Vande, men, efter en vis Tids Forlob, soger instinktmcessig Havet, hvis Salthed altsaa ikke er dens Natur
imod; hvorhos Forfægterne af denne Mening stolte sig
paa den Erfaring, at heldige Fifferier siden Havets Ind
brud ere forefaldne, og ot navnligen Sildefifferiet i For,
aaret 1828 var meget betydeligt, hvilket ikke kunde være
blevet Tilfældet, ifald den paaankede Egenstab ved Vandet
virkelig holdt Silden tilbage, da denne Egenskab længe
for var indtraadt. Om Samme ffulde hindre Sildeyngelens Udklækning er et Sporgsmaal, som af Nogle er opkastet, og af Andre benægtet, da Sildens Forplantelse maa
antages vcescntligen at foregaae paa Steder, omflydle af
det egentlige Soevand.
2. Den Mængde Sand (Flyvesand), som ved Havvandels
Indstrømning stylter i Fjorden, bedækker sammes Bund,
og ødelægger den Vegetation, hvori Sild og Aal fornemmeligen soge Tilhold. Det er ganske vist, at Fjordvexterne i de senere Aar ere undergaaet Forandring, og at
Fjordbunden en Tid lang ikke var, hvad der i Fiskerterminologien kaldes god (bevoxet), men slige Forandringer indtræffe
og have stedse indtruffet periodiff, og staae nok alene under
Naturens evige Love, hvorefter Alt kommer og sorgaaer;
desuden er Fjordens Bund senere restitueret og Fiskeriet
desuagtet aftaget.
3. Nedgarnskaagene, som ved Fjordens Indlob med deres Garn
omspænde dette, hindre Sildestimlerne i nt passere ind;
man bar hertil svaret, at Silden kun stimleviis soger ind
i Fjorden naac vestlige og nordvestlige Storme ftrommeviis tilføre Vandet fra Kattegattet, og at det under faa»
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4.

5.

6.

7.

danne Omstændigheder er umuligt at benytte Nedgarnene
i eller nær Indløbet.
Havets Indtrængen har forandret Strømmen i Fjorden,
saa at den Kraft, hvormed Vandet fra Kattegattet med
de ovennævnte Winde trængte ind i og tilførte Fjorden
Sildestimerne, er ophort. Allerede af den Grund menes
det af Vigtighed, at Fjordens Sammenlob med Havet
standsedes.
Vaadfiskeriet, som i de senere Aar betydeligt er udvidet,
stader saavel Sildeyngelen, der enten fanges eller ved
Landtrækningen saaledes sammenknuges imellem de storre
Sild, at de omkomme, — som Fjordbunden, da Vaadene
oprykke eller ødelægge Soegroessct; disse Redskaber om,
spænde desuden paa flere Steder hele Dybet, og hindre
Sildene fra at soge op i Fjorden, til Skade for Bundgarnsfifleliel.
Herved bemærkes, at det betydeligste Vaadsiskerie
drives ved Logstoer, og at, forsaavidt Sildene ssge Fjorden
af Indløbet ved Hals, hvilket endnu er den almindeligste
Mening, — Vaadene norden eller osten for Nibe og Klitgaards Grunde altsaa ikke synes at affljoere Sildepassagen
til noget bestemt Tab for Bundgarnssifferiet, hvis Stader
alle sindes fordeelte paa det Streg af Fjorden, som ligger
imellem bemeldte Grunde og Legstoer.
De senere Aars vaade og kolde Sommere have medvirket
til Fiskeriets Aftagelse
*
).
Ved den forogede Salthed, Havet har meddeelt Fjordvandet,
er dette blevet mere gjennemsigtigt, saa at Sildene mutigen

*) Sidste Sommer (1831) bragte saa fortrinligt stadigt Vejrlig, som
maaskee

Faa

kunne mindes,

det maadeligste.

men Efteraarsfiskeriet var desuagtet

Man paastaaer,

at i Sommere, der ikke frem-

bringe mange Fluer, bliver Silden ogsaa borte, og at de samme

Naturaarsager, Kulde og Væde, der hindre de Førstes Forplantelse,
ogsaa afholde Silden.
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11. I de sidstafvigte Aar have ostlige Vinde været herskende,
istedenfor de fordum dominerende vestlige og nordvestlige
Vinde. Det er bekjendt, at i forste Fald staaer i Havet
Silden fra Landet, i Sidste soger den derimod ind under
Kysten, og fores med Strom og Højvande til saadanne
Steder i Fjorde og Lægvande, hvor den af een eller anden
Naturdrift soger Interimsophold. Allerede heri soge Mange
en væsentlig Grund til Fiskeriets Aftagelse.
12. Torsten, Sildens naturlige Fjende, har i ulige storre
Mængde indfunden sig i Nærheden af Fjordindlobet i de
senere Tider, end forhen, hvilket med Grund henfores til
de Aarsager, der have ffadet Sildefangsten.
Vi tilføje en Oversigt af Exporten af Sild og Aal fra Liimfjorden i en Række af Aar, efter de Oplysninger, vedkommende
Toldvæsen herom har havt den Godhed at meddele, hvilke dog
for enkelte Rubriker i nogle Aar savnes.
Saltede Sild
Til frem
mede St.

Danske Td. Danske Tdr.

1823 13,5101
1824 7,089|
1825 20,176
1826 20,7345
1827 33,870|
1828 42,933
1829 21,4301
1830 16,9522
1831 3,232|

Ferske Sild

Til inden Til frem Til inden
landske St. mede St. landske St.

Oel

Oel
—•

Aal.
Saltede

Røgede

Tønder
■

Lpd.

22,1971
——
27,446) 5,430
454z
—
28,273| 8,260
367
—
133|
31,1604 3,045
20,3814 18,960 88,392 1591
31,9791 24,700 107,365
38
19,053 17,450 38,371
83
13,1971 9,350 24,091
261
ll,701|
100
6,610
12

78
33
104
112
22
S
t

S

Da der ingen Oplysning haves om, hvorledes Qvantiteten
af de udforte saltede Sild forholder sig til Vaar- og Hostsiskerierne
i de angivne Aar, eller hvad der som Vaar- og hvad der som
Hoststld er exporteret, saa lader sig ingen Beregning gjore over
hvilke Summer denne Export har indbragt, efterdi Priserne om
For- og Efleraar variere betydeligt, ligesom de opgivne Stør
relser ej heller nsjagtigen angive, hvad deraf tilhorer Fangsten
Aar for Aar, fordi Beholdninger af Sild fra der ene Fiskene
ikke sjeldent udfores saa seent, at Samme overgaaer paa et
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andet Aars Udforselskonto, hvilken Omstændighed tillige forklarer,

hvi man ikke saa ganske af Toldlisterne kan overstue det storre eller

ringere Held, hvormed Fifleriet i de forstjellige Aar har været
drevet, eller derfra gjore

bestemte Slutninger om Forholdet,

hvori Samme har aftaget.
Fra en paalidelig Haand er os derimod Middelpriserne paa
saltede Sild i de nævnte Aar opgivne saaledes:

1823.

Foraar

1 Læst,

Efteraar 1
1824.

1826.
*

—■ —»

85

—

48

—

—

Efteraar 1

—

—

\

1

—

—

Efteraar 1

—

—

80

Foraar

—

—

48

i

—

Efteraar 1

—'

Foraar

1

—

Efteraar

—

■■

105

—

—

—

48

—

—■

130

—

—

64

—

150

—

Foraar
Efteraar

i
i
i

1829.

Foraar

1

1830.

Foraar

Efteraar 1

।

90

48

——

1828.

1831.

—

1

Foraar

1825.

1827.

Foraar

dansk Maal, 48 Rbdlr. Sedler.

■

——

——

—
—

85

—

50

—

1

—

Efteraar 1

—

—

200

——

—

—

80

—

Foraar

i

—

75

■ ■" ■
Efteraar 1 •— ,
—— —
180
Udgifterne for Salt og Træ til en Læst Sild kunne, for be-

meldte Tidsrum ansættes efter et Middeltal til 24 Rbd., hvilke

Penge

blive at fradrage de Summer, denne Handel kan an

tages at have indbragt fra Udlandet, da disse Artikler derfra

indføres.

Under de opgivne Exporter er ikke indbefattet de be

tydelige Qvantiteter af Sild,
og som til dette Brug

der forbrugcs i Huusholdningerne

kjobes ferske

af nærmere og fjernere

Boende, ligesom den betydeligste Afsætning af saltede og røgede

Aal skeer til indenlandske Steder, for storste Delen til Kjoben,

havn, hvorhen ingen Toldklarering finder Sted.

Vi have saa,

ledes Data nok for, at Liimfjordsfiskeriet er af overordentlig Vig
tighed, ej alene som Næringsdrift for en ftor Deel af Landets
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Indbyggere, men tillige som Entreprise for den udenlandske
Handel, flirt at ethvert Middel, der ved menneskelig Magt
kunde anvendes til at hæve de Aarsager, som for Tiden stand,
ser dette vigtige Hverv, ikke burde blive uforsagt.
Fiskeriet i Havet efter Torsk, Sild, Flyndre, Hornfisk og Aal,
drives med enkelte Bundgarn og Ruser, samt de saakaldte Kroge,
fra Hou i Hals Sogn langs Kysten til Marmgerfjord, men ikke
med den Kraft og Indsigt, som kunde gjore dette Fifferi til
en betydelig Noeunhskilde for Vedkommende, eller saa uafbrudt
som Lejligheden tillader*).
I Mariagcrfjord har Aale, og Flynderfifferiet forhen været
af Betydenhed, men er aftaget, som der menes, ifølge Pulsvaadsfiskeriet, som nogle Fiskerselskaber i Mariager ove, da
Fiffene ikke alene derved forjages, men Yngelen tillige odelæg
ges, paa Grund af Garnenes utilbørlige Beskaffenhed. Man
har saaledes hyppigt funden Mængde af dode Flynderunger henkastede af Vaaddragerne paa Stranden. Ogsaa derfra klages
over den Skade, Aalefiskcriet tilføjes ved Brugen af de fordærve
lige Sauglpstre.

27.
Hvilke Dele af Landbruger fortjene, efter Local- og Cidoomstcendighcder, især Anbefaling? fortjener den animalske eller
vegetabilske Production Fortrinet? af den 'fyrste igjen enten
Cvvæg- eller Faareavl eller Hesteopdræt? hvilke Verxrer, enten
ril Sæd, Foder eller Handel, kunne med meest Fordeel dyrkes?
^este, og Qvægavl har til alle Tider, for den stsrste Deel af

Amtet,'været en væsentlig Indtægtskilde, og fortjener i det
Hele, under nærværende Conjuncturer, fremdeles at komme i
2 Jndeværende Foraar (1832) har Torskefiskeriet med Bundgarn været
af større Betydenhed end forhen,

og maafkee er detre et Tegn ril al

- Liimfjordssiffericts Aftagelse bliver et Middel til at skjærpe £)pi

somhedcn paa Fiskeriet i Havet.

10

-
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fortrinlig Betragtning. Saavel Kjcerherred som flere i det Fore,
gaaende nævnte Egne, have i sammes vidtløftige Strækninger
af Overdrev og Enge og i den betydelige Mængde Hoe, der
avles, en gunstig Lejlighed til Opdræt og en Stamme afQvceg,
der, med nogen Omhu for Sammes Forædling, eller kun for
Conservationen af de Egenskaber, som allerede udmærke det,
stedse vil blive sogt i Handelen. Paa gode Heste vil det ej
heller mangle, naar den fornødne Omhu for Valget af Tillægsdyr værdiges fortjent Opmærksomhed, i Forbindelse med de
Foranstaltninger, som til Fremme heraf fra flere Sider træffes.
Der, hvor Jordbund samt Mangel paa Græsgange og Enge staae
i Vejen herfor, vil en hensigtsmæssigere Dyrkning meget komme
til Hjelp, og selv paa de bedre Jorder er der hidtil almindelig
kun sorget maadeligt for hvad der i denne Sag er af Vigtighed,
Græsgangenes Behandling. Saaloenge disse ikke befries fra den
Fugtighed, hvormed Samme paa de lavere Punkter ere beladte,
vil Faareavl ikke være at attbefale, ligcsaalidet der, som for
Tiden paa de hojlændede skarpe Jorder eller Hedestrækninger, thi
ligesom Græsningen hist er skadelig for dette Dyrs Sundhed,
saaledeS er dcn-her for knap til Underholdning for en Race, der
lønner sig at holde.
Forinden heri kunde soges Forandring,
maatte hine Hindringer hæves ved Vandafledning og ved at for
bedre Agergræsningen, men efterhaanden som flige Forbedringer
udbrede sig, formenes det dog rigtigere, under nærværende
Forhold, at forbeholde Heste- og Q.vcegopdrcet Frugterne deraf,
da Samme dog blider Hovedsagen*).
At man, ved i Særdeleshed for Tiden at rette Opmærk
somheden hcrpaa, ffulde forsømme den vegetabilste Production,
vilde være en Mistydning, som vi haabe forestaaende Pttringer
ikke foranledige. Denne Production kan naturligviis ikke tænkes
uden i Forbindelse med den animalske, og omvendt. Forcen af
Begge bestemmes ved den storre eller ringere Kraft, hvormed
♦) Med Undtagelse maafkce af nogle Hedestrøg, saalænge Faarehold der
ansccs for det visseste og saa at sige eneste mulige af nogen Betydenhcd, fkjondt Racen, som paa saadannc Steder kan holdes, stedse
bliver maadelig.
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enhver for sig drives, og den Landmand, som er i ^)rden her
med, vil ikke være i Forlegenhed med at bestemme sig fortrinsviis for det Ene eller det Andet, eftersom Tidsforholdene enten
begunstige Handelen med vegetabilste eller med dyriske Frem
bringelser.
Af de egentlige Cerealier fortjener Rugsoeden, som forhen
bemærket, i Særdeleshed at ffjcenkes Opmærksomhed, da Jor
derne hertil ville sindes bedst flikkede, ogsaa der, hvor stadeligt
Vand lægger Hindringer i Vejen, naar det Fornødne iværksættes
til Sammes Afledning, og man ikke vil tage i Betcenktting at
anvende Gjodningen umiddelbar til Rugen, der især paa koldere
Jordsmon er nødvendig, saaledes som, ogsaa uden Hensyn
dertil, sædvanligt sinder Sted i alle bedre indrettede Jordbrug.
Selv paa de gode Jorder vilde formeentlig, under lige Belingelse i Henseende til Brugen af Gjodningen, Dyrkningen
af Rug som Hovedsced vcere at anbefale, fkjondt Vinterhvede
ogsaa paa en Deel af dem kunde trives; men foruden at denne
Sædflags ikke er Handelsvare i denne Egn, og saaledes vanflelig for Landmanden at afsætte, som der ogsaa horer en vis
Opmærksomhed og Ulejlighed til Behandlingen af Sædekornet,
naar ikke Brand skal hjemsøge Afgrøden, — saa er denne ogsaa
mere udtcerende for Iordsmonet, end sammes Kræfter og Evne
til Frembringelse af folgende Halme i dets nærværende Til.
stand maaskee kan tank. Men Provstierugen burde (mel paa
disse som mindre gode, men sildliggende Jorder foretrækkes,
som der sikkrere og givtigere, end den almindelige Danske. Paa
Kalkjorder, især hvor Mulden fattes, bliver Vaarsceden at
betragte som fordeelagtigst. Den vægtigste Byg og Havre pro
duceres der. Saavel paa de bedre som ringere Jorder kunde
Dyrkningen af Kartofler som Foderurt fortjene at komme i
ganske anden og væsentligere Betragtning end hidtil, hvilket
ikke mindre gjelder om Boghvede og Spergel paa Sandmarkcrne.
Græsarternes Dyrkning kunde ogsaa til dette Djcmcd udrette
betydeligt Gavn, under mindre udtærende Scrdfolgcr og skjonsommere Scedvexel. Production af egentlige Handelsplanter,
som Hamp, Kommen, Raps, Farveplanter o. s v. korde vel
10*

SSSB
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for det fsrste ikke være at anbefale, faalænge Jorde-xne ej ved
en højere Kultur og storre Kraftfylde dertil tre forberedte.

28.
Dives der t Districeet noget særegent,

som for andre

Egne

kunde gavne ril Efterfølgelse eller Advarsel?

^^en Maade, hvorpaa Gjodningen i visse Egne af Amtet
jordblandes (raageblandes), fortjener uden Tvivl at anbefales
der, hvor Muldskorpen ikke er meget tynd, Underlaget ej alt for
slet, og man ikke anvender Gjodskcn til Vintersæd, i hvilket
sidste Fald denne Methode dog med Nytte lod sig udfore i For
bindelse med Sommerbrak, kun ikke hvor man allerede har ind
fort eller staaer i Begreb med at indfors Heel- eller dyrket Brak;
(forsvrigt tillade vi os at henvise til hvad herom er anfort under
7de Afdeling).
Ligeledes er den Tarvelighed i. Levemaade, der endnu antroeffes saa temmelig almindelig blandt Amtets Landalmue, at
nævne som folgeveerdigt Exempel. Derimod fremstiller sig blandt
andet, som advarende:
1. Hvad det egentlige Avlsvæsen angaaer, foruden de i det
Foregaaende berørte Misgreb i Henseende til Sædskifte og
de Hindringer, Sammes, om vi saa maae sige, Piinagtig.
hed lægger i Vejen for Græsarternes Dyrkning; item de
Standsninger, Agrikulturens Fremskridt lider formedelst
Mangel af Markfred, skadeligt Vands Afledning m. m;
— endvidere den Methode, hvorefter Enggræsset forvandles
til Hoe, i det Samme blot samles og udstroes, og, efterat
have saaledes henligget i kortere eller længere Tid, vendes,
for strap at hjemfores, uden forst at sættes i Stak, hvorved
det som oftest kommer an paa et Lykketræf, om der fa aes
et velbjerget kraftfuldt Foder eller et af Sol og,23inb for
kortet og af Regn bedærvet Produkt. Paa enkelte Steder
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stakkes vel Høet forinden Samme bringes i Huus, men
mere med Hensyn til Engenes Fraliggenhed og den længere
Tid, Bjergningen ifolge deraf medtager, end af Omhu for
efter rigtige Principer at sorge for Conservation af den
naturlige Fynd. Vigtigheden af at avle godt Hoe, der
af sin oprindelige Saftrighed og Farve kun har tabt
saa meget, som er nødvendigt for at conservere Samme i
Huus, er saa afgjort fordeelagtigt, at ingen Umage bør
spares for at bringe det dertil, især under nærværende
Forhold, da Hoet udgjor den vigtigste Ingredients for
Besætningens Vinterunderhold; men uden behørig Paapassenhed, og til rette Tid at vende og stakke Hoet for
inden det bringes under Tag, opnaaes saadant naturligviis
ikke. Naar Vejret begunstiger, kan det nok hænde, at
efter den almindelige Fremgangsmaade ganske godt Hoe er
holdes, skjondt det stedse er misligt, forinden Hoet har
udsvedet i Stakke, at underkaste det denne Gjæring, efterat
Samme er bragt i Huus, men selv under de allerheldigste
Omstændigheder, faaes dog ikke paa denne Maade et Pro,
dukt, der i Udseende og indvortes Værd svarer til det, der
under en mere omhyggelig Rogt og Behandling erholdes,
især naar man, som almindelig skeer, ikke begynder med-,
Indagningen, forinden alt Græsset er flaaet, thi der, hvor
en Deel er at overfare, maa det, der forst er hostet,
allerede være saa udvejrel af Sol og Luft forinden det sidste
omhugges, at den bedste Fynd er gaaet tabt, om end ej
ustadigt Vejrlig har udrettet noget værre. Indtræffer dette,
da taber Græsset baade Farve og Lugt, og den Erfaring
kjobes dyrt, at man ikke er vegen fra gammel Slendrian'
Der gives Enge, hvor Græsset er af den Beskaffenhed, at
Kreaturene ikke gjerne æde Samme, forinden Hoet er temmelig
vejret og gjennemvandet, men saadant hidrører fra en Fejl
i Grundblandingen eller skadelig Suurhed, som borsoges
rettet, for at frie Afgrøden fra en Egenstab, der ikke er
naturlig, og som ved Behandling vanskelig hæves, da ingen
bestemte Regler kan gives for det rette Tidspunkt til Bjergningen.
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2. At Haandværkerne paa Landet almindelige« drives hojst
fuskeragligt. Hvad der ved den seneste Lovgivning, navnligen Placat af 3die April 1816, er bestemt om Landsbyeprofessionistec, gaaer ud paa at forebygge, at Antallet
ikke overfyldes, men endnu staaer det Enhver frit, paa
Landet at udgive sig for Haandværker, uden iforvejen at
bevise sin Duelighed. Folgen heraf er, nt hos Forbrugerne
Tiltakketaqen med maadeligt Arbejde og Mangel paa Sands
for det Bedre saavel hos disse som Arbejderne, vedligeholder
sig til sandt Tab baade ved Anvendelsen af det raa Ma
teriale, hvoraf meget spildes og forkludres, som for Frem«
stridt i en højere Uddannelse, Smag for det Fuldendte og
Brugbareste, til Besparelse i mange Tilfælde af Tid og
Kraft.
3. At Snigkroer hyppigt forefindes i Landsbyerne. Disse
fordomte Kipper, hvor den liderlige Huus- og Familiefader
fristes at forode, hvad Familien ofte maa savne tit.Unbers
holdning, hvor de Unge forføres til Doblen med flere Udstejelser, for hvilke ingen Mand kan være sikker paa Fred
i sit Huus, da det drikfældige Tyende stedse der er i Stand
til at stille sin Torst, og siden beruset at tillade sig allehaande
Uordener, — vilde del være en sand Fortjeneste for vort
Landpolitie at oprykke med Rode, men ogsaa med Rode,
thi der gives ingen Maade, hvorpaa Tilladelse til Udftjenkning indrommes, uden al med det samme Doren er aabnet
for alle de Ulejligheder som deraf ere en uundgaaelig Folge.
De Indskrænkninger, som, efter Forordningen af 1 Febr.
1757, paaligge selve privilegerede Kroeholdere i Udøvelsen
af deres Næringsvej med Hensyn til siddende Gjæster, over
holdes ej heller. Tvertimod ansees det hos Almuen for en
aldeles lovlig Sag, paa disse Steder at nyde faa længe
og saa meget, man lyster, og Kroemcendene studere naturlig?
viis den samme Katechismus.
4. Den mod Sundhedspolitiet stridende Uffik, at losgaaende
Hunde til enhver Tid taales paa Landet. Ogsaa for den
Rejsende er det ikke mindre farligt end ubehageligt, ved at
passere Landsbyerne, at blive forfulgt af en Flok lese
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Hunde, og vækker et ufordeelagtigt Begreb om Foranstalt,
tungerne til Overholdelse af god offentlig Orden.
5. At den Lejlighed, som giveS de fleste Steder i Amtet,
hvor Leer og Brændsel er noer at bekomme, ikke benyttes'
til, ved Opførelse af smaae Teglbrænderier at tilvirke et
Bygningsmaterial, der snart vilde fortrænge de ufle Fyrre
pinde og Leervcegge (klinede Bægge), hvoraf vore Bonderhuse nu ere opforte.

29.
Hvad ansees i Almindelighed for ar knnne gavne Egnen med
fortrinligt Hensyn ril dens Localitck?
<^en forhen omtalte Besværlighed for Kjærherreds Beboere,

at de ikke nærmere end i Aalborg kunne afsætte deres Produkter,
eller forsyne sig med Fornødenheder, der flulle kjobes i Stoederne, vilde det være en væsentlig Fordeel for den Deel as
Amtet at saae afhjulpen, hvortil rimeligviis ingen anden Ud
vej gives, end at Handelsfrihed indrømmedes Sundbys og Hals,
thi at aabne en mere birette Communication imellem Vendsyssel
og Aalborg, t. Ex., ved at anlægge en Broe over Fjorden derfra til Sundbpe, vilde, om saadant end var udforligt, med»
tage fan store Bekostninger, at Passageafgifterne sandsynligen
bleve saa betydelige, at denne Herlighed kjobtes for dyrt.—At
der for dette Herred ingen Læge eller Lægemidler, hverken til
Menneskers eller Huusdyrencs Tjeneste, sindes nærmere end i
Aalborg, er ligeledes et Savn, der billigen onskes hævet.
Til at ophjelpe den for Amtet, og maaskee i Særdeleshed
for Kjærhcrred, vigtige Heste- og Qvægavl, var det at an
befale, at der fra det Offentliges Side yderligere blev virket til
at oplive Sands for Udbredelsen af gode Stamdyr, samt at
der ved passende Tvangsmidler sattes Greendser for den Lige,
gyldighed, hvormed der hos Mængden tages Hensyn til Ra,

152
cernes Conservation, hvortil en Skjerpelse af Anordningerne om
losgaaende Hingste og Væddere, og en Udvidelse af Bestemmel
serne dcsangaaende til losgaaende Tyre, samt en nærmere fastsat
Control med Overholdelsen heraf, vilde bidrage.
Forsaavidt en for hos Skyldsætning kan antages at lamme
Agerdyrkningen, da er det Tilfældet paa en Deel Steder i Amtet,
at Jorderne ere for hojt beskattede, saasom i Vadum Sogn,
Norhalne, Sulsted og Dsterhassing Byer i Kjærherred, Norholm
og Gudumholm i Hornum og Fleskum Herreder, Komdrup,
Narre- og Sonderkongerslev samt Smidie Bye, Bcelum Sogn,
Hellum Herred, med flere, hvor der sædvanlig haves kun 3 til
5 Tonder Agerland til en Tonde Hartkorn, ligesom der ogsaa
findes Exempler paa, at meget maadelige Jorder og indskrænket
Areal er forenet med uforholdsmæssigt Hartkorn, saasom til
Aarestrnp Sogn i Hornum Herred, — saa at en Forandring
heri uncegteligen var gavnlig for vedkommende Jordbrugere,
forudsat at flige Revisioner af Matriculen, naar blot Hensigten
gaaer ud paa en ligeligere Fordeling af Hartkornet, er at an
befale, hvorimod det synes, en Deel med Grund lader sig ind,
vende. Der kan saaledes siges, at de stedfindende Misforhold
maae i Tidens Længde ansces hævede i Handel og Vandel, og
de nærværende Ejere antages derefter at have rettet deres Kjob,
saa at Forandring i Skyldsætningen, foruden at derved i ethvert
Tilfælde lægges Baand paa raae Jorders Opdyrkning, unægteligen kan medfore Forurettelser, i det at Besidderen af en Ejen
dom med lavt Hartkorn, og som med Hensyn dertil har kjobt
dyrt, ved at see Hartkornet forøget, lider et uforskyldt Tab,
naar paa den anden Side Kjoberen af en Ejendom med hojt
Hartkorn, og som derefter har rettet sit Kjob, «billigen favori
seres naar der gives ham Afslag.
Hvad angaaec de betydelige uopdyrkede Jorder, som forefindes i
Amtets forskjellige Egne, da vilde det vcere til stort Gavn, om
der paa en Deel af disse blev opelsket Skov. Kjærherred har
i vestre Side, Hornum tildeels, Fleffum, Slet, Aars og
Gislum Herreder i det Hele, Mangel paa Skov, og Overflodighed af Grunde, som til Plantning kunne anvendes. Fattelige
Anviisninger, givne Exempler, Opmuntringer ved Understøttelser
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og udsatte Belønninger, nævnes som Midler til Fremme af
denne nyttige Sag, til hvilket Djemed Anlæg af Plante, (Bom,)
Skoler formeentlig ej mindre lod sig anbefale.
En Saadan, som, med det Kongelige Landhuusholdningsselskabs Understøttelse, for Aalborg Stift og Amt er anlagt i
Fjellerad, Gunderup Sogn, Fleskum Herred, har ikke hidtil havt
nogen heldig Fremgang. Om Sammes Tendents fornemmeligen
gaaer ud paa Frugttrækulturen eller tillige paa Plantning af
vilde Træer, har Forfatteren ikke bragt i Erfaring
*).
For Landboerne i ben ostlige Deel af Hindsted Herred, der
have langt til Kjobstaden, (til den nærmeste. Hobroe, have nogle
over 4 Mile) vilde det, til Lettelse for Afsætningen af Livvar«
som Huusflids og andre Produkter, være nyttigt at Markeder
holdtes nærmere, og har man til den Ende foreflaaet et Forog Efteraarsqvoegmarked ved Hadsund, hvilket tillige vilde be
fordre Samqvemmet med og Omsætning af visse Artikler imellem
Beboerne paa denne og hiin Side af Mariagerfjord.
*) Det er noksom bekjendt, med hvilke betydelige Opoffrelser det Kongelige Landhuusholdningsselskab har virket til Fremme af Skovplantning,
baade ved Uddeling af Præmier og Understøttelser, som ved directe
Foranstaltninger til flige Anlæg i Jyllands vestligere Egne. I Aalborg Amt, hvor rimeligviis flere Steder den maadeligere Iordbund
vilde sindes ligesaa tjenlig til dette Djemed som hist, og klimatiske
Ulejligheder færre, var det ikke mindre at ønske, at slige Anlæg
rnaatte fremstaae under offentlig Bestyrelse, da Samme mere er at
ønske end at haabe af private Bestræbelser. Ejendomsretten vilde
vanfkeligen blive til Hinder, naar vedkommende Grundejeres Fordeel
blev sat i Forbindelse med Skadesløsholdelse for Bekostningerne paa
Plantagernes Anlæg.

Rettelser.

Side

1 Linie 12 n. f. Nørholm, læs: Nørhalne.

o. f. østlige, l. vestlige.

2

—

—

2

—

—

5

—

—

5
5

—
13 n. f. Stæven, l. Staven.
— 6, 7 n. f* men paa sidste Sted,

—

5
6

—
—

13

f

1 n. f. Blindstrup, l. Blendstrup.

17 n. f. Blæer, l. Blære.
l. paasidste Sted.

i n. f. udlægges, l. udlejes.
17 n. f. Tønder Land i Ager, Eng og Hede,

l. Tønder

Land Ager, Eng og Hede.
g —
—
—

g —
ii —

ii —
n

8 o. f. Afgrøderne, l.fAfgrøder.
3 n. f. vel kunde, l. vilde kunne.
17 o. f. fri Raadighed, l. i fri Raadighed.

19 o. f. at Naturen L uden naar Naturen.
4, 5, 6 og 7 n, f. Dette er Tilfældet med de Aaer og de
mindre

Vandløb,

som gjennemfkjærer Engene

til en Deel af Neufling Sogn i Flefkum Herred,

Svendstrup Sogn og Budolph Sogns Landdi
strikt i Hornum Herred, og drive Vandmøllerne

ved Aalborg,
læs: Delte er t Ex. Tilfældet med de Aaer og et
mindre Vandløb, som igjennem Engene til en

Deel af Neufling

Sogn i

Flefkum Herred,

Svendstrup Sogn og Budolphi Sogns Landdistrict

i Hornum Herred,

drive Vandmøllerne ved

Aalborg,
—

13 — 7, 8 o. f. Forslev, l. Ferslev.
17 —
ii o. f. Udflytningen, l. Udflytning.

—
—

21 —
21 —

—
—

27 —

8

n. f. al Gjode, l. at gjode.

27

6

n. f. foruden gavnlige, l. uden gavnlige.

—

29 — 7, 8 o. f. med et af, l. efter et af.

det, l. den.

—

2

n. f. i Anmærkningen:

36 —

i

o. f. Gjødningstilstand, l. Gjødningsstand.

29
—

5 o. f. Udflytningen, l. Udflytning.
7 o. f. Smaaeparcellerne, l. Smaaeparcellisterne.

14

—

4i

—

41 —

—

41

7

n. f. eller vil tilraade, l. eller vel tilraade.

n. f. modnes og kaster sit Frøe,

kaste sit Free.
>— 5, 6 n. f. Baaerland, L Baareland'.

l. at modnes og

Side

43 Linie 11 o. f. almindeligere, læs: almindelige.

— 1, 2 o. f. tages en rensende, toges en rensende.

—

44

—
—
—

45
45
52

—
—

54
54

—

54

—

—

7i

—

3 o. f. have hjemme,

—

73

—

5 o. f. i Kub,

—

75
_83

—

84

—

84

—

6
—
8

—

11 n. s. Afle, l. Ahl.
n, f. der kan, l. da kan.
13 o. f. givne Foder, l. grønne Foder.
o. f. f. Ex. at, l. nemlig at.
15 n. f. ledes paa Græs, l. lades paa Græs.

8 n. f. Halvstaldfodring, l. Heelstaldfodring.

14

—

—

l. hore

hjemme.

l. Stub.

7 o. f. Vesterholne, l. Vesterhalne. ,
n. f. 2 til 300 Daler, l. 2 til 3000 Daler.

12 o. f. derfor saa maadelig,
13 o. f. synes ved løselig

l.derfor maadelig.

Jagttagehe at maatte

er-

klæres, l. synes en løselig Iagttagelse at maae

87
yg

—

erklære.
16 n. f. Sneelaget, l. Sneelæget.
4 n. f. saavel om Foraaret som

om Efteraaret og

Vinteren, L saavel om Foraar som Efteraar

og Vinter.
is o. f. fæstede Troe, l. fasteste Troe.
3 n- f. Forfølgelser have viist sig, l. Forfølgelser have

—
—

99
99

—
—

—

102

—

—

103

—

13 n. f. rigtigt, L vigtigt.

—

107

—

17 n. f, Forhold, l. Forfald.

—

108

—

—

120

—

—

124

—

14 o. f. expederer, l. exporteret.

—
—

129
132

—
—

12 n. f. Ordsprog, l. Ordspil.
12 n. f. Capitalerne fra Næringsvejene,

—

133

—

Næringsvejene.
19 n. f. Tjenesteklassens, l. Tyendeklassens,

—

135

—

14 n. f. billigt, l. billigst.

—

136

—

13 n. f. skikkelig, l. temmelig.

rejst sig.
g n. f. i Slægten, l. til Slægten.

5 n. f. nu ej længere, l. ej længere.

7 n. f. rigtige,

l. vigtige.

l. Capitalerne

