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Njöbenhavn.
Trykt hos Direcreur I e n s Hostrup Schultz, 

Kvngclig og uni»crsit«tc,Bogtrykker.



Randers Amt

Beskrevet,

esrer de ril der Kongelige Landhuusholdningsselskab indkomne 

Beretninger og egne Iagttagelser,

af

A

I- G- Kald,
Selstabets Secretair,

A

LLjövenhavn.

1827.





v^ftem Selstabers Secretair Hr. Hald havde af de her

til indkomne Beretninger om Nanders Amt forfattet en fuld- 

siandig Extract, overdrog man ham, i Forening med Land- 

Versenscommissair Dalgas, at bereise bemeldte Amr i Som

meren 1824. Narvarende Arbeide er Frugten af deres sal- 

leds Iagttagelser, af hunt Arbeide, og nogle senere med- 

Leelte Bemarkninger. Da Hr. Hald ikke er praktisk Land- 

mand, saa har han, for ei at miskjendes, anmodet om, at 

der her maatte bcmarke^, at de i Skriftet forekommende



Betragtninger ingenlunde maac ansees som hans Meninger, 

men som Optegnelser af kyndige og erfarne Mlrnds Aminger 

til ham og hans Rejsefælle.

Det Kongelige danske LandhuusholdningSselffab, i 

September 1827.

3- Drew sen. Collin. A. G. ørsted.
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1.

A. Jordernes Beskaffenhed.

f)?æ^cn overalt i Randers Amt, dog især i de bedre Egne, 

finder en meget hyppig Afvcxlmg Sted mellem de frugtbarere 

og de magrere Strsg. Overgangen mellem begge er ofte gansie 

plndselig, fan al man fra den stjonneste Egn ikke sjeldcnt seer 

sig paa cengang hensat enten til cn ede Hede, hvor man un, 

dertiden træffer Spor af fordums Skove, eller til vidtudstrakte 

Kjærstrækninger, der i ældre Tider have staact under Vand, 

ja maasiee dannet ikke ubetydelige Indsoer eller Bugter af 

Kattegattet, men som nu for det meste ere tørre og frembyde 

god Lejlighed til Fædrift. I det Hele taget er den vestlige 

Deel af Amtet mere begunstiget af Naturen end den østlige. 

Omgivelserne norden og vesten for Kaloe Viig, eller cn Part 

af Hsterlisberg Herred, cn Deel af Galten Herred, saasom 

Vissing-, Galten, og Voldum Sogne med Hovcdgaardcn 

Clausholm, samt Egnen norden og -sten for Randers, navn- 

ligen den Deel af Støvring Herred, der grændser mod Ran

ders Fjord, saavelsom ogsaa Sognene Gjerlev og Dalbycover 

i Gjcrlev Herred, og det meste af Rongsse Herred, — ud- 

gjore de srugtbareste Strækninger af Randers Amt. Af magre 

Sandjorder og Hedestrækninger ere de fleste langs med Kysten 

af Mariagclfjord, saavelsom i den brede Landtnnge — om den 

saa maa kaldes — der strækker sig ud i Kattegattet. Ogsaa 

Nsrrehald Herred har store Heder, men de ere af cn langt 

bedre Beskaffenhed end i hine Egne, da de for det meste have 

et lecrblandct Overlag. Dog finder man ogsaa i de ringere 

Dele af Amtet enkelte Pletter, som ved et frugtbart, muld
Randers Amt.
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og leerblandet Jordsmon udmærke sig fra den §vrige Egn. 

Forholdet imellem de gode leermuldede Horder og de magre 

Sandjorder i Amtet kan udentvivl antages at være som 3 til 

5. Adskillige Skrog udmærke sig ved Kalkriighcd, især Egnen 

om Clansholm og næsten den hele søndre Side af Kolind Snnd, 

samt nogle Strækninger ved Kysten fanben og norden for Gre'n- 

aae, og ved Mariager Fjord.
Overhovedet er Kornavlen at ansee som den vigtigste Er- 

hvervskilde for de østlige Egnes jordbrugere; Qvægavl og 

Hesteopdræt derimod nf størst Vigtighed i de vestlige Egne.

I det vi, efter denne almindelige Skildring af Amtet, 

skride til en nølere Beskrivelse af Jordernes Beskaffenhed i de 

sorfljelligc Egne, vende vi os fyrst til Galten Herred:

Den nordre Deel af Herredet langs Gudenaac har gode 

Sandjorder med Hclding mod Nord; divse Jorder strække sig 

dog ikkun 4 Miil mod Syd ned i Herredet og hcnhsre til 

Byerne Laurbcrg, Væth, Tebbestrup og Vorrnp samt til Gaar- 

dene Lsistrup og Frisenvold med Parceller. Disse Byer og 

Ejendomme have betydelige og gode Enge langs med Guden, 

aae, saavelsom og Byerne Zebcrg, Vcerum og Haslum.

) hele den sondre Deel af Herredet og paa et lidet 

Strog syd for den nysomtalte Strækning cre Jorderne enten 

lecrsandedc eller sandlerede, paa de fleste Steder med passende 

Muldblanding. Underlaget er her for det meste leret, men 

indeholder næsten overalt en for Prodnctioncn skadelig Suur, 

hed, formedelst de mange Vandstader, Sumpcr og smaa Mo- 

ser, her findes, og som kun paa faa Steder erc udgravede. 

I denne Deel af Herredet haves ikke egentlige Enge, men 

dog bjerges en Deel H§e i Lavningerne mellem Agrene; ved 

Udgravning kunde dette H-e seerdeleL meget forbedres og for- 

yges.
Tvers igjenncm Herredet fra Vest til findes til Byer- 

ne Lccrberg, Vissing, Henge, Erslev, Amstrup, Asiildrup, 

Ginncrnv og Hallingdrup, stcerktlcrcde Jorder, med leret og 

paa sine Stedet mergekagtigt Underlag; H-bjergningen staaer 

her i et passende Forhold til Agermarkerue. Udentvivl er 

Mergelen sjelden paa de fleste Steder i Galten Herred; i
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Dissing og Voldum Sogne, paa Gaarden Lsistrup og flere 

Steder har man forgjcevcs sogt den, sijsndt man har anvendt 

al Umage for at opspore ben. I Ieberg findes imidlertid en 

meget stor Mergelgrav, som afgiver fortrinlig god Mergel.

Et af de østligste Punkter i Herredet er Clausholm. Denne 

Gaard har gode muldblandede Leerjordcr; Underlaget bcstaaer 

her saavelsom i de nærliggende Sogne: Voldym, Skader, 

Mygind og Lime m. fl., næsten alene nf Kalksteen, som for 

bet meste ligger Agcrftorpcn temmelig nær, saa at Kalken ikke 

sjcldent opplyies. Til Clausholm haves megen Engbund. Jo 

længere man fra disse sidstnævnte Byer drager i østlig Ret

ning ind i Ssndcrhald og Hsterlisberg Herreder, jo ringere 

finder man Egnen. Paa Grændscn af disse to Herreder lig

ger Stamhuset Rosenholm, hvis Mark er meget sandig og 

siidliggcnde; en Mængde fugtige, tsrveagtige Enge eller Kjær 

findes og her, hvilke dog, ved Hjelp af Grofter, paa enkelte 

Steder etc forvandlede til Agerland. Det fortjener at be

mærkes, at denne Mark udgjor en jevn Flade, omgiven af 

Hsie, der især mod Sonden ere lerede og af langt bedre Be- 

siaffenhcd end Marken selv. Engene eller Kjcerene ved Ro- 

senholm afbenyttes deels til Hobjergning, deels til Torveskjeer 

og deels til Græsning for Gaardens og de nærmeste Lands

byers Kreaturer. Disse Kjær vare tilforn saa side, at intet 

Kreatur kunde græsse derpaa; men, sijsndt ingen Udgrøftning 

her har fundet Sted, ere de dog nu meget tørre.

Den nordostlige Deel af Merlisberg Herred bcstaaer 

næsten ene nf Sandjorder, der tildeels ere meget siarpe og 

hoist »frugtbare, saasom: i en stor'Deel af Msrkc/, Thors

ager- og Skarrcsoe-Sogne. Vender man sig derimod mod 

Vesten hcnad Hornflet og Todberg Sogne, tager Sandet mcer 

og meer af, og Jordsmonnet bliver noget gruset samt leer, 

blandet, men er dog noget fattigt paa Mnlddele. Underlaget 

paa disse to Stryg er for det meste »frugtbart Sand, Under

tiden blandet med en Mængde smaa Steen, og med Gruus, 

især i Todberg Sogn. Mergel findes i betydelig Mængde og 

af særdeles Godhed paa Bendstrup Mark i Todberg Sogn, 

men har i Mands Minde ikke været benyttet af Byens De«

(1*)
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boere; forresten siges Mergel at være meget sjelden her eller sial 

i alt Fald kun findes i betydelig Dybde. Paa Prcestegaardens 

Mark i Merke har man dog fundet Mergel i et Kjcer i 1 til 

2 Alens Dybde; ogsaa findes den paa Thorsager PrcestegaardS 

Mark. Almindeligen klages i denne Egn over for hol Skyld, 

sætning; knn 8 å 10 Tdr. Land paa Tønde Hartkorn, hvilket 

her er sædvanligst, synes virkeligcn ogsaa at være et misligt 

Forhold, hvor baade Over- og Underlaget er af saa ringe 

Besiaffenhed, som paa dette Strsg i Almindelighed er Til, 

fældet. ,
I Henseende til Iordcrnes Besiaffenhed flane de til Kalse 

Viig greendscnde Egne for det meste langt over den nysomtalte. 

Eiendommene Msllerup, Kalse, Vosucesgaard, Schiering- 

rnunkgaard og Hjortshsilund, med derimellem liggende Lands- 

byer, ere bckjcndte for at have gode, tildeels fortrinlige Jor

der. Paa dette Strog, som er et af de bedste i Amtet, bc- 

staacr Iordsmonnet af mecr eller mindre sand, og grnus- 

blandct Leer, der er riigt forsynet med Muld, og har ofte 

CH Dybde as li til 2 Qvarteer; Underlaget er sædvanlige» 

grovt grunsblandet Leer. Mergel findes hyppigt her, dog 

kun pletviis og mecst paa Forhøjninger. Paa Mollerup ha

ves Mergel i alle Vange, og den ligger sjeldent over en 

Alen dybt; Mcrgelgravcne ere sædvanligst anlagte paa Skraa- 

ningen af Banker. Gode Enge savnes paa de fleste Steder 

i Hsterlisberg Herred. /
Jordsmon og Underlag i de til Kalse Viig stødende 

Sogne paa Mols: Eggens, Agrie og Knebel, tildeels ogsaa i 

' Tveed og Vistofte Sogne, cr'vcl, ligesom paa den for nævnte 

Strækning omkring Vigen, leret; men Jorderne ere ucppe 

saa muldrige eller Overlaget af den Dybde der som her. Den 

»sire og sondre Part af Mols bcstaaer af let sandede Jorder 

uden synderlig Muldblanding og med sandet eller gruset Un

derlag. Naar man folger Strandbredderne, vil man ovcrho- 

vcdct finde en paafaldende Forsijel paa Kysten omkring Calse 

Viig, og den omkring Ebeltoft Bngt; thi medens hiin frem- 

byder noestcn idel veldyrkcde, frugtbare Agre og flj-nne Situ-



5

stivner, »mer man paa denne ikkun n-gne eller lyngbegroede 

Sandbanker.

Da den Landtnnge, hvorpaa Kjsbstaden Ebeltoft ligger, 

næsten ene bestaaer nf magre Sandbanker, cre, som F-slge 

heraf, de til Byen horende Jorder af saa ringe Beskaffenhed, 

at deres Dyrkning, i det mindste under nærværende Omstæn

digheder, neppe synes at kunne betale sig. Dog maae herfra 

undtages de saakaldte Indmarksjorder, font findes i Nærheden 

af den Byen tilhørende lille Skov, og som strække sig et 

Stykke langs med Ebeltoft Birg. Denne flade, noget siidtr 

liggende Strækning har muldrigere Jorder end den saakaldte 

Udmark, der ndgjor den største Part af det Areal, der ligger 

til Byen. Man regner her, i Gjennemsnit, 20 Tdr. Land 

paa en Tde. Hartkorn. Næsten ingen Eng haves til Ebeltofts 

Overhovedet er Hsbjergningcn paa Mols ubetydelig; de styrre 

Gaarde, saasom Roclsscgaard, O.vclstrUp og Iisgqard (den 

ferste har omtrent 300 Tdr. Land) bjerge neppc 5 Lces Eng- 

hee aarligen. Ikkun Eggens Sogn har betydelig Hobjerg- 

ning.

Landsbyerne Boeslum cg Draabye, strav norden for 

Ebeltoft, have, paa den osire Side af Landevejen til Grenaac, 

nogle Jorder, dec ere muld- og lecrblandede. Derimod c ve 

Iordcrne til Skjersoe og Egsmark paa den vestre Side af 

Landevejen, atter skarpt, sandede, ja paa sidste Sted findes 

endog Flyvesand, hvorpaa dog er plantet Gran, der cre i 

temmelig god Grode. Skjcrsoe har 14oo T-nder Laud, nns 

satte til 72 Tender Hartkorn; disse Iordcr cre saa maadclige, 

at Claardcus forrige Eier stal have tilbudet at overdrage det 

Offentlige aldeles gratis 400 Tdr. Land, nnar han maatte fri

tages for Arealssatten.

Den storste Part ns Sander Herred bestaaer, ligesom 

den østre Deel nf Mols, af lette Sandjorder. Enkelte Str§g 

udmærke sig imidlertid fortrinligen ved en bedre Iordbnnd end 

den øvrige Egn. Dette gjclder især om Gaarden H-gholm, 

der ligger omtrent i Herredets Middelpunkt. Denne Eiendom 

cr bekjendt for sine gode Jorder, Ler bcstaae af muld- og 

saudblandet Leer; Underlaget cr leret og indeholder paa nogle
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Steder Mergel. Til Gaarden haves et betydeligt Areal Eng- 

bund af temmelig god Bonitet. Gaarden Mollerup, som alt 

i det Foregaaende er omtalt, hsrer ogsaa til den frngtbarere 

Deel af Herredet. .
Af meget sorfljellig Bcsiaffcnhed cre Horderne til Gaar- 

den Hessel. Her haves 350 Tdr. Agerland, 300 Tdr. Land 

Eng, 300 Tdr. Land Kjcerjorder, 4oo Tdr. Land Flyvesand 

og 400 Tdr. Land Hede. Hele den dyrkede Deel af Gaar, 

dens Marker bestaae af muldrige Sandjorder, som hvile paa 

et Lag af Kalk og Flintestene, ikke sjcldent i Plovfures Dyb

de. Kjærjorderne, som ligge nordvest for Gaarden og strække 

jtg til Colind Sund, have et torvcagtigt Overlag af i til lj 

Alens Dybde, og Strandsand til Underlag. Denne Kjcer- 

sircekning er opfyldt med Tuer, og begroet med en stor Mængde 

Pors samt nogle Enebærbuske. Hvor Overlaget er dybest, 

skjceres Torv, men forresten afbenyttes Kjoerct deels til S tu, 

degrcesning, deels til Eng. Udentvivl kunne disse Kjcerjorder 

meget forbedres ved Overlagets Forbrænding, hvormed man 

tildeels allerede har begyndt, dog kun for at jevne Tuerne. 

Den bedre Deel af Kjceret, der er den, man afbenyttcr til 

Eng, er noget forbedret ved Ovcrgjsdsining. Sandflugts- 

strækningen, som hsrer til Gaarden, og som ligger imellem 

denne og Grenaae, er nu dcempct.

De til Kolind Sund grcendsende Sogne: Aalsøe, Veilbye 

og Lyngbys, kunne henregnes til den bedre Deel af Sender- 

Herred. De have meer eller mindre muldrige Sandjorder 

med en ringe Blanding af Leer. Enkelte Landsbyer langs 

Strandkysten, norden og sonden for Rngaard, have nogle 

leerblandede. Iorder, men som ncppe cre saa muldrige som 

hine. Overhovedet er Jordsmonnet ikke saa lyst i den østlige 

Part af Herredet, som i den vestlige og sydlige, iscer fordi 

Gruset, det indeholder, er af cn grovere Bcsiaffcnhed. I ri- 

gen vindsiibelig Landmand i denne Egn kan undgaae hvert 

Aar af sit Plsieland at opbryde og samle cn Mcengde Steen, 

hvormed Iorderne her ere meget opfyldte. Imellem Augaard 

og Landsbyen Hved seer man mange Hobe af ^tcen, der cre 

samlede paa Marken cg opdyngede i store, brede Strimler
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imellem Agrene, saa at desformedelst undertiden neppe de tz 

Dele nf en Mands Lod ere under Ploven. Rugaards Eier, 

Overkrigscommissair Ingerslew, har i nogle og tyve Aar as 

denne Gaards gamle, dyrkede Marker ladet opbryde og op, 

samle over 100 Læs Steen aarligt, øg dog er Formindskelsen 

endnu ikke stor. Skovjordcr og andre forhen udyrkede Plet- 

tcr, som opdyrkcs, afgive i det mindste 50 Læs Steen pr. 

Tønde Land. Der, hvor Overkrigscommissairen det ene Aar 

har ladet enhver jordfast Steen optage, fom Ploven uanede, 

finder han atter næste Aar jordfaste Steen. Med at bortrydde 

disse Agerdyrkningens Fjender er han derfor endnu langt fra 

Maalct. Forresten stemmer dette med hvad Andre ville have 

iagttaget, nt nemlig Stenene loftes ved Frosten. Ved stenes 

Borttagelse synker desuden Jorden, saa at man kommer dem 

nærmere, der ligge neden under.

Ved Glatved Strand findes en stor Kalkrevle, fom stræk

ker sig ud i Havet, og af hvilken Kalksteen opkastes paa Strand

bredden. Paa Balle Byes Mark haves ogsaa Kalksteen, og 

Mergel findes desnden her i Overflsdighed. Endnu kalkrigere 

cr Underlaget langs med Kolind Sunds sydlige Bred; Kalk- 

stenen ligger her paa sine Steder saa næt Jordskorpen, nt 

Ploven ikke sjeldcnt naacr den. Saavel herfra som fra Glat- 

ved Strand hentes mange Kalksteen til de i Egnen værende 

Kalkbrænderier.

Med Undtagelse af de anførte gode Punkter i Herredet, 

cr jordbunden forresten temmelig mager, ja paa flere Steder 

endog skarp sandet, saasorn i Albsge, Tiirstrup, Nødager 

Sogne, tildecls ogsaa i Feldballe Sogn. •

Jorderne til Gaarden Katholm cre for st-rste Delen siarp- 

sandcde, især de, der ligge langs med Strandbredden; imid- 

lertid sindes dog her paa mange Steder Mergel i Underlaget. 

Denne Eiendom har ikke ubetydelige Enge, hvilke let lade sig 

forbedre ved Vanding. Ikke langt fra Katholm cr endnu cn 

stor udyrket Hede, tilhørende Landsbyen Aalsrode. — ) Ssnder 

Herred trykkes Bonden ogsaa meget af cn for hot Skyldsætning. 

Man træffer ofte i denne siarpe Sandegn Bendergaarde paa 8



8

a io Td. Hartkorn, hvor Udsæden hoist belober sig tiL7 u 8 

Tdr. Rug, lidt mere Havre, men langt mindre Byg, og hvor 

kun holdes 6 Kscr, men, formedelst Hoveriet, 8 Heste.

Grenaac Kjsbstcedjorder ere vel sandede, men dog for 

det meste temmelig muldrige, — vel af samme Aarsag, der ec 

fælleds for de fleste Kjsbstcedjorder, nemlig den stærkere Gjsdsi- 

riing. De bedre Jorder ligge alle norden for Byen.

I den sstre Deel af Marken sindes mange Flintesteen, 

som naae temmelig dybt. I den vestre Ende er der Kalksteen 

til Underlag.- Her findes ogsaa Leermergel, men forresten 

Gruus. Denne Mark udgjsr fan godt som en eneste Bakke, 

-er kun er lidet hvclvet, og derfor ikke besværlig at dyrke. 

Osten for Byen strax udenfor Porten sindes nogle meget san, 

dede og magre Jorder, der i fordums Dage laae i Fællig 

med Landsbyen Bredstrup, og tjente Sviin, Faar og Gjces 

til Græsning. Nu derimod er en Deel deraf bortleiet til 

Dyrkning og Resten til Faarcgræsning. I Sydvest støder en 

stor Kjeersireekning til Byen. Den nærmeste Deel deraf afbe- 

nyttes til Fælledsgang for Byens Kser og Heste, den længst 

bortliggcnde Deel derimod til Hsebjcrgning; man bortleier 

nemlig Eugsilfterne til de Hsistbydende. Imidlertid avles tog 

her ikke stort over 100 Lces H§e. En Deel af disse Kjcer er 

allerede meget fast. Kragsoen, som ligger midt imellem Gren, 

aae og Kolind Sund, grocr ogsaa mere og mere til. For 

20 til 30 Aar siden maatte Græsset bæres op af Engene, og 

Folkene vade i Vand til Knæerne; nn ganer og kjorer man 

overalt tort. Foruden de omtalte Enge haves endnu nogle 

Eiendomscngc tæt ved Byen; men i det Hele er Hsebjerg, 

ningen i Forhold til Agcrmarken dog ubetydelig. Ct Par 

Moend have her med stort Held overgjsdsket deres Enge. Kjæ- 

ret har godt Fald til Aaen, og nogle Hovcdgrsftcr, som gjcn, 

nemstjcrre det, gjsre derfor god Tjeneste.

Herred har en endnu skarpere Jordbund og er 

i det Hele taget mindre opdyrket end Sonder Herred. Ikkun 

(tijcrilb, Karlcbyc, Vegcrslev, Voldbyc og Hammclcv, samt 

tildecls Villersse og Enslcv Sogne, imellem Gaarden Skeel

...



og Grenaae, have et frugtbart Jordsmon, og dette Strog, 

som omtrent udgjor | Part af Herredet, er et af de meest 

befolkede i hele Randers Amt. Det Kjær, som strækker sig 

fra Skeel til Enslev, danner her Grcendscsijellct imellem den 

frngtbarcre og dctt ringere Egn. De nævnte Sogne og især 

de saakaldte Uduikjærsbycr, hvilke ligge nærmest Stranden, 

have gode leer- og muldblandede Sandjorder med Leer til Un

derlag, og et Overlag af temmelig Dybde. Da Terrainet her 

for det meste er fladt og Lerets Mængde, paa faa Pletter nær, 

ikke er stor, falder det let at dyrke disse Jorder. Dette 

Streg, i Forening med den nordøstlige Part af Sonder Her- 

red, er at betragte som Kjernen, eller den bedste Deel af 

den brede Landtunge, der henhorcr under Randers Amt. 

Grenaae er saaledcs, næstefter Randers, den nf Amtets Kj-b- 

stædcr, der har den srugtbareste Omegn.

Den øvrige Deel af Norre Herred bestaaer, med faa 

Undtagelser, af magre Sandjorder med Underlag decls af 

Sand, deels nf Ahl. De siarpeste Iordcr findes dog nok i 

den nordligste Deel af Herredet, samt i Rimsoe, Glesborg 

og Hemmed Sogne, hvor der ogsaa er Flyvesand. Magre 

og torre Sandbanker med en ydcrst ringe Tilblanding af Leer 

omgive den nordlige Kyst af Kolind Sund, og have for det 

meste Kalk til Underlag, dog især mod den estre Ende af 

Soen. I Almindelighed er den dyrkede Overflade kun tynd. 

Ogsaa i denne Deel af Nsrre Herred er Jordbunden meget 

stenet. — Gaarden Skecls Marker bestaae for det meste af pint, 

tort og magert Sand af en guul Farve, men, omgivne af 

Skove, mangle de ikke Lee, og udtorrcs derfor mindre end 

andre Sandmarker af siarpe Vinde om Foraarct. De øvrige 

Hovedgaarde, som: Meilgaard, Ostergaard, Skjervad og £)iv 

bek, dele, i Henseende til deres Jorders Beskaffenhed, Skjæb, 

nc med Omegnen.

I det Hele taget er Hsbjergningcn i Sonder og Nsrre 

Herred kun ringe. De fleste Enge findes langs med Bred

derne af Kolind Snub og ere fremkomne derved, nt Vand- 

massen i Sundet eftcrhaanden har formindsket sig, saa at den
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kalkagtige Bredde lidt efter lidt er bleven overtrukken med 

Grsnsvcer og Ror; de sidste voxe her i Mængde og afmeies 

for siden at bruges til Tækning. Disse Ror kunde vist ogsaa 

med Fordeel benyttes til tidlig Staldfodring, hvilket var saa 

meget ønskeligere, som Græsningen er saare ringe her. Io 

oftere man afmeier Rorene, jo hastigere forsvinde de ganfle. 

Ved Ingvorstrup har man med Held overgjsdsket saadanne 

fra Seen vundne Enge med Boghvedeavner. Formcentligen 

vilde disse Enge betydcligcn kunne udvides, nnar Vandet i 

Kolind Sund gaves stærkere Aflob.

Gaardcne Skeel og Meilgaard i Norre Herred have dog 

ikke ubetydelig Hobjergning; men paa den sidste Gaard er den 

af meget ringe Beskaffenhed.

I dette Herred findes vel og mange Kjær, f. Ex. ved 

Sangstrup og Hammelcv, ved Vegerslev og Villersoe, ved 

Selkier, Stenvad og 9rum. Men da disse Kjær endnu 

befinde sig i en meget raa Tilstand og cre overtrukne med 

Tuer og Buflvcextcr, bliver Hebjergningcn her heist ubetydelig, 

iscer da man, af Mangel paa anden Græsning, lader Krea

turer gane derpaa om Sommeren. Udentvivl kunde disse 

Kjcrrstrækninger forvandles til gode Enge ved Planering og 

Udgrøftning, ja tildeels endog til Vandings, Enge, da de alle 

gjcnncmsijæres af smaae Bcekke; men det lader som Trangen 

til Græs er større end til Vinterfoder.

Grcendsefljellct for Større Herred og Sonderhald Her- 

red falder over de betydelige Hede, og Mosestrækningcr, som 

findes imellem Fjellernp, Ørum og Nimtofte Sogne i det 

fsrste Herred samt Nørager og Mariemalenc i det sidstnævnte. 

Paa disse udyrkedc Strækninger skal tildcelv i ældre Tider 

haye været betydelig Skov, hvoraf pag flere Steder og navn- 

(igen imellem Nimtofte og Mariemalenc endnu findes kjendelige 

Spocr.

Til den frUgtbarere Deel af S^nderhald Herred kunne 

henregnes de til Galten Herred grændsende Sogne: Vester- 

Alling, Aarslcv, Horning, Mygind, Lime, Skjorring, Krogs- 

bck og Skader. Iordbnuden er her noget mere muldrig og 

leret end i de til Randers Fjord stedende Sogne: Christrup,
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Esenbek, Virring og'Fansing, hvilke for det meste bestaae af 

magre Sandjorder, hvis Dyrkning dog meget fremmes ved 

den steerke Hybjcrgning langs Fjorden. Hine bedre Sogne 

have ret gode Aae-Enge. Gaardene Hevringholm og Iuliane- 

holm, tilligemed Byerne Lysirup, Vivild og Gjesing, som støde 

til det frugtbare Rougsse Herred, hore ogsaa til den bedre 

Deel af Ssnder-Hald Herred; især har Vivild gode leer, og 

muldblandcde Sandjorder, som ved jevnt Fald imod Syd blive 

end mere frugtbare. Iorderne til Gaarden Ssrvad ere om- 

trent af samme Bcsiaffcnhed. Den nordlige Deel af Gjesing 

Mark er noget mere muldrig og leerblandet end den sydlige. 

Mariemalene har nogle gode lcerblandede Iordcr sonden og 

-sten for Byen; Heden imellem denne Bye og Nimtofte, lige- 

som overhovedet den sydsstlige Krog af Herredet, bestaaer og 

af leerblandet Iord. Derimod er Strøget uorden for Marie, 

målene over Brunmosen til Lsvcnholm, saavelsom denne Gaardö 

Mark, meget sandet. Af samme Bcsiaffenhcd ere Iorderne i 

Auning og Fausing Sogne. Gaarden gl. Estrup er paa den 

østre Side omgiven af Kjeer og Sandmarker, har derimod bedre 

Jorder mod Lest, men som ligge meget hsit. Skafsegaards 

Marker bestaae af temmelig skarpe Sandjorder; men Mergel 

findes dog her, sijsndt sparsomt. Forresten er Mergelen ikke 

meget hyppig i Ssndcrhald Herred, hvor Underlaget nicest 

bestaaer af Gruus, Steen eller rodt Sand; sjeldent sioder 

man paa et leret Underlag.

Dette Herred har en stor Mcengde side Iordcr i de vidt- 

lystige Kjcer, som begynde ved Landsbyen Hevring i Rougsse 

Herred, og som strække sig mod Vest indtil Randers Fjord 

(saaledes at de adflille Rongsse- fra Ssnderhald Herred), og 

derfra udbrede sig mod Sydost forbi gl. Estrup, Skafscgaard 

og Ryomgaard til Kolind Sund. De til disse Kjcerjordcr 

skydende Agermarker have sædvanligen et skarpt Jordsmon. , 

I tørre Somre lide disse Strækninger ikke af Fugtighed, men 

om Vinteren staae de jcvnligen under Vand. At forhindre 

dette er neppe muligt, undtagen ved Dcemuingcr, da Fjorden 

og Havet ved Højvande overskylle disse side Strækninger; del- 

for vil deres Opdyrkning vel altid blive en mislig Sag, og
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deres Afbenyttelse til Eng og Græsning synes at være ben 
rigtigste, saamcget mere som den egentlige Oversiorpe ofte ikke 
er meer end to til tre Tommer dyb, hvorunder findes Hav- 
sand. Dog kunde vist Anernes og Grøfternes tilbørlige Op- 
rensning og Tuernes Ievning meget forbedre Græsgangene her.

Den østre Deel af RougsAe herred har stærke Leerjor, 
der, temmelig vel forsynede med Mnlddcle. Langs med den 
estre Strandbred findes dog cn smal flad Strækning med 
magre Sandjorder, temmelig siidliggende. Hine høiere 
liggende Lccrjorder vidne om deres store Frugtbarhed ved 
den Frodighed, hvormed ei alene de fleste Sædearter, men 
selv Græsset i tørre Somre vore paa dem. Formedelst 
det sure Underlag lide dog disse Jorder meget af Fug- 
tighcd om Vinteren; især er dette Tilfældet med Byerne 
Hevring og Store-Ssrnp, hvor man derfor ikke dyrker Vin- 
terseed paa de gode Jorder, men allene paa de omtalte Sand- 
Marker langs Kysten. Disse strække sig lige til Udbychoi, men 
ikkun de, der ligge sonden for Estrnplund, ere opdyrkede; 
Resten afbenyttes til Græsning og Torvesijær. Den nordligste 
Pynt af Herredet, fra Ildbye indtil Fcergcstcdct, bestaaer ogsaa 
af letsandede Jorder, der mod Vest cre fuldkommen jevne, 
men mod 9st noget bakkede og ikke saa siarpe. Det mid- 
terste Streg af Herredet har ret gode Lccrjorder, men disse 
ere dog ikke saa stærkt lerede som i det østlige Strøg. I de 
Randers Fjord nærmest liggende Byer, Kare og Voer, ere 
Jorderne mere sandblandede; hvilket ogsaa er Tilfældet med 
den vestre og sondre Deel af ørsted Mark. I den til Havet 
grændsende Deel nf Rongsoe Herred er H-bjergningen tcmine- 
lig ringe; des betydeligere er den til de Herregaarde og Byer, 
som ligge ved Fjorden og ved det store Kjær imellem Rongsoe 
og Søudcrhald H.crredcr, saasom til Holbek, Steenalt, Boe, 
Hrsted og Hcvring, men især til Hollensbjcrg, hvor en Guard, 
mand aarligcn kan bjerge fra 50 til 100 Læs H§e, ja endog 
mere, efter Aarcts Beskaffenhed. Det Hoc, som produceres 
her, har den Egenskab, at Kreaturerne drikke stærkt derefter, 
hvilket er cn Folge af Fjordens Oversvømmelser. Formedelst 
Engenes højere Beliggenhed ved Örsted, er dct Hoc, her fal-



13

der, ikke saa nærende, som det, der bjerges til Hollensbjerg.' 

Hovedgaardenc Steenalt, Holbekgaard og gl. Estrup have ikke 

ubetydelige Græsgange pan de smaa Holme, som ligge i Fjor

den. Karcholm, som ligger ud for Byen Kare og hvoraf det 

meste tilh-rer gl. Estrup, er nok den bedste af dem alle; her 

kunne om Sommeren grcesses 70 store Fedestude. Langs med 

Fjordbredden voxer en stor Mængde Siv, som, saavidt muligt, 

bjcrges og afbenyttes til Kornbaand, Hestepuder m. in.

Randers Byejorder udgjsre et Areal af over 2300 Tdr.' 

Land, ansatte til 192 Tdr. 3 Skpr. 2 F-dkr. | Alb. Hartkorn. 

De ere i det Hele af god Besiaffenhcd: stærkt leerblan- 

dede og temmelig muldrige, mangle ct heller Dybde og have 

for det meste ct leret Underlag. De saakaldte Eicndomsjorder 

udgjsre omtrent £ Deel af hele Arealet; Resten indbefatter 

Commnnejordcrne. Disse benyttes deels til Fællcdsgræsning, 

dccls ved at bortlejes til den H-istbydende, hvorved de ind, 

bringe Byen over 4000 Rbd. i narlig Lcie. Af de fsrfte eies 

en ikke ubetydelig Part nf de tilgrcendsende Landsbyer. Ssn, 

den for Aacn eicr Byen ingen Iordcr, men de ligge alle 

norden for samme, og strække sig over £ Miil fra Byen ind

til Landsbyen Lem. Foruden disse Agerjorder har Byen, langs 

med Gudcnaae, endeel Engsiiftcr, hvoraf de 15 ere tillagte 

Byens Embedsmand; Resien bortlejes til Bedste for Byens 

Kasse.

Af ben Strækning af Randers Amt, som ligger imellem 

Randers og Mariager Fjorde, og som indbefatter Støvring, 

Gjcrlev, Onsild og Nsrrehald Herreder, udgjsre de to først

nævnte Herreder ben frngtbarere Deel, de to sidste, dog især 

Onsild Herred, den ringere. Den fortrinligste Iordbund paa 

hele denne Strækning findes ved de østen for Randers liggende 

Byer i Støvring Herred: Tjercbye, Vestrup, Albek ogStsv, 

ring, som alle have lerede, møer eller mindre mnldrige, Ior- 

dcr, tildecls stærktlcrcde, især en Part af Støvring Sogn. 

Underlaget er afvcxlcnde leret, sandet eller gruset; sandsynlig- 

viis findes hyppigcn Mergel, stjondt den endnu knn ct opda- 

get paa faa Steder. De, nærmest Fjorden beliggende Byer 

have, langs med denne, fortrinlige Enge, af hvilke dog adskil-
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Uge ere ved Salg komne i lcengere bortliggende Byers Eie; 

saalcdcs have Hald og Linde ogsaa Part i disse Enge. De 

ligge meget siidt, men cre gjcnnemskaarne med en betydelig 

Mængde Gvhftcr, hvoraf en stor Deel tillige tjene som Skielgrsft 

ter, og ere saa brede, at de endog kunne hegne. De Fjorden nær

mest liggende Strækninger ere natnrligviis mcest fngtige; dog 

er man i Stand til at bjerge Hset lige nede ved Fjorden.

I den nordlige Deel af Støvring Herred aftager Frugt, 

barheden, dog meer mod Ast end mod Vesi. Saaledes 

have Raasted og Vorup, Lem og Gimming ret gode sijsrtle, 

rede Iorder, som ere i Stand til at frembringe Hvede og 

andre ædle Scedarter. Underlaget er for det meste leret, dog 

undertiden sandet. Mergel findes paa fiere Steder, endog 

Kalkmcrgel f. Ex. ved Gaarden Blegvad i Raasted Sogn. 

De østligt beliggende Sogne Mellerup og Tveed, ligesom Gies- 

singgaards Mark, bcstaae for styrste Delen nf Sandjorder, 

blandede med et Slags magert Leer af et hvidladent Ud, 

seende. Det egentlige Jordsmon har almindeligviis kun ringe 

Dybde her. Underlaget er dccls magert Leer, decls hvidt 

Sand, Gruns og Smaastecn. I Mellerup Sogn har man 

dog i de sildigere Aar paa de fleste Steder fundet Mergel i 2 

å 3 Alens Dybde. - .

Dalbyeover, Enslev og Gierlev Sogne udgiore den bed/ 

ste Deel af Gjerlev Herred. I Almindelighed have de gode 

muldrige Lccrjorder, med mere eller mindre Iblanding af 

Sand, og sædvanligst et leret Underlag. Udbynedre Sogn, 

med Hovedgaarden Ovcrgaard, har temmelig gode leer- og 

muldblandede Sandjorder. Hster-Tørslev og Raabye Sogne 

have deels fljore Lccrjorder, deels ret gode Sandjorder. De 

ringeste Sogne i Gjerlcv Herred ere: Ssdring og Vindblæs. 

I Ssdring Sogn besiaae Jorderne næsten alene af Strand- 

sand, tildeels begroet med Lyng'; nogen Sandflugt findes og 

her. Gaarden Sodringholms Mark er følgelig saare siarp- 

sandet, og Afgrøden altid mislig i tøvre Aaringer. I Vind- 

blæs Sogn er Jordbunden ogsaa særdeles siarpsander og 

grændset tildeels til Flyvesand. Imidlertid træffer man ogsaa 

i dette nordlige Slrsg af Herredet paa nogen Leerblanding.
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Uden al Tvivl har den betydelige Kjcerstrorkning, som fnx 

des i den østre Deel af Gjerlev Herred, fordum staaet Zunder 

Vand og Ssdring Sogn saaledes udgjort en 9e. I Sog

net leve endnu Mccnd, som knune mindes nt have sect Ran

ders og Mariager Fjorde ved overordentligt Hsivande at flyde 

sammen. Hvad der især bidrager til at stadfæste Rigtigheden 

af hiin Formening, cr Bcsiaffenhcdcn af Underlaget i disse 

Kjorr; det bestaaer nemlig af skarpt Strandsand, som er be

dækket med c tt saare tynd Grønsvær. En stor Strækning af 

disse Kjær, nemlig den h-iere liggende Deel, er alt begroet 

med Lyng og Pors.

I Folge det her Anførte cr det klart, at disse Kjær ikkun 

afgive hoist magre Enge. Kun de bedste og sidcste Dele deraf 

benyttes til Hsbjergning, og dog cr det H§e, her falder, af 

ringe Beskaffenhed. En større Deel anvendes til Græsning. 

Tsrveskjoer er her ubetydelig; men da man ikke mangler Areal 

af Kjær, afsirællct man Grensvceren til Brændsel. Nogle 

Hovcd-Grsftcr cre gravne til Vandets Afledning; dog serges 

ikke nok for deres Vedligeholdelse. Dersom de mange Buste, 

som groe i disse Kjeer, bleve bortryddcde, vilde Hsbjergnin- 

gen ikke alene lettes, men maaskee ogsaa foreges. At opdyrke 

disse Kjær vilde, uanscct Bekostningerne ved Udtørringen, for 

det meste blive et utaknemmeligt Arbcide, paa Grund as det 

egentlige Overlags ringe Dybde.

Gnsild Herred bestaaer næsten c tic af Sandjorder, som 

dog have nogen Blanding af Leer, og paa enkelte Steder cre 

temmelig muldrigc. Underlaget er for det meste Sand eller 

Gruns, undertiden blandet med magert gnulladent Leer. Nogle 

af de bedste Jorder i Herredet findes i Ssndcr-Änsild, der har 

gode Lcerjordcr paa den sondre Side af Byen.

Hobroc Kjsbsrccdjordcr cre, forsaavidt angaacr den Deel 

deraf, der cr under Dyrkning, muldrigcre end Jordbunden i 

Omegnen, som Folge af den stærke Gjodsiuing, KjsbstÄdjor- 

dcrne i Almindelighed erholde. Man kan her dyrke Hvede.

Mariager Kjobstædjorder ndgjsre et Areal af omtrent 400 

Tdr, Agerland, øg cre for største Delen meget lette, sandmul,
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tcbé og sandige. Begge disse Kjsbstceder have ikke ubetydelig 

Hede.

Adskillige Byer i Gjerlcv Herred, saasom Kalkbjerg, 

Gjcrlcv, mfl. have meget gode Enge. Derimod er Hobjcrg, 

ningen i Onsild Herred i det Hele taget kun ringe; det eneste 

Sogn i dette Herred, der har betydelig Hscavl er S-nder- 

Onsild. Vel mangler ej heller Engbnnd paa andre Steder i 

Herredet; men for det meste ere Engene særdeles fugtige og 

mosbegrocde samt saa ujcvne, at H-bjcrgningen meget besvcer- 

liggjsres og tillige bliver ubetydelig. Dette er f. Ex. Tilfæl, 

det med Engene i Vester-Tsrslcv og Svenstrup Sogne. Disse 

Enge trænge meget til Udgrøftning, men som de hovcriegjy- 

rende Bonder her ei have kunnet overkomme.

Kysterne af Mariager Fjord ere af en gansie anden Be

skaffenhed end de langs Randers Fjord. Medens dennes lavt

liggende Bredder for storfte Delen afgive fortrinlige Enge, er 

den, flere Mile lange, Strækning, som besiylles af Mariager 

Fjord aldeles blottet for Eng; thi med Undtagelse af et lidet 

Strog i Nærheden af Fjordens Munding, hvor Overgaard, 

Fuglsse og Trudsholm have endeel Enge, udmærker denne Fjord 

sig fra Randers Fjord ved sine hsie Bredder, som have en 

fast kalk- og klippeagtig Grund. Svære Kalkrevler findes 

paa flere Steder langs med denne Kyst og især ved Fladbjerg 

østen for Mariager Bye. Her blev i ældre Tider, da Egnen 

endnu var riig paa Skov, drevet Kalkbrcenderie for Kongelig 

Regning. Men denne, da betydelige Erhvervskilde er nu ube

nyttet.

I den nordlige Deel af N^rrehald-Herrcd er Iordbun- 

den vel ringere end i den søndre, men dog bedre end i On

sild Herred. Glenstrnp og Vester-Tsrslcv Sogne have for 

stsrste Delen et sandet Iordsmon, dog hist og her med Blan- 

ding af Leer; det sidste er nok af alle Sogne i N-rrehald-Her- 

red det ringcstc. — ) Hald Sogn er Leret nærved at preedomi- 

inere, hvorimod Linde Sogn ved sit skjsrtlerede Iordsmon 

mere nærmer sig den bedre Deel af Støvring Herred i Henr 

seende til Jordernes Beskaffenhed. Disse to Sogne turde vel 

ansecs som de bedste og ncest efter dem Spentrup og Asferg.



17

Mindre muldrlge ere Iorderne ! Gassum Sogn. Koustcd og 

Faarup Sogne have en lssere, tildeels sandet Iordbund. 

Men overhovedet er dog Leerblandingen saa tilstrækkelig paa 

hele dette Strsg, at man med Held fan saae Kl-ver, toradet 

Byg og Hvede; Mergel er ej heller sjelden.

En stor, ja maasiee den st-rste Part af Onsild og N-rre- 

Hald Herreder ligger uopdyrket i Hede. Af disse Hedestræk

ninger har hver Bye og Gaard sin Part, saa at de dyrkede 

Jorder ligge adspredte imellem de udyrkede. Jordsmonnet i 

Hederne er ofte af samme Bcsiaffcnhed som paa de omlig

gende dyrkede Marker, men Overfladen er endnu i en meget 

raa Tilstand, især paa de lyngbegroede Bakker imellem.Gassum 

og Vcster-Tsrslcv. Heden østen for Mariager imellem Hovbye 

og Kastbjcrg h-rec sandsynligviis til de magreste Str-g i denne 

Egn. Opdyrkningen af Hederne i disse to Herreder vilde 

vistnok blive tt hoist msisommeligt Arbeide, men forresten ec 

der ncppe Tvivl ,om, at den, under heldigere Tidsomstændig, 

heder for den producerende Klasse, rigcligcn vilde lsnne sig; 

thi jordbunden her har dog næsten overalt en saa stor Andeel 

af Leer, at den er i Stand til at frembringe gode Afgrøder 

af de almindelige Sædearter, hvilket Erfaringen fuldkomment 

stadfæster. Hvor Terrainet er bakket, egnede det sig meest for 

Skovanlæg. Forresten kunne disse Heder, især i N§rre,Hald 

Herred, ingenlunde sammenlignes med de magre Heder i Vi, 

borg Amt, hvor Hedeegnen egentligen fsrst begynder. Selv i 

den vestlige Deel af Onstld Herred, hvor Egnen bliver bestan

digt magrere jo mere man nærmer sig Viborg Amt, har Ivr, 

den dog endnu en svag Blanding af Leer.

Hsbjcrgningen i N-rre,Hald Herred er kun ringe, und, 

tagen i de vestlige Sogne, Koustcd og Faarup, som have gol> 

Leilighed til O.vægavl, formedelst det Kjær, der strækker sig 

langs med den vestre Groendse af Herredet. De mange smaq 

Moser og Kj«r, som findes imellem Lyngbakkerne i dette Her, 

red og navnligen vesten og norden for Gassum, gjore disse 

battede Str-g grcesrigere end Hederne paa Sletterne, hvorfor 

Qvæget ogsaa er i bedre Stand der end her.

Xanders A:nt.
(2)
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B. Beliggenhed.

3 celdre Tider har Randers Amt sikkert havt en gansie an- 

den Skikkelse end nn. En ikke ubetydelig Part af den brede 

Landtunge, som strækker sig ud i Kattegattet, har da sandsyn, 

ligviis hørt til Havet eller dog dannet stilbare Fjorde. Uden

tvivl har Rougsøe Herred fordum udgjort en He for sig selv, 

og de nu næsten tsrre Kjcrr imellem dette og Ssnderhald-Hcr- 

red saavelsom de, der herfra strække sig ned igjennem det sidste 

Herred, staaet i Forbindelse med Havet, eller udgjort en Bugt 

uf samme. De mange Spocr, som endnu findes deraf, synes 

tilstrcekkcligcn nt vidne herom. Tæt ved Orsted Bye er saale, 

des nyligen fundet et Skibsanker. At denne Landsbye forhen 

har vreret cn Kjsbstad, hvortil var Seilads, er derfor rime- 

ligt nok, og bliver det end- mere, naar man seer hen til Byens 

usædvanlige Størrelse; thi man tæller over cn Snecs Gaarde 

i selve Byen, og omtrent ligesaa mange, der cre udflyttcde, 

samt desforuden cn stor Mængde Huse med og uden Jord; 

det Ydre og Indre af Byens, med tvende Spire forsynede, 

Kirke, ligesom de, Gaderne tillagte Ravne, hvoraf den ene 

endnu kaldes Toldgaden, synes og at tyde paa at her har væ- 

rct cn Kjsbstad.

Efter Sagnet sial vgsaa Landsbyen Thorsager i Hster, 

lisberg Herred i fordums Dage have været en Kjsbstad cg 

Kolind Sund en Fjord, der har strakt sig ikke alene til denne 

Bye, men endog længere ind i Landet. Mutigen har denne 

Fjord staaet i Forbindelse mcd.hiin Bngt, og endeel af Ssn- 

derhald Herred samt hele Norre Herred saaledcs paa alle Si- 

der vceret omflydte. — I det Foregaaende er allerede omtalt 

den velgrundede Formodning , fom man har om at vgsaa 

Kjcerstrækningen i den -strø Deel af Gjerlev Herred forhen 

har staaet under Vand.
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At Havet har i Tidens Længde saa kicndeligt trukket sig 

tilbage, maa sandsynligviis, hvis man ikke vil forndscette cn 

Naturrevolution, være bevirket derved, al Bunden i de for- 

dums Fjorde Tid ester anden har hævet sig og er tilgroet 

med Vandplanter, saa at Vandmassen er bleven fortrængt, vel 

og tildccls er bortdunstet.

Med faa Undtagelser er Sekystcn af Randers Amt 

ikke meget hsi, men Terrainet hæver sig dog i Almindelighed 

snart ikke ubetydeligt over Havfladen. Man kan antage, at 

Amtet i det Hele har Fald modisten; thi jo mere man fjer

ner sig fra Kysten, jo høiere bliver Beliggenheden.

Den større Deel af Amtet er mere jevn end bakket. Vel 

træffer man hyppigere paa Strøg, der have en bølget Over- 

flade, end paa saadanne, der udgisre Sletter af nogen Udstrcek- 

ning, men hine cre dog sjeldcnt i den Grad ujevne, at Jor

dens Dyrkning derved meget besværliggjsrcs. Dette kan næsten 

ene siges at være Tilfældet i Mols Herred, og i Hcde-Stroget 

mellem Gassum og Vester,Tsrslev i Nsrre-Hald Herred.

Som nogle af de høieste Punkter i Amtet kunne mær

kes: 1) Elmandshøi paa Helgences i Mols Herred, der næsten 

egner sig til at kaldes et lidet Bjerg, og er et af de 

højeste Punkter i hele Jylland; det tjener og til Ssemærke. 

2) Røve Bakke, hvor for nogle Aar siden er opfort cn Vcir- 

molle, som man oincr i flere Miles Afstand. 3) Kjæmpe- 

hsiene ved Vorre og ved Kaloe Ladegaard i Osterlisberg Herred. 

4) Gratbjcrg ved Rugaard i Ssndcr Herred, hvorfra man i 

klart Veir seer den sjællandsie Kyst. 5) Hclgcbakkcn ved gl. 

Estrup i Sonder-Hald Herred; fra denne Hoi overseer man 

en stor Deel af dette og af Rongsse Herred; 6) Den Bakke, 

hvorpaa Støvring Kirke ligger; herfra har man en særdeles 

sijon Udsigt, især naar'man med Øict forfølger Randers Fjord 

fra Indsejlingen og indtil Randers Bye; fra dette Standpunkt 

kan man i klart Veir sine 28 Kirker og 10 Herresæder; 

7) Vindblccs Kirkebække; 8) Hsghsi ved Mariager t Onsild 

Herred; 9) Mariager Kul eller Himmel,Kul, sydost for hiin, 

paa Kjcllerup Eiendom; lo) Hald Bye, som sandsynligviis er 

det hyicste Punkt i N-rre,Hald Herred.

. • ' . (ry
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Til de jcvneste Strsg i Amtet kunne regnes: 1) Stræk

ningen fra Hyllested over Tiirstrnp og Stabrand til Maarup 

i S-nder Herred; ligesom 2) det meste af den nordøstlige 

Part af samme Herred, især ved Aalsrode, Allelev og Lyngbye; 

z) den jevne Slette sonden for Grenaae, som mod Hst 

nflttCr lige til Kysten og mod Syd forbi Gaarden Hessel; 4) 

Hele Strøget imellem Grenaae og Skeel; 5) Strsget fra 9dm; 

over Glesborg, Hrum og Tostrnp til Nimtofte i Nørre Her- 

red, saavelsom 6) den hertil grændsende Hede, der strækker sig 

in/ i Sønderhald Herred; 7) Hele den nordostlige Deel 

af Ssndcrhald Herred, nemlig: Roråger, Vivild og Gjesing 

Sogne med den imellem sidste og Maricmalcnc beliggende 

saakaldte Bruunmose; 8) den store Slette, bestaacnde decks af 

Kjær, decks af Sandjorder, som fra gi. Estrup og forbi Skaftc- 

guard strækker sig til Nyomgaard og lcrngere; 9) ogsaa den 

nordvestlige Deel af Ssndcrhald Herred langs med Grenaae 

Landevei er ofte meget jevn, saa at egentligcn knn de til Galten 

og for en Deel ogsaa til Ssterlisberg Herred stedende Sogne 

have et bakket Terrain; lo) Hcdestrsgct -sten for Gassnm i 

Nørre- Hald Herred; 11) Strøget imellem Gjerlcv og Dal, 

byeovcr i Gjerlev Herred; 12) det meste af Hobroe Mark 

og den sydost for samme liggende Egn; 13) endeligcn ogsaa 

en stor Deel af Randers Mark, især den østlige.

Den meest bakkefnlde Deel af Amtet er Mols Herred; dog 

jscer de to Landtunger, som hore dernndcr. Over den største 

af disse Uber en Art Bjergkjede, som gjor Kysten langs Ebel- 

toft Bngt og det Indre af denne Landtnnge meget bakket, 

men dog ikke i den Grad hæver sig over Havfladen som den 

dermed, ved en smal Sandstrimmel, i Forbindelse staacnde 

Halvse Helgenæs, der næsten ene bcsiaaer af hoie Banker. 

Den vestlige Kyst af denne Landtunge, langs med Kalse og 

Knebel Vige indtil Tvccd, er temmelig flad; nogle af de nær- 

mest liggende Byer have ogsaa nogenlunde jevne Marker; 

men mere sydligt, saasom ved O.velstrup og Iisgaard, er Tcr- 

rainet særdeles bakket. Den østlige af bemeldte Landtnngcr be- 

siaaer, som ovenfor anført, næsten alene af magre Sandbakker.
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Skroget imellem Ebeltoft og Balle er temmelig bakket, 

saavelsom den sydlige Deel af Sonder Herred og det meste af 

Ostcrlisberg Herred. Kalse Ladcgaard er meget hoit liggen- 

de, faa at man i betydelig Afstand, f. Er. ved Rygaard og paa 

andre Punkter i Sonder Herred, endnu sincr denne GaardS 

Omgivelser og Bankerne paa Mols. Io mere man fjerner 

sig fra denne Egn mod Nord og Sst, jo mindre bakket er 

Terrainet, og jo lavere er Beliggenheden. Egnen omkring 

Kolind Sund hæver sig paa de fleste Steder temmelig hsit 

over Vandfladen, men- er langt mere bakket paa den nordre 

end paa den sondre Side af Sundet; Allelev, Lyngbye og 

Fladstrup Byer have, som allerede bemærket, endog næsten 

fuldkommen jcvne Marker. De jevneste Strog i HsterliS- 

berg Herred findes nok ved Skicring og Todberg; Heden imcl- 

lem denne sidste Bve og Rsve er en jevn Flade.

Næstefter Mols er Galten Herred den nicest bakkede Deel 

af Amtet. Fornemmelig gjclder dette om Leerbcrg og Vis

sing Sogne, hvor der findes mange særdeles svære Leerbanker, 

af hvilke de fleste imidlertid ere af den Besiaffenhed at de 

godt lade sig dyrke. Foruden den korte Lyng, der voxcr paa 

disse og andre uopdyrkede Leer- og Sandbakker, træffer man 

ogsaa hyppigt paa Enebcerbufle, hvilke dog ikke vore frodigen. 

Imellem Galten og Rund Kirker saavelsom i Nærheden af 

Randers er Terrainet jcvnest.

Adflillige bakkcfulde smaa Strog findes i N-rre Herred, 

navnlig vesten for Grenaae, henimod Skiervad og Hrbæk samt 

imellem Gaardene Skeel og Meilgaard tangs Kysten.

Rougsse Herred heever sig temmelig hsit over Havetö 

Flade, men er ikke desmindre for det meste jevnt, iscer paa 

den vestre Side.

/ Den Deel af Amtet, som ligger norden for Randers, 

har de hoieste Bakker i Omegnen af Mariager. Skroget fra 

Hsgh-i (der forhen er nævnt som det hoieste Punkt i Egnen) 

og til Hem i Sydost, er højtliggende og hæver ft g ever Om

egnen. Hele den vestlige Side af denne Deel af Amtet er 

ligeledes meget bakkefnld. Det sainmc gjclder om Omegnen as
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Glenstrnp- og Truge-Sser. Gjerlev Herred har en temme

lig bølget Overflade, især omkring Trudsholm.

Hele St-vring Herred har en h§i, men dog flad Belig

genhed; ikkun Albek og Dimming Sogne ere noget bakkefulde 

saavelsom Præstegaardsmarken i Støvring.

Fra Randers Fjord og Nord paa hæver Egnen sig be

standigt mere og mere imod det højtliggende Hald Sogn. ■ >

Jorderne have paa de fleste Steder saa meget Fald, at 

det overflødige Vand «den Vansielighed kan finde Afløb, og 

Underlaget er paa de jevnere Strøg sædvanligen af den Bc- 

skaffenhed, at det tillader Vandet at synke. I det hele taget 

lide Agerjorderne derfor sjeldent af siadeligt Vand, og i alt 

Fald ikke i nogen betydelig Grad. Tvertimod ere disse langt 

hyppigere udsatte for Tsrkcnö Ugunstige Virkninger, end for 

formegen Fugtighed.

Naturligviis gjelder dette ikke om de fiidtliggende Kjær- 

strækninger, som findes i flere Dele af Amtet. Skjsndt disse 

deels ved Naturens Hjelp og dccls ved driftige Landmænds 

Bestræbelser nu vistnok ikke lide saa meget af overflødigt 

Vand, som forhen, og altsaa kunne benyttes langt fordeelagti- 

gere end for, saa er dog endnu meget tilbage at enste ihenseen- 

de til disse Kjcerjorders Udtørring.

Fornemmelig er det kun paa de frugtbarere Strog af 

Amtet, at Agerjorderne undertiden tage Skade af formegen 

Fugtighed. Saaledes er dette især Tilfældet i den sydlige og 

vestlige Deel af Hsterlisberg Herred, i Galten Herred, i Nong- 

soe Herred samt i Egnen norden for Randers Fjord. Men 

det er ogsaa i disse Egne (den sidstnævnte undtagen, hvor 

Markerne paa mange Steder lide meget af siadeligt Vand) at 

man hyppigst foretager Udgrøftning, dog meest ved de større 

Gaarde. Ved. Vosnæsgaard og Skieringmnnkgaard f. Ex. 

kastes aarligen mange nye Vandgroftcr, ja endog Faskingrof- 

ter ere her anlagte. Mollerup og en Deel af Kalse Lade, 

guards Marker lide temmelig af Fugtighed formedelst de mange 

Kilder her findes som en F-lge af Terrainets bakkede Belig-
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genhed. Ogsaa her, saavAsom ved Skaffsegaard, L-istrup og 

flere Gaarde, der ere i driftige Mcends Eie, ssger man at af- 

lede det overflødige Vand.
Det stillestaaende Vand, som efterhaanden samler sig 

i Lavninger og meddeler Iorden cn fordcervelig Suurhed, 

kunde for det meste med ringe Umage afledes, naar man o tn 

Eftcraaret vilde drage de nødvendige Flekgr»fter. Men Bon

den er temmelig efterladen i dette Punkt og hans Vintersæd 

mislykkes vel og undertiden formedelst saadanne Vandstader. 

Imidlertid synes det dog som om han nu begynder,at indsee 

Vigtigheden af det siadelige Vands Bortledning fra hans Agre, 

men som oftest finder han Arbeidet uoverkommeligt. Dette er 

vel en af Aarsagerne til, at de omtalte Kjærstreekninger endnu 

ere i saa raa Tilstand. Da Aaers tilbørlige Oprensning ofte 

er cn Betingelse for Udtsrringen af de tilst-dende Enge eller 

Tørvemoser, saa var det meget at snfle, at denne meget for

sømte Sag blev sat under Control. I den nordlige og især 

i den østlige Deel af Amtet hsrer det forresten vist til Undta

gelser at formegen Væde giver Misvcext, hvilken derimod her cv 

uudeblivelig i tørre Aaringer. )a, paa de sandede Iorder i 

N§rre Herred mislykkede Rugen flere Steder i det frugtbare 

Aar 1823, uagtet Tsrken dog ikke varede længere end 3 til 4 

Uger, og i det tørre Aar 1822 avlede mange end ikke den 

fornsdne Sædcrug. Paa Hessel,Mark, som ligger noget siid, 

har Rugen dog fuldkomment konserveret sig i den fugtige Vin

ter 18i|, uagtet man ikke havde gravet en eneste Vandgr§ftx 

Underlaget er og her meget porenst.
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C. Vm Engene og deres Vanding.

vigtigste og bedste Enge i Amtet findes langs med Ran, 

hers Fjord og Gudenaae. Ogsaa haves sædvanlige» god Eng- 

bund langs med de mange Aaec og Bække, som gjennem- 

skjære Landet. Engene ved Gudenaae ere især af fortrinlig 

Beskaffenhed, saavel med Hensyn til Mængden, som O.valiteten 

af H-et; thi Bunden i disse Enge er temmelig fast, og 

mangler ikke heller Fugtighed neden frq.

Det hænder ofte at Vandet i Randers Fjord og Guden, 

aae stiger saa hsit, at de dertil st-dende Hnge gansie eller for 

en Deel oversv-mmes. Disse Enge ere desaarsag og til de 

fieste Tider temmelig vandholdige, hvorfor mange Grøfter ka- 

sies derigjennem. Naar flig Oversvømmelse indtræffer paa 

den Tid H-bjergningen finder Sted, er man ister udsat for at 

lide Tab derved, i det en stor Deel H-e bedoervcs eller bort, 

skylles. Her studer man det derfor ikke raadcligt at sætte H-et 

i smaa Stakke, men derimod i store, hvilke ikke saa let kun, 

ne bortføres af Vandet og hvoraf ei heller saa stor en Part 

kan bedoervcs naar Vandet naaer Stakkene. Og fa o iler man, 

medens Veirct feier, at faae H-ct bjerget, og et behageligt 
Syn flaffe de betydelige Engstrækninger ved Fjorden og Zlacu, 

i det Hieblik de staae fulde af Stakke. Ved at opf-re Dæm^ 

ninger have enkelte Beboere ved Gudenaae sogt at raade Bod 

paa den Skade, Oversvømmelsen kan foraarsagc. Undertiden 

indtræffer denne meget beleiligt, som f. Ex. i Aaret 1826, 

da disse Enge vare saa fortsrrede fsrft paa Sommeren, at 

man kun ventede en h-isk maadelig Afgrøde; men ved plud, 

selig Flod sattes de under Vand og ydede cn saare ovcrfl-- 
big H-slct.

Den beqvemme Lcilighed, som paa mange Steder frem- 

byder sig til at sætte Engene under Vand, benyttes ikke sjcldcnt.
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Flere Omstændigheder bidrage imidlertid kil, at Engvandkng 

undertiden ikke foretages, fljsndt Localet indbyder dertil. Hin- 

dringerne for denne Sag cre fornemmelig: a) at man afstræk- 

kes fra Anlægget ved de Bekostninger det formcentligen vilde 

mcdfsrc, stjsndt disse dog alene kunde blive af Betydenhcd 

der, hvor Vandet maatte ledes fra fjcrntbeliggende helere 

Punkter, eller hvor betydelige Sluse,Anlæg bleve fornødne; 

b) hvor der cre mange Lodsejere, kunne disse vansieligen for- 

enes om Arbeidct; af denne Aarsag har saaledcs Aacu, som 

danner Skjellet imellem Aarhuus og Randers Amter, i mange 

Aar savnet den nødvendige Oprensning, hvorfor man hidtil ikke 

kunde tænke paa at blive Herre over Vandet eller ind- og 

udlade det efter Behag; og c) hvad angancr de Enge, som 

stsde til Vandlob eller Aner, ved hvilke Moller drives, da 

frygter man for at træde Mølleriernes Privilegier for nær. 

Langs med den Aae, som adskiller Onsild og Gjerlcv Herreder 

haves saaledes ikke ubetydelig Engbund, som vift meget knnde 

forbedres ved Vanding, men denne lader sig neppe her iværk- 

sætte, da ser Meller drives ved Hjelp af Aacn.

Imidlertid har man dog ved adskillige storre Gaarde al, 

lercde meget forøget og forbedret H-prodnctionen ved Engenes 

Overrisling; saaledes blandt andet ved Vosnæsgaard i Hster, 

lisberg Herred, ved Mcilgaard i Nsrre Herred, ved Ballegaard 

og Trinderup i Onftlb Herred, ved Fugelsee i Gjcrlev Herred. 

Eieren af Trinderup har især sporet heldige Virkninger af sit 

Vandingsanlæg; den Eng,'som her overrisles, var forhen et 

andet end et Morads, der neppe gav 25 Læs Hec aarligen, 

som man havde megen Vanskelighed ved at bjerge. Nu giver 

derimod denne Eng i gode Aar loo Læs Hse aarligen, fom 

er langt mere nærende for Kreaturerne end hiint. Til Anlæg- 

gct afbenyttes nogle Kilder, som have deres Udspring fra de i 

Nærheden værende Bakker, og som, ved før at udgyde sig i den 

omtalte Eng, gjorde Bunden moradsig, men nit afledes inden 

de naae den, og alene afbenyttes naar Overrislingen sial finde 

Sted.

Mærkeligt er det Vandingsanlæg, fom er udfort ved Gaar- 

Len Frydensbcrg, en Parcel af Rugaard i Sonder Herred.



26

Da Localet ikke her tillod at man kunde sætte Vandet over 

Engen, har man gjennemstaaret denne ved en Hovedgrøft, i 

hvilken det ledes fra cn nærliggende Aae; ved Enden af denne 

Groft stemmes for Vandet, som derved tvinges ind i Side- 

grøfter, der ere dragne fra Hovedgroften og saaledes gjcnnem- 

bloder Jordbunden uden at rinde over Engens Overflade. 

Naar Engen skal lægges tør, aabnes Slusen, som er anbragt 

ved Enden af Hovedgrsften. Denne Afbenyttelse af Vandet 

skal have fordobblet Hsprodnctionen her.

At udfore Vandings-Anlæg ved Engene eller Kjeerene i 

Ssnderhald Herred, vilde falde vanskeligt, deels fordi disse ere 

deelte mellem mange Lodseiere, og deels fordi de Aaer her fin, 

des, have et temmelig dybt Leie, saa at Vandet følgelig 

maatte opfanges fra et hoiere Punkt, hvortil atter udkroevedes 

Overeenskomst mellem flere Byers Beboere.

I Rougsoe saavelsom i Sonder - og Mols Herreder er Be

liggenheden i Almindelighed ei heller gunstig for siige Anlæg.



Om Rüder, Indseer, og om Vandmassen deri.

2?ed Foden af de mange Bakker i Galten Herred, tildeels 

ogsaa i Asterlisberg Herred, have mangfoldige Kilder deres 

Udspring; især er dette Tilfældet i Leerberg og Vissing Sogne 

i førstnævnte Herred.

Skjsndt Mols Herred er meget bakkefnldt, findes dog 

Kilder sjcldnere her, formodentlig fordi Vandet ikke modes 

as noget fast Iordlag, men indtil en betydelig Dybde sies 

igjennem det poren fe Underlag. Imidlertid udspringe adsiillige 

Kilder fra de tørre Sandbakker, som omgive Ebeltoft; derfor 

har ogsaa denne Bye særdeles godt Vand. I andre Egne af 

Amtet, dog naturligviis mecst i de bakkefnlde Strøg, finder 

man ogsaa hyppigt Væld; saalcdes isærdclcshed langs med 

Bredderne af Kolind Sund, hvor man har den bedste Leilig, 

hed til at samle fortrinligt Kildevand; — ligesna under Bak- 

kerne paa begge Sider af den Dal, som adsiillcr Norrehald 

og Onsild Herreder.

Efter Institsraad Bruuns statistiske Tabel indtager 

planen i Randers Amt et Areal af 7,271 Tdr. Land.

Den stsrste Indsoe i Amtet er det nysnævnte Kolind 

Sund, som danner Skjcllct imellem Norre- og Sønder-Her-- 

reder. Denne Sse er omtrent Mile lang, og fra tit 

Ij Fjerdingvei bred. Dens Bund bestaaer for stsrste Delen 

af Kalksteen; den synes ikke at være as betydelig Dybde, isæv 

i dens sstre Ende; imellem Revn og Enslev Byer kan mon 

saaledes paa en Band stage sig frem tvers over Sundet, ja 

man sial endog her kunne ride derover. Soen er temmelig 

riig paa de fleste Arter afFersivandssisie, men Fiskeriet drives 

her ikkun ganfle i det Smaa. Ogsaa en Deel Svaner op,
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holde sig her. Kolind Sund udgyder sig, formedelst Grenaae 

Aae, i Havet. Oprensningen af denne Aac vilde sikkert være 

til stort Gavn, ikke blot for Grenaae Kj-bstad, men ogsaa for 

Omegnens Beboere, hvis Eiendomme grændse til Sundet; thi 

megen Engbund vilde udentvivl herved kunne vindes langs med 

sammes Bredder.

I Skjellet mellem Norre-Hnld og Onsild Herreder ligge 

den siskcrige Glcnstrup S-c og Truge Soe, der ere omgivne 

af hoie kilderige Bakker og forenede ved en Aae, som driver 

en Melle. Den førstnævnte Soe er henved i Miil lang, me- 

get dyb og har en fast Bund. I denne Soe falder en Mængde 

Aal, Gjcder, Aborrer og Skaller. Fisirigheden er her saa 

ftor, at fiere hundrede Aborrer og Skaller undertiden have 

været Frugten af en Vaadtrcekning. Trngc Soe er ubetyde

lig; dens Bund er dyndet og dens Bredder tilgroe meer og 

meer med R-r; den indeholder dog endnu en stor Mængde 

Fist.

Paa den vestlige Grændse af Onsild Herred findes Kleitrup 

Soe; Bunden i denne Soe bcsiaaer ligeledes nf Dynd og til, 

groer stedse mere med Siv. Stubbe Soe, i Skjellet mellem 

Sonder- og Mols-Herreder, er omtrent i Mill lang og hcn- 

vcd I Miil bred; ogsaa her falde endeel Fist.

De øvrige Indsscr i Amtet ere af mindre Bctydenhcd, 

saasom Dystrup- Ramtcn- og Gjcrild-Sser i Nsrre Herred, 

Hald- og Lange-Soer i Sonderhald Herred, Krag Soe ved 

Grenaae, Kornp Sse i Skjellet mellem Hstcrlisberg- og S-n- 

der-Herred, Draabyc Soe i Mols Herred og Lang S-e i 

S-nder,Herred; Asfcrg Soe s N-rrehald Herred, en liden 

Mosesse uden Vældvand.

I Galten- og St-vring-Herrcdcr findes ingen Indsscr, 

og de tvende, som findes i Gjcrlev Herred ere saa ubetydelige, 

at de ikkun fortjene Navn af Damme eller Vandingssteder 

for Kreaturer.

Hvorvidt en etter anden af de ovennævnte Sser kunde 

med Fordccl udtsrrcs, lader sig ikke bestemme uden en nøjag

tig Undersøgelse af de locale Omstændigheder. En af de Sser,
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der lettest kunde udtsrres, er nok Truge Soe; man vilde da 

herved komme Naturen til Hjclp, da Søen, som meldt, er 

paa Vcicn til at tilgroe. Hidtil mangler Egnen et Excmpel 

i nfa a Henseende, og o tit man ogsaa ved et Foretagende af 

denne Art kunde afhjclpe et paa mange Steder foleligt Savn, 

i det man paa denne Maade tilveiebragte Engbnnd, saa er det 

dog Tvivl underkastet, hvorvidt Vedkommende vilde forene sig 

om at udfore et Arbeide, om hvis Frugter man ikke kan være 

forvisset før man scor Virkningerne deraf. Desuden kan man 

Kok med Sikkerhed antage, at det under nærværende Conjunc- 

turer vilde blive uoverkommeligt.

Det er en almindelig Erfaring, at Vandmassen i de 

fleste Indsyer, Kilder, Aaer m. v. er i de senere Aar mær

keligt aftagen. Næsten Alle ere enige om, at Aarsagcn dertil 

er vedholdende Tsrkc og isærdeleshed den mindre Masse as 

Snce, der er falden i de fire eller fem sidste Vintre, samt 

Mangel paa Frost. Nsdvcndigcn maatte jo og det derved bcx 

tydelige« formindskede Tillob af Vand have en kjcndelig Ind- , 

fiydelse paa Landbeholdninger og Vandlob, dog især paa de 

mindre Sser, som have en lss, dyndet Bund og lave Om

givelser, hvorfra ingen Kildevæld udspringe. Naar disse S-cr 

lkke oprcnscs, kan Vandmassen beti, endog i mindre tørre 

klaringer, aftage, i det deres Bund stedse mere tilgroer af 

Vandværtcr. Saaledes har dette været Tilfældet med Klci- 

trup, Gjerild, Truge, Dystrup og flere Sser i Randers Amt. 

Derimod forlader Vandet ikke i saa betydelig en Grad sine gamle 

Ercendscr i de Soer, der ere af noget storrc Omfang og have 

cii fastere Bund, eller kildetige Omgivelser; i Elcusirup S-e 

f. Ex. sial Vandmassen være den samme.nu som før. Imid-

lertid vil man have sporet, at denne i de sildigere Aar er meget 

aftagen i Kolind Sund. Men dette synes saameget sikkrerc at 

kunne alene tilskrives langvarig Tørke, som Grenaae 2kae, 

hvori Ssen udgyder sig, mccr og mecr tilgroer.

Udgravninger« af nogen Bctydenhed ere intetsteds foretagne 

i Amtet. Fra Tørvemoserne, som i ældre Tider have været 

ydcrst slet behandlede, fraledcr man vel hist og her Vandet, 

men som oftest uden Plan, saa nt ingen fuldstcendig Udtørring



30

her kan finde Sted. Det samme gjelder øm Bondens Ager- 

jorder, hvilket man i det Foregaacnde vil have sect. Vand

massens Aftagelse kan saaledes ingenlunde vcere foranlediget ved 

overfl-digt Vands Afledning, der desuden maattc have frem- 

bragt den modsatte Virkning forsaavidt Talen er om Indsoer 

og Aaer, hvortil jo den største Part af dette Vand henledes. 

At Vandmassen i disse aftager, man derfor hin tilskrives Vcir- 

liget; og, som Folge heraf, har man neppe Grund til at 

befrygte, at denne Aftagelse skulde være varig, men alene tem- 

porair. Man har ogsaa de siensynligste Beviser herfor; thi i 

de mindre terre Efteraar 1822 og 1823 er Vandet atter steget 

betydcligen i de S§er og Moser, hvor det i de foregaacnde 

Aaringer var svundet, og adsiillige Kilder, som enten vare al- 

deles standsede, eller hvis Vandmasse var mcerkeligen formind- 

sket, ere i hine Efteraar igjen traadte frem. Fra Aaer og 

Bække, hvis Vandrighed ogsaa formedelst Torken er formind, 

sket, kunne endnu i fugtige Vintre og Efteraar ligesaa betydc- 

lige Oversvømmelser finde Sted, som forhen.

Hvorvidt isvrigt den af nogle yttrede Mening er rigtig: 

at cn bestandig Aftagelse i Vandmassen finder Sted, lader 

sig naturligviis ikke med Vished afgj-re uden ved Hjelp af om- 

fattende meteorologiske Iagttagelser, med Nsiagtighed samlede 

i en lang Række af Aar. Men at ødelæggelsen af de bety

delige Skove, som forhen fandtes i flere Egne, kan have bi- 

draget til at Regn og Snee her falder sparsommere nu end 

da, er troeligt nok. .
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3.

R l im a.

De Data, som indsamles til Oplysning om denne Gjcnstand, 

kunne, ifølge Sagens Natur og især saalænge man ikke gjor 

sig den Ulejlighed at opbevare sine Iagttagelser om Veirliget, 

— ikknn være hoist usikkre. Vel antage de Fleste, at Klimaet 

er mere tort end fugtigt; men formodentlig er Lenne Me

ning alene fremkaldt derved-, at de sandige Jorder, hvilke ud- 

gjøre den storste Deel af Amtet, sædvanlig knn yde rige Af- 

groder i meget fugtige Aaringcr, og at Misvcext altid indtræf- 

fer i tørre. Medens de nu ødelagte Skovstrækninger ydede 

Skjerm imod de hyppigcn indfaldende siarpe Vinde, var Kli

maet sikkert langt lunere end nu. Dette, og Mangel paa 

Væde, især om Fornaret og indtil Midsommer, forvolde i 

Almindelighed at Frugtbarheden sjcldcnt nager over det Mid- 

dclmaadige i hine Sandegne. Nordvestlige Vinde frygter man 

meest, da disse gjerne have langvarig Torke og Nattefrost'i 

Folge med sig; sydssilige og sydvestlige ere de, der hyppigst 

give Regn.

Man vil paastaae, at der i Almindelighed falder mindre 

Regn i den vestlige Deel af Amtet, end i de til Osterssen 

grændsendc Egne, idet Skyerne, som syge henad Havet til, 

udgyde c il stor Deel af deres Vandrighed over disse Egne. 

Dog modsiges dette af Mange, ja selv den ringe Frngtbarhed 

netop disse Egne fremvise, synes at vidne derimod. At Have 

og Fjorde drage Skyerne til sig, er imidlertid en meget al- 

mindelig og fra gamle Tider antagen Mening, som saaledes 

rimeligvis har Erfaringen for sig. Det kan og i denne Hen- 

secnde bemærkes, at Beboerne af den Strækning, som ligger 

imellem Mariager og Randers Fjorde, undertiden skuffes i de
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Forventninger om Negn, hvilke den flyfulde Himmel berettiger 

dem til at nære; thi naar Skyerne, især med vestlige Vinde, 

naac hen over denne Egn, dele de sig og syge til begge Sider 

hen imod Fjordene samt mod Havet, hvorved dette Strsg hyp

pigt unddrages Regnen. Samme Skjcebne skal Egnen om, 

fring Kal-e Viig være underkastet. Proprietair Schmidt paa 

Skieringmnnkgaard har gjort den Bemærkning, at i den 

Tid han har boet der, nemlig over 30 Aar, er der h-ist sjel- 

dent falden saamegen Snee i hans Egn som længere inde i 

Landet*),  og om Sommeren raser Tordenvcir ofte rundt om/ 

fung uden at drage hen over denne Egn, som derved gaaer 

glip af Regnen. Til yderligere Oplysning om denne Gjen, 

stand ville vi anføre, hvad en Sagkyndig har meddcelt i An, ' 

ledning af Forestaaendc. "Det er en afgjort meteorologisk 

Erfaring at Kysrlande have meget mere Regn end det Indre 

af Landene, og de naturlige Aarsager hertil ere deels at der 

fra Havet opstige flere Dunster end fra Landjorden, deels at 

der ved Kysterne finder oftere Afvexling Sted af Temperatur, 

hvilket giver Anledning til at Dunsterne i Atmosphæren ved 

Afkjsling oftere gaac over i Draabeform. Men det er tvivl

somt om dette kan vise sig i en saa kort Afstand, som den. 

Talen her er om; thi paa almindelige Erfaringer ihensccnde 

til Veirligct kan man ikke stole uden ordentlige meteorologiske 

Dagbøger. Spsrgcr man nu, i Mangel af disse, theoretisk, 

om der er nogen rimelig Grund til at Fiorde og Havet skulde, 

som det hedder, tiltrække Skyerne; — saa kan det bemærkes, 

at Atmosphæren over Havet og over Landjorden scedvanligcn 

har forfljcllig Temperatur; hvilket da foranlediger, at Luften 

paa det varmere Sted stiger i Deiret, paa det koldere derimod 

sænker sig, samt str-mmcr til hiint for at erstatte den opstegne 

Luft. Om Dagen er ordcntligviis Landjorden mere ophedet 

end Havet, folgeligcn er der en Grund til at Luften og med

*) Dette kan maaskee være en Følge af den lavere Temperatur, 

som finder Sted i længere Afstand fra Kysten, og hvor derhos 

Landets Høide over Havet er større. I det sydlige Sjælland, 

hvor Landet hæver sig til et Slags lidet Plateau, falder ofte 

Snee der, naar det regner nede ved Kysten.
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den Skyerne snarere maatte sænke sig ned til Havet, hvorho- 
der i den koldere Luftcolonne snarere er Anledning til, at 
Dunsterne kunne fortættes og blive til Skyer; men af samme 
Aarsag maatte om Natten (til hvilken Tid Luften cr varmere 
over Vandet) netop det modsatte finde Sted, og der altsaa i 
det Hele ikke være nogen storre Anledning til Skyer øver 
fandet; men den Mening, at her snarere fandtes Skyer, være 
gründet i, at man om Dagen oftere end om Natten har Lej
lighed til at iagttage disse Forhold. Det maa derhos be, 
mærkes, at den her omtalte Vexclvirkning mellem Atmosphcererr 
over Land og Vand for det meste ophæves eller sijules af de 
herskende almindelige Vinde, der meget mere end hine locale 
bestemme Retningen af Skyernes Bevægelse; hvorfor ogsaa de 
i Dsgnet afvcxlcnde Land- og S§e-Ä?inde, som ere faa kjcnde- 
lige i den hede Zone, og om Sommeren i det sydlige Europa, 
kun meget svagt, ja næsten flet ikke opdages hos os. Ogsaa 
andre Omstændigheder komme her i Betragtning, f. Er. 
Skyernes Heide; var den meget ringe, kunde de maaskee 
snarere ved den indstrømmende koldere Vind fores fra Vandet 
mod Landet. Det her anførte vil imidlertid være nok for at 
vise, at Meningen om Skyernes Trækken efter Fjordene ikke cc 
urimelig." ' t

Kjær- og Moscstrcekningcrne i Sonder- Hald Herred og 
flere Steder have, især Morgen og Aften, en ikke ringe Ind- 
fiydelse paa Luftens Temperatur, formedelst den tykke, fugtige 
Taagc, som udvikler sig af deres Uddunstninger. Disse have 
undertiden en saa afgjorcndc Indvirkning paa Athmosphæren, 
at medens man paa andre Steder har fuldkommen klart Vcir 
med Soelflin, er Luften paa selv samme Tid kjslig og taaget 
i de omtalte Egne og i deres nærmeste Omgivelser. Denne 
Taage, som i Provindsialsprogct kaldes tt'ren, har ikke sjeldcnt 
en fordærvelig Indflydelse paa Mennesiers og Kreatnrcrs Sund, 
hed, dog allermeest paa Sæden, som især i Drætidcn ofte er 
udsat for at tage Skade deraf.

Den stsrste Deel af Randers Amt ligger paa det Strsq, 
hvor Jylland har fin stsrste Brede. At denne Omstændighed 
skulde bidrage til at gj-re Klimaet her forsijelligt fra de andre

Xander, Amt. • h \
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Egnes, har man ikke havt Leilighed til at bemærke. Dets 

Hovedcharakteer angives her, som overalt i Iylland, at være 

hoist ustadigt. Hvad isoerdclcshed Vindenes Styrke angaacr, 

da er der al Grund til at troe, at disse kunne rase med lige

så« megen Heftighed her som andensteds. Ja, den Storm, 

som med Nordvesrvind indtraf i Marts Maancd 1822, synes 

endog at have anrettet langt mere Adelceggelse i Randers Alyt, 

end i mange andre Egne mod nord og syd, der cre mindre 

fjernede fra Vesterhavet. Sørgelige Spoer deraf sees endnu 

paa fiere Steder saavel i Skove som paa Bygninger. Ved 

Bidftrnp oprykkede Stormen svære Trceer med Roden, skjondt 

Beliggenheden her just ikke kan siges at være meget aaben, 

og Skicrvad Ladebygning i Nørre Herred blæste gansie om, 

kuld. Det er imidlertid sandsynligt, at Stormens sdelæg- 

gende Virkninger her alene er at tilsirivc tilfældige Aarsagcr; 

thi det bliver ellers uforklarligt, hvorfor dette Stryg skulde 

være mere udsat for vestlige Vinde, end den øvrige Part af 

Jyllands Ostcrcgne. Maatte det end blandt andet befindcs, at 

den Landryg,-som strækker sig midt ned igjcunem Landet, ikke 

bæver sig til den Hoide vesten for hiint Streg, som i de an- 

tæc Egne, hvorover den falder, — hvilket er uafgjort, da 

Hsiden paa de forsijclligc Steder ikke er maalt, — saa vilde 

dog nok denne Omstændighed, ved cn saa lav Landryg og paa 

saadan Afstand, ncppe kunne have den omhandlede Virkning.

Forresten kunne Vindene vist ikke i den Grad yttre deres 

udtsrrende Virkning paa Jorderne her i Amtet som i mange 

andre Egne, hvor der gives Sletter af betydelig Udstrækning; 

thi medens Vinden her uden mindste Modstand uafbrudt kan 

stryge hen ad den jcvnc Flade, maae notwendigen de mange 

ophoicdc Belter, som cn bølget Beliggenhed frembydcr, bi- 

drage til at svække Vindens Voldsomhed. Desuden hæver 

Amtet sig ikke heller i den Grad at dette, naar Mols og 

Støvring Herreder undtagcs, knude have Indflydelse paa 

Vindenes Styrke. Det er uvk ogsaa disse Egne, der meest 

ere udsatte for at lide ved Blæstens udtørrende Evne, dog 

især Mols Land, som, for største Delen omgivet af Hav 

vg Fjorde, desuden har en sandet Iordbnnd og ingen Skove,
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der kunne give Læ før Vinden. Om man i disse Egne 

lagde Vind paa Træplantning, vilde her vcere af stor Vigtig

hed, foruden i andre Henseender, ogsaa forsaavidt som det cr 

det eneste Middel til med Tiden at tilveiebringe ct lunere og 

mindre tsrt Klima. Man har formcent at denne Sag neppe 

kunde fremmes blandt Bønderne undtagen ved Lovbud, font 

forclsbigcn bestemte, at der skulde vcere Fredshcgn mellem Bye 

og Bye, og dette Hegn beplantes med passende Træsorter eller 

Bustvexter, samt at Efterlevelsen af dette Lovbud skulde strængt 

controlleres af dertil udnævnte Mænd. Dog, naar Aicrnedet 

med en saadan Forsirift skulde haabes opnaaet, maatte der 

risdvendigen anvendes kraftigere Midler end hidtil, for at see 

Mark-Ufreden hævet; thi saalcenge Kreaturerne, strar efterat 

Sæden er i Huus, vandre fiokkcviis omkring paa Agrene, er 

det en mislig Sag at vedligeholde Plantninger, især paa 

Hegn.

Det vilde uncrgteligen være meget interessant nt have 

Kundsiab om, i hvad Forhold Vegetationen staaer i de for- 

sijellige Egne. Men herom lader sig ikke noget afgjsrende sige, 

fsrcnd man har havt Leilighed til at anstille sammenlignende 

Iagttagelser i denne Henseende i det mindste over en heel 

Provinds. At nogen Egn i Randers Amt siulde have For- > 

trin for en anden, hvad Vegetationen angaaer, uden forsaa

vidt det er *cn Folge af Jordbundens Bcsiaffenhcd og Dyrk

ningen, har man ikke kunnet spore, I alt Fald er Forsijellen 

vist h-ist ubetydelig her.

(3*)
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4.

A. ttdstifrmng.

denne begyndtes her i Amtet for 40 til 50 Aar siden, 

ssrst under Landinspectcur Haars øg siden under Stiftsland- 

inspecteur Wesenbergs Bestyrelse. Almindcligen er den under- 

kastet samme Mangler som de fleste ældre Udsiiftningcr: at 

Udfletning er alt for meget forssmt, at B-nderne, tildeelS 

som Felge deraf, have deres Jorder paa forsijellige fraliggende 

Steder og at Lodderne have en ubeqvem Figur. Beklageligt 

er det, at man ikke i bedre Tider har sogt at raade Bod paa 

disse Mangler, som med Rette kunne tælles blandt Aarsagerne 

ti! at Agerbruget endnu paa mange Steder staaer paa et saa 

lavt Trin, i det Bonden ikke kan anvende den fornødne Om- 

hu paa sine fraliggende Lodders Dyrkning, og disses ufordeel, 

agtige Figur vansieliggjsr deres Indhegning. Endog under. 

heldigere Omstændigheder krympede mangen Godscier sig for at 

udrede de med B§ndcrgaardenes Udfletning forbundne Om- 

kostninger. Nu forbyder dette sig vel af sig selv, og ovcrho, 

vedet taget har til ingen Tid, men mindst tut, Bondens For- 

fatning været fanban, at han uden fremmed Hjelp kunde over

komme slige Udgifter.

Den Egn, hvor Udflotning synes at være meest forssmt, 

er Mols Herred. I Knebel Sogn har dog hver Mand sin 

Jordlod paa eet Sted, men den er lang og smal; desuden har 

han en saakaldet Sandlod. Venderne i Deigret Bye, Tveed 

Eogn, have derimod deres Lodder fordeelte paa over 11 Ste, 

der. Skjsndt ikke faa Bonder i N-rre Herred have deres 

Lodder samlede paa eet Sted, ere de dog ikke derved hjulpne; 

thi disse Lodder ere gjerne temmelig finale og uforholdsmæssig, 

ja ofte en halv Miil.langt. Paa de Skeelfle Godser har den
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sagkaldte Stjerne-Udskiftning med lange kiledannede Lodder fun- 

. det Sted. I Byerne her har hver Mand sin Iord adspredt 

paa flere Steder. I Sonder,Herred har hver Gaard gjerne 2 

til 3 Lodder. Dette er f. Ex. Tilfældet paa det nu adsplittede 

Hsgholm Gods. ) den østlige Deel af Herredet syneS Ud, 

stiftningen at være bedre; her sees og fiere Udflsttere; de i 

Byerne tilbageblevne G'aarde have dog fom oftest i det mind

ste to Lodder. Ved Aalsrode Bye sindes en stor Hede, som 

endnu ligger i Fcelledsiab. Bønderne i Essig Bye have selv 

besørget deres Jorders Udskiftning; den har her kunnet blive 

hensigtsmæssige« udf-rt, • da Byen er liden og kun har 4 

Eaarde. Thorsager Bye i Hsterlisberg Herred har vel endeel 

Udflsttere, men langtfra ikke nok i Forhold til Byens St-r- 

relse. Som et Exempcl paa hvor nodigt Bønderne vilde ud- 

flette paa den Tid Udskiftningen fandt Sted, tjener: at en 

Gaardmand i sidstnævnte Vye gav en anden Bonde 200 Rbd. 

mod at denne siulde udflstte og hiin forblive i Byen.. Dette 

Skridt fik den f-rste dog snart Aarsag til at fortryde; thi 

den Udflottede, en fattig, men driftig Bonde, forbedrede sin, 

formedelst Jordens ringere Bestaffenhcd, saa meget stsrre Lod 

i ben Grad, at han erhvervede sig en ikke ubetydelig Formue 

medens den anden, som før var qn riig Mand, forqrmedeS. 

Paa hele Stamgodsct Rosenholm findes ikkun 5 å 6 Udflyttere. 

Todberg Bye er temmelig godt udstiftet; fiere B-ndec have 

her een samlet Lob; de øvrige kun tvende Lodder; dette er 

derimod ikke Tilfældet med andre Byer i Todberg Sogn, hvor 

Enhver har 6 til 7 Lodder. Mangelen herved fslcS dog ikke 

saa meget, da disse Byer fim ere smaa.

Et af de Godser i Amtet, der ere hcldigst udstiftede og 

hvor de fleste Udflytninger have sundet Sted, er Kalse. Man 

siger, at dette styldce en gammel Forvalter, navnlig Woerum, 

fom bestyrede Godset paa den Tid Ildsiiftningen foretoges og 

som med Iver og Overlæg decltog i den. ) de sydlige Segne 

i Osterlisberg Herred er alt for lidet udflyttct, saa ak ogsaa 

her findes mange smalle, lange Lodder.

J Voldnm, Dissing og flere Byer i Galten Herred have 

Bsnderne deres Agerlod samlet paa eet Sted og deruden
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Part i Heden. Vissing Bye udmærker sig især ved god Ud/ 

stiftning formedelst passende Udflytning. Andre Byer i dette 

Herred ere derimod langt fra ikke saa godt udsiiftede; saaledeS 

skal der f. Er. i Ieberg og Leerberg gives Bonder, fom have 

deres Iorder paa over 15 forskjcllige Steder. Veerum og 

Laurbcrg ere ogsaa maadeligen udsiiftede af Mangel paa Ud- 

flotning. Dog har man gjort Begyndelsen til at raade Bod 

herpaa, deels ved Magelæg og decls ved Udfletning.

Neppe har nogen Bye i Amtet forholdsviis saa mange 

Udsiotterc som Vivild i Sonder-Hald Herred. Men dette er 

ogsaa en Virkning af den Jldsvaade, som for nogle Aar siden 

fortcerede den stsrste Deel af denne Bye. Vivild Byes Mark, 

som allerede i sig selv er cn frugtbar Slette, har derved er

holdt ct faa meget sijonnere Udseende formedelst de mange ret 

pyntelige Bygninger, der nu, af Bindingsværk øg med Vægge 

af brændte Steen, ere opferte her. Omtrent en 3000 Træer, 

fom Rentekammeret har sijcenket de Brandlidte og som ere Ud

plantede omkring disse Bygninger, ville vel i Tiden cndmere 

forsijsnne denne Egn. Hrstcd Bye i Rougs-e Herred har 

ogsaa endeel Udflyttere, en Følge af Byens Størrelse. 

Om end isvrigt mange Bonder i dette og i Ssnderhald Her

red have deres Agerjorder samlede paa eet Sted, saa er dog 

det samme, men i mindre Grad Tilfældet her som i flere Eg

ne, at nemlig Lodderne have cn uforholdsmæssig Længde, da 

de sædvanligen strække sig fra Byen af og indtil den yderste 

Ende af Bycmarken. NaturligviiS ere Enge og Torvemoser 

scersiilt udsiiftede. Paa Stamgodset »Gammel-Estrup have dog 

endnu de fleste Byer, saasom: Grund, Drammelstrup, Au- 

ning, Torrup, m. fL, deres Kjcerjorder i Fælledsiab, og af, 

benytte dem alene til Græsning. Hvilsagzcr Bye paa Skaf- 

ssegaards Gods er bedre udskiftet end de fleste andre Byer paa 

Godset og har flere Udflyttere end disse; Bredstrnp Bye er 

især maadeligen udsiiftet.

Gjerlcv og især Onsild Herred synes i det hele taget nt 

v«re bedst udstiftede; de fleste Gaarde have her kun een Lod, 

naar undtagcs de Byer, der ligge nærmest ved den store Kjær- 

strcrkning i den -stre Deel af Gjerlev Herred, da hver har
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fin Part deri. I Dalbyeover og Gjerlev Sogne ere endeel 

Udflyttere; men af saadanne sinde» maaskee intet Sted i Ran- 

ders Amt flere, end paa det, Gaarden Trudsholm forhen til

hørende Gods i Kastberg og Vindblæs Sogne i samme Herred; 

Udskiftning og Udfletning lod i sin Tid Godsets daværende 

Eier, Oberstlientenant Arenstorff, nu boende paa Dronning- 

borg, iværksætte. ) den vestlige Deel af Nsrrehald og Støv- 

ring Herreder sees i Almindelighed fiere Udflyttere end i de 

fleste Egne af Amtet; dog have Lodderne ogsaa her en ufor

holdsmæssig lang Figur. I Asferg f. Ex. cr Prcesregaards- 

Lodden over i Mill lang og neppe 150 Favne bred. I 

Støvring øg Mellerup Sogne er en god Udsiiftning hindret 

ved for sparsom Udfletning. De fleste Mænd i Støvring have 

heres Lodder paa to Steder og disse Lodder danne en næsten 

triangulair Figur. Men Engene ligge her i et udsiiftet F«l- 

ledsiab; thi de fieste Bsnder have hver 3 Englodder. Engene 

til Mellerup ere bedre udskiftede, inert nogle af dem saa tørre,' 

at man uden at gjcnncmsijcere dem med Vandgrøfter plsier

i dem.
J S-ndcr-Onsild Bye finder den Særegenhed Sted, at 

Huusmcrndene ere udflsttede, da de derimod næsten overalt i 

Amtet ere forblevne i Byerne og have faaet deres Lodder ved 

det yderste Markesijel, saa at de ikke sjcldcnt have en Fjcr- 

dingvei og derover dertil. Som en Folge heraf er det for- 

bundet med megen Besværlighed at faae disse Lodder gjodede 

og Sæben indavlct. Megen Tid spildes hvcrgang Hunsmanden 

sial have sin Koe hjem eller den stal malkes paa Marken. 

Gangen herud kan endog neppe lønne sig, naar Koen giver 

lidet Melk.

Udskiftningen af Randers Byes Communejorder har tange 

været paatænkt, men er endnu ikke femmen i Stand, da flere 

Hindringer hidtil have ligget denne Sag i Vcicn, saafom: at 

en ftor Deel nf Byen, f. Er. Ostergade, m. tn., der ligger 

paa ben forrige Slotsplads, ingen Grnndtart har, men lige, 

fuldt i en Række as Aar har benyttet den fælleds Groesning;
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fremdeles at de Udenbyes, som eie Jord paa Randers Mark, 

ikke have Græsningsret her, jfslge en allernaadigst confirmeret 

Vedtægt. Mod Nytten af disse Jorders Udskiftning ville maa- 

skee Nogle indvende, at Hiernedet, som hermed tilsigtede^, 

nemlig, at hver Lodscier faner sin Lod samlet paa eet Sted 

og i Nærheden, ikke fuldkomment kan opnaacs her, hvor Jor- 

derne maatte deles i Smaalodder mellem omtrent 800 af 

Kjebstadens Indvaancre, hvoraf de fleste desuden kunne forud- 

sættes at ansee Agerbruget som en Bisag, hvilken de, forme- 

delst andre Sysler, ikke med fornoden Omhu kunne varetage. 

9Ren hertil kan svares, at intet Baand forhindrer de oprin- 

delige Smaalodders Arrondcring ved Magelæg eller Kjsb, saa 

at enhver Hindring for deres meest indbringende Afbenyttelse 

kunde til gjensidig Fordecl bortrsddes. Kjebmandcn og Haand, 

vcerkercn vilde afhænde deres Iordlod til Brændeviinsbrænderen, 

-Hyrekndsken og Undre, hvem Agerbruget maatte interessere 

eller være nødvendigt. Hvor nu Ageren om Vinter og Foraar 

danner Vandskader, hvorimellem hist og her cn med Vintersæd 

besaget frempipper, vilde da sandsynligviis efter nogle Aars 

Forlob Vandet være tilstrcekkeligcn afledet, Ujevnhcderne floifede, 

kort sagt: Forbedringer udftrte, som ikke lsnnc sig for Dogn- 

forpagtere at ivælksætte, og soin 4 Tiden vilde frembringe flere 

Gange det Udbytte, Iorderne nit yde, og hvilket, sijsndt en 

vigtig Resource for Communen, dog er lidet i Forhold til disses 

Bonitet og deres fordeelagtige Beliggenhed for Afsætning. 

Formedelst Fællcdsgangen paa disse Communejordcr, hvor By- 

ens mange Koer snltfodes om Sommeren, kan deres Bcvogt- 

ning bestrides ved 4 a 5 Mennesker, men bleve Iorderne end 

udskiftede, var det dog ei afgjort, at Koernes Logtning der, 

ved vanskeliggjordes; thi ligesom nn ikke nær' alle Zndvaanernc 

holde Kser, saalcdcs vilde det ogsaa da blive Tilfældet, at 

kurede Enkelte, som ved Kjeb kom i Besiddelse af et passende 

Areal, og fandt Regning ved at benytte det til Qvæghold, 

hvilket i Nærheden af en stor Kjobstad aldeles ikke blev en 

nødvendig Betingelse, kom til at serge for Vogtere.

Grenaae Byes Eiendomsjorder etc afdcelte i lange smale 

Strimler eller Agre, som gaae ivers igjennem hele Marken.
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En eneste Lodseier har vidst at forene 10 saadanne Agre tit 

en samlet Lod, som han har indhegnet. Denne Inddeling af 

Byens bedste Mark har imidlertid ingen siadelige Følger, da 

Afstanden til de lcengstbortliggcnde Puncler ikke er meget stor, 

vg Markfreden ved Vogtning tilvejebringes. En Omdeling af 

Marken, saaledes nt Lodderne erholdt en anden Figur, vilde 

derfor neppe gavne. Derimod var det at ønske, at de bort- 

leiede Commune,Jorder tæt uden for Byens ostre Port, oz 

det store Kjær, som steder til Byens sydvestlige Ende, maatte 

blive udskiftede. Den nære Beliggenhed af disse Horder, den 

gode Leilighed til at udgrsfte Kjærstrækningerne, det alminde- 

lige Hnsie at denne Sag maa komme til Udførelse, etc. 

syncs at være Grnnde nok for Udskiftningens Fordeelagtighcd. 

Men Planen hertil maatte lægges med Overlæg, især med 

Hensyn til en fuldstændig Udtørring af Kjærene, og den Lej

lighed, LocalomsiENdighedcrne tilbyde, nt give hver Ende af 

Byen Jordlodder paa een Plet. Fcclleds Adgang til Mergel- 

gravene maatte ej heller forglcmmcs.

Jorderne til Ebeltoft Kj-bstad cre alle udskiftede; men 

formedelst deres lange Afstand fra Byen har hver Mand 3 til 

4 Lodder. Udentvivl vilde denne Byes Jndvaancre været be- 

tre tjente med om i det mindste de leengstbortliggcnde af Byens 

Udmarksjorder vare forblevne »udskiftede og drevne efter Kob,, 

bclbrugeis Grundsætninger; thi naar disse Jorder ligge ud 

til Græsning, syncs det for hver enkelt Mand neppe nt kunne 

lønne Umagen at lade en Koe og et Par Faar, som han hol, 

der paa sin magre fraliggende Lod, fistte, vande og malke. 

Dersom Jorderne i Hvileaarene derimod benyttedes til fælleds 

Græsning for alle Byens Kreaturer, vilde Uleiligheden her- 

ved uaturligviis blive langt mindre.

Hobroc Kjobstadö Eiendomsjordcr cre afdcclte i lange 

smalc Agre, hvi6 Omdeling i bedre Figurer maaskee dog vilde 

have sine Vanskeligheder, eftersom disse Jorders Beliggenhed 

°9 betydelige Omfang forhindrer, at enhver Dccltagcr kan 

faae sin Part i en samlet Lod. Markfred kan desuden let 

ved Overccnskomsr tilvejebringes, ja er vel ogsaa allerede til- 

vejebragt. Hvad den Hede, som tilhorer Hobroc angaaer, da
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tt denne vel af saadan Desiaffenhed, at den fortjente at op# 

dyrkes, men det synes som om denne lille Bye allerede har 

overflødigt Arbeide i dens Ejendomsjorders tilb-rlige Dyrkning.

Ved Mariager Klosters Udparcellering solgtes en stor 

Deel af Jorderne til Mariager Bye, hvis Marker ere aldeles 

private, og afdeelte i temmelig velformede Lodder. Men Byens 

Hede er fælleds og benyttes, mod Afgift til Byen, til Grees- 

ning for nogle Faar og til deri at fljære Hcdctsrv. Denne 

Hedes Udsiiftning har været paatcenkt, men er hidtil ikke kom- 

rnen i Stand, deels fordi man har forudseet, at Heden vilde 

blive deelt i meget ubetydelige Lodder, da det maatte skce med 

Hensyn til Tallet af Grundeierne, og deels fordi Omkostningerne 

vanskeligen kunne bestrides af disse tildeels meget fattige Men- 

ricskcr; endeligen ogsaa paa Grund af det med Opdyrkningen 

forbundne betydelige Arbeide.

Af det Anf-rte vil man kunne flutte sig til hvorledes 

Udskiftningen er udfort i Amtet. Hensigten med dette vigtige 

Foretagende er vel ikke fuldkomment opnaaet; imidlertid ti(x 

staaes dog overalt, at Udskiftningen har virket -icnsynligen til 

et befordret Agerbrug.



43

B. Udparcellering.

Äf Godserne i Randers Amt ere felgende efterhaandcn ud

stykkede, og Bsndergodset frasolgt: Dronningborg, Truds, 

holm, Overgaard, Fugls-e, Ssdringholm, Demstrup, Balle, 

gaard, Mariager Kloster, Tuustrup, Vedse, Ryomgaard, Hev- 

ringholm, Estruplund, Lsvenholm, Ssrvad, Ostergaard, Hr- 

bekgaard, Fæveile, Rugaard, Lykkcsholm, Hogholm, Mellerup, 

Skjersse, Jisgaard, Qvelstrup, Roelssegaard, Bogensholm, 

Lyngsbekgaard, Kollervp, Friscnvold, Leistrup og Bruusgaard. 

Hovedparcellcn, som er bleven tilbage ved disse Gaarde, 

drives nu ved de fleste af dem gansie eller tildccls uden Ho, 

verie.
Derimod ere folgende Godser endnu complette eller have 

over 200 Tdr. Hartkorrr Bondergods, nemlig: Grevskabet Skeel 

Nled Skjervadgaard, Meilgaard, Gammcl-Estrup, Steenalt, 

Holbekgaard, Gjessinggaard, Stsvringgaard, Trindcrup, Kjel- 

lerap. Katholm, Hessel, Kalse, Vosnæsgaard, Clausholm, 

Bidstrup, Rosenholm, Skaarupgaard, Skaf-egaard. Disse 

Gaarde drives ganfle eller for stsrste Delen ved Hoveris.

Unægteligen bar Selveiendoms Indfsrelse, i Forening 

med Udskiftningen, bidraget til, at mange B-nderjorder drives 

planmæssigere end før, at Tillæg af Kreaturer er forsget og 

at Qvcegholdet nu staaer i et bedre Forhold til Arbejdsdyrene. 

Dog mangle ikke heller Exempler paa Egne, hvor Bonderue, 

sijsndt endnu Fæstere, med megen Iver s-ge at indfsre nyt

tige Forbedringer, ja endog gj-re mangen Selveier til Skam- 

me. Voldum Bye i Galten Herred er i Særdeleshed et 

mærkeligt Bcviis herpaa; neppe finder man nogen Selveier- 

egn, hvor Sandscn for et bedre Agerbrug er saa udbredt som 

her, uagtet B-nderne i Doldum, som Fcestcrc under Clans«
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holm, endnu trykkes af et (trængt Hovene. Sligt beroer og 

fornemmelig paa, om Bønderne i en Egn have et godt Exem, 

pel for Oie; fole de Kald til at folge det, da stræbe de sikkert 

derefter, hvad enten de ere Fæstere eller Selveiere; og dette 

Exempcl har den tænkende og driftige hoveriegjsrende Fæste- 

bonde, Gaardmand Iens Christensen, givet denne Bye.

At bedsmme, hvorvidt Selveicndommcns Indførelse i det 

Hele har bidraget til at forbedre Bøndernes oekonomifle For, 

fatning, og at anstille Sammenligning imellem SclveierneS 

og Fæsternes Kaar, falder vansieligt; thi de hoist foranderlige 

Tidsomstændigheder, og især Omvæltningerne i vort Pengevee, 

sen, have naturligviis havt væsentlig Indflydelse herpaa.

De Bender, som i bedre Tider have kjobt og betalt dereS 

Gaarde, ere i Almindelighed af Alle de mecst velhavende, og 

der er neppe Sp-rgsmaal om, at disse Bonder, i det mindste 

til en Tid, mcerkeligen tiltoge i Velstand. Saaledes er dette 

Tilfældet med Bsnderne paa det forrige Dronningborgsie Ryt, 

terdistrict, som tilhørte Kongen, og blev solgt paa fordeelagtige 

Vilkaar for Kjeberne; deres nuværende' Forfatning er upaa, 

tvivleligen, selv i disse uheldige Aaringer, meget bedre end 

tilforn. Til dem, der have vnndet ved at blive Selveiere, 

hore blandt andre ogsaa Beboerne af Asiildrnp i Galten Her- 

red, som fsr den Tid vare de meest forarmede Bønder i 

Egnen.

De Bønder, som i Krigsaarcne ere blevue Selveiere og 

ikke have betalt den Gjcld, de ved deres Gaardes Kj-b paa: 

droge sig, have neppe forbedret deres Stilling, men vel sna- 

rere forværret den. Saalcdcs f. Ex. Vonderne paa forrige 

RoelsoegaarLs Gods i Mols Herred; de bleve Selveiere for 

en halv Snees Aar siden, og, endsijsndt Gjelden paa deres 

Gaarde er nedsat af Godsets forhenværende Eier, kunne de 

Log neppe svare Renterne deraf. Selvejerne, som forhen 

have hort Under Clansholms Gods, ere og i maadclige Om

stændigheder, fordr de ikke i bedre Tider tamkle paa at afbe, 

tale deres Gjeld.

Disse og mange andre Selveiere, der besinde sig i lige Til- 

f«ldc, cre ofte langt værre farne cud Fæsrebønderilt. Selv-
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han ikke længer formaner at udrede Skatter og Rentepenge, 

overgive sin Eiendom i Credilorernes Hænder. Mange Selv, 

eiere, især i de ringere Egne, have saaledes maattct forlade 

deres Gaarde. Alene i eet Sogn, nemlig Orum i Norre 

Herred, stode 14 Sclveiergaarde ede i Aarct 1824. Derimod 

-ives der Fæstebønder, som cre forblcvne i Besiddelse af deres 

Steder, sijondt de i flere 2(ar hverken have svaret Skatter 

eller Landgilde. Ja, det er virkeligen endog sjeldent at see 

en Fæstebonde sættes fra Gaarden.

En nf de mccst velgjorende Folger af SelvetendommenS 

Indførelse er, at den faa meget bidrog til Hoveriets Afskaf- 

felse. Hovcrieforeningerne cre for mange Godser saaledes afx 

fattede, at B-nderue aldrig kunne komme til at gjore for 

Meget Hoverke. Derfor kan et hensigtsmæssigt Agerbrug al

drig opnaaes paa de endnu samlede Godser saalcenge Bsnderne 

sukke under denne Byrde. I Særdeleshed paa Katholm Gods 

tt Hoveriet snare trykkende; og desuagtet indgik mange af 

Godsets Bonder for nogle Aar siden den Forpligtelse at kjore 

150 Lces Mergel hver for den daværende Eier istedetfor at 

svare Landgilden. Men de vare endog længe for den Tid for

armede, og, henfaldne til Modlsshed, formane de ncppe at 

hæve sig af den Afmagt, hvori de ere nedsjunkne, med mindre 

de, nu da Godset er overtaget af Regjeringcn, bleve ved den

nes Hjclp bragte paa Fode.

Bønderne paa S-tovringgaards Gods betale Heveriet 

med Penge, ifølge en Kongelig confirmeret Hoverieforening, 

som har havt en gavnlig Indflydelse paa disse Bonders For- 

fatning; den har bidraget til Indsiddernes Afsiaffclse, til 

^.vcrgholdcts Udvidelse og Arbeidshestencs Formindskelse.

Uagtet Selveiendom er, som af det Ovenanførte erfares, 

indfort i de fleste Egne af Randers Amt, faa har dog Bon- 

bcrgaardes Udparcellering i Smaalodder langt fra ikke fundet 

hyppigt Sted her, som i andre Dele af Provindsen og i 
Særdeleshed i de sydligere Egne. Randers Amt er derfor ikke 

ßgn, hvor man kan ledes til noget sikkert Resultat i Hen
tende til de gavnlige eller siadelige F-lger af Udparcellering,
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tfæc da denne paa de fleste Steder f-rst er foretaget i den sil- 

digere Periode. Hvor Udparcelleritig har fundet Sted, vil 

man ikke rose Virkningerne deraf. At den har og fremdeles 

vil bidrage til Folkemængdens Forogelse, er en naturlig Folge 

af, at mange nye Familier, formedelst samme, stiftes. Men 

La Parcellisternes Bsrn endnu i Almindelighed ikke have op- 

tiaact Len Alder, at de kunne tjene, saa har man ikke sporet 

nogen Forsgclse i Tjenestefolkenes Antal. * Tvertimod klages 

ber paa sine Steder over, at de faste Tjenestefolks Tal cr 

aftaget formedelst Udparcelleringen, som har gjort det let for 

Tyendet at afkaste et Aag, det finder byrdefuldt, og mangen 

Tjenestekarl, som gjerne vil vcere sin egen Herre, benytter nu 

den Lejlighed, som er aabnet ham til at komme i Besiddelse 

af en liden Huuslod. Ofte gifter han sig da ogsaa uden at 

betænke, om en saadan Lod kan yde cn Familie n-dtsrftigt 

Udkomme. Forordningen af 3die December 1819 stal dog i 

denne Henseende, om end indirecte, have havt en gavnlig 

Virkning.
Forresten kan man neppe befrygte, at Udparcelleringen 

skulde fremvirke Overbefolkning. Vel er der for Vieblikket in/ 

gen Mangel paa Arbejdere, naar kun disse ville tjene. Men 

dersom ikke de ugnnstige Tider nsdte de fleste Landmænd til 

at afholde sig fra Forbedringer ved deres Eiendomme, saa 

vilde Trangen til Arbeidere snart foles. Med alt det, at 

mange nyttige landoekonomifle Foretagender, af Mangel paa 

Capital, maae hvile, og den arbejdende Klasse, saavel desfor- 

rnedelst som af mange andre Aarsager, »uddrages Leilighed til 

Fortjeneste, saa horer man dog idelige« Klager over, at Ar- 

beidslsnnen er uforholdsmæssig hsi. Hist øg her ligge Selv- 

eiergaarde sde, forbi ingen vil have dem, endog uden at bef 

tale nogen Kjsbesum for dem, og paa de endnu samlede 

Godser findes ikke sjcldcnt fcestoledige Gaarde. Alt dette synes 

at vidne om, at Folkemængden, uden Skade for det Almin

delige, meget vel kan taale den Forsgelse, som Udparcellerin

gen har foranlediget og fremdeles vil medfere.

I de enkelte Egne, hvor Udstykningen tt dreven vidt, 

har den ingen gavnlig Indflydelse havt paa Agerdyrkningen,
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Beboerne af de smaa Parceller ere i Almindelighed enten 

Haandværkere eller de have Tjeneste hos Andre, og forsømme 

deres Lod, hvis Dyrkning de ansce fom en Biting. Den, 

der ikke kan erholde Dagleie eller Accordarbeide, maa tage fast 

Tjeneste; men med 16 til 20 Rbd., som almindcligviis er c ti 

Tjenestekarls hyieste aarlige LM, kan han ikke ernære Fami

lie, og den Lod, han har, bidrager ikke meget til huns Un- 

derholdning; thi Skatter og Drifts-Omkostninger overstige ofte 

Værdien af hvad der, især under en maadclig Dyrkning, pro

duceres. Hunsmanden, som ikke selv kan holde Arbejdsdyr 

paa sin liden Lod, maa tyc til Gaardmandens Hjelp, som 

han dyrt maa betale, ihvorvel det Arbcide, den Sidste be- 

ssrger for ham, sædvanligen udfores meget sijsdcslsst. Han 

er stedse afhængig af Gaardmanden, og maa scedvanligviis opx 

pebie dennes Lejlighed.

Man kunde vel være berettiget til at vente bedre Følger 

af Udstykning i storrc Parceller, hvorpaa et Par Heste kunde 

holdes; dog ere de, ifølge almindeligt Omdomme, ikke meget 

indbringende for Staten med Hensyn til Frembringelsen af 

sælgelige Prodncter, da Beboerne fortære det meste af hvad 

de prodncere, og almindeligvits et heller dyrke deres Jorder 

bedre end Gaardmcendcne. Vandt derimod Staten ved saa- 

danne Smaalodder vindskibelige, duelige og velernoerede Bor

gere, som vare i Stand til at yde Enhver sit, ligcsaavel som 

de stsrre Lodsciere, da vilde den neppe lide Tab herved. 

Desndcn frembringes da ogsaa Mennesier, som ikke vel kunne 

Undværes til Næringsvejenes Drift. Hvad dette Slags Par- 

cellisters ockonomisie Forfatning angaaer, da finder man flere 

Exempler paa, at de staae sig ligesaa godt og undertiden be- 

dre end Gaardcicren; saalcdes blandt andet i Gjerlev Herred 

vg i den estrc Deel af Sønder Herred. De Betænkeligheder, 

som næres med Hensyn til flige Parcellister, ere saaledes 

neppe af særdeles Vægt. Overhovedet synes ben eneste Regel 

for et Agerbrugs Størrelse at burde være Besidderens Kræfter, 

°9 det maatte, fra denne Synspunkt betragtet, ansees gavn- 

ligt, om der blev lige liden Hindring saavcl for at adskille sin 

Eiendom, som paa den anden Side for at forene to eller
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fere. Forst da blev det muligt for Enhver at benytte fine 

Evner paa det bedste; hvorimod nu mangt et Pund er ned- 

gravet under foresirevnc Former, hvilke aldrig kunne være 

afpassede ester de mangfoldige Localiteter.

En meget beklagelsesværdig Klasse af Menncsier udgjsre 

Huusbcsidderne uden Jord, eller Indsidderne. Naar saa- 

danne Folk indtrcede i 2Egtestanden, stole de ofte alene paa 

den Understøttelse, de, som Fattiglemmcr, kunne vente af 

Sognet for dem og deres altid voxende Børneflok. Med 

-Tryglerie ovcrhænge de Gaardbeboerne, hvilke i 2llmindclighed 

kun knnne benytte Mandens Tjeneste. En Indskrænkning i 

saadanne utidigen stiftede 2Egtcskabcr har man derfor anseet 

Misiclig. *) Da disse, som sagt, meget fremsiyndes ved det 

Haab, Vedkommende kunne gjsre sig om Hjelp af det Offcnt- 

lige, har man tillige anbefalet en Revision af Fattigvæsens- 

Systemet, forsaavidt denne Punkt betrceffcr, saa at Doven- 

skabens eller Ubesindighedens uudcblivelige Folger blcve mindre 

følelige for vindsiibcligerc Medborgere.

*) Erempler paa ubesindigen indgaaede Ægteskaber forekomme saa- 

vel i de høiere som i de lavere Stænder; men om det derfor 

var tilraadeligt at foreskrive positive Indskrænkninger heri, 

er dog vistnok meget tvivlsomt. Blev derimod Løsagtighed, 

som nu næsten ingen Skam medfører, alvorligere anseet, da 

vilde sikkerligen det Almindelige vinde derved.

Nogen synderlig gunstig Virkning har Udparcelleringen 

ikke havt i Henseende til Kreaturers Tillæg. Om ben end 

har bidraget til nogen Forøgelse i Kreaturernes Antal derved, 

at hver Huusmand nn har en Koe, har den neppe havt no/ 

gen gavnlig Indflydelse paa Racernes Forædling eller Salget 

nf Kreaturer. Hesteopdræt kan ikke finde Sted hos Parcellisten.
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A . D y rk n in g s rn a a d e .

3 Galten H e r re d  e r d e n  a lm in d e l ig e  D r if t enten: is te  A a r  

^ 9 9 / g js d e t ; 2 d e t R n g ; 3 d ie  B y g ; 4 d e o g 5 te  H a v re  m e d  

K lo v e r , 6 te  K lo v e r , o g 3 in d t i l 6  A a rs G rc e s le ie ; eller pa» 

b c  b e d s te J o rd e r , s a a s o m  i L c e rb e rg , V is s in g , G a lte n  o g  V c e -  

r u m : 1 ) B y g , g jo d c t ; 2 ) R u g e l le r V in te rh v e d e ; 3 ) B y g  r  

4 ) E r te r ; 5 ) B y g ; 6  o g 7 ) H a v re  v g  u n d e r t id e n  8 ) H a v re  

M e d K ls v e r ; 9 o g 1 0 ) K lo v e r ø g  G ræ s n in g .

I  E g n e n m e lle m  R u u d o g R a n d e rs g js d s ie  B -n d e rn e  

d e re s G r -n jo rd  o m  E f le ra a rc t , o g  f - rs t o m  F o ra a re t p lo ic S  

^ c n 2  G a n g e t i l B y g . L e d  d e n n e  B c h a n d lin g sm a a d e p a a ,  

s ta a e r m a n , a t B y g g e t ly k k e s b e d s t i G rø n la n d .

P a a  G a a rd e n  L s is iru p s a n e r in a n  R u g m e d  B o g h v e d e ,  

v g g js d c r t i l L e n s ld s te , d e r a f f la a e s o g b e n y t te s  s o m  H § e ; a t  

B o g h v e d e la d e r s ig fo r v a n d le  t i l H o c , d e ro m  h a r m a n h e r  

v v c rb e v i is t s ig . V il m a n b ru g e  s a a d a n  F re m g a n g s m a a d e , m a a  

J o rd e n  væ re v e l r e n s e t , d a S e n e r o g Q væ k g re e s e l le r s ta g e  

o v e rh a a n d o g q v c e le R u g e n ; d e r fo r b l iv e r B o g h v e d e n  e i h e l le r  

s a g e t fø r i S lu tn in g e n  a f Iu n i i , h v i lk e t g a n e r s a a m e g e t  

b e d re  a n , d a d e n a n v e n d e s  t i l H o e , o g  f la f fe r L e jl ig h e d  t i l a t  

g iv e J o rd e n e n h a lv B ra k  i F o rv e ie n . O g s a a b ru g e r m a n  

p a a d e n n e  G a a rd m e d H e ld a t u c d p lo ie  B o g h v e d e  t i l R u g ;  

w e n  E r fa r in g  h a r læ r t , a t N e d p lø jn in g e n  b o r f in d e  S te d  in -  

d c a B o g h v e d e n  sæ tte r K je rn e , o g n n a r L a  R u g e n  g iv e s h a lo  

^ js d s ie , b liv e r A fg rø d e n d e ra f l ig e s a a g o d , s o m  e f te r fn ld  

^ ls d f lc . B o g h v e d e n s  N e d p lø jn in g  k a n s a a le d e s t ræ d e is te d e t -  

f ° c e n  h a lv  G js d n in g .

A t s a a e  H a v re  i d e n n e d p ls ie d e  B o g h v e d e  h a r m a n  fo r#  

i D o ld u m ; m e n H a v re n  s y n e s ik k e a t v i l le p g g d e n n e  

L a n tz e ro z tm t .
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V taade lykkes saa ledes som Rugen . Dog ha r m aas ice en fe  i  I' 

fig tig F rem gangsm aadc ved Boghvedens Nedp l-in ing væ re t 

Sky ld he ri.

Kobbc ld rift m ed re cn B rak b ruges paa O ve rm a rken til 

Gaa rden  Ls is trup , hv ilken  M ark  fo r de t m este bes taac r a f e t yde rs t 

ko ld t, snu rt og se ig t Io rdsm on ; lige ledes paa C lausho lm . 

Vexe ld rift m ed  B rak frug tav l e r fu lds tæ nd igen in d fo rt om tren t ved  

en ha lv S lices S tede r i Ga lten  Herred , en F -lge n f de t C rem - 

peb Dannebrogsm and Peder N ie lsen Knuds trup  ha r g ive t, og a f 

den  Unde rs tø tte lse , Landhuusho ldn ingsse ls iabe t ha r fo rund t nog le  

Psnde r i denne Egn . Knuds trup beboede t adsk illige Aa r cn  

Fces tegaa rd i Leerberg , og a lle rede da va r reen Vexe ld rift i god  

Gang hos ham . I  Aa rc t 1823 a rvc fæ s tede han en Vc irm o lle  

i R sve , m ed tilliggende Io rde r, som  fo r s tø rs te De len e re sand - 

le rede ; Hoved lodden , de r ha r e t A rea l a f 85 Td r. 7 | Skp r. 

Land , fo resa tte han s ig a t d rive i 3 A fde linge r, hvo ra f den  

ene , som e r bed t i 7 Ind tæ g te r, hve r paa 4 Td r. 5£ Skp . 

<?anb , nn e r b rag t under fo lgende D rift: 1 ) Ka rto fle r i hee l 

G jsdn iug , 2 ) Byg , 3 ) K lover, 4 ) K love r, 5 ) Rug , ha lvg js -  

de t, 6 ) E rtc r , V ikkc r e lle r Boghvede , 7 ) Byg e lle r Havre ; 

hv is K løve ren flaae r fe il, da tages e fte r de to fo rs te A fg rodc r: 

3 ) V ikkcr, £ rte r e lle r Boghvede , 4 ) Rug e lle r Byg , 5 og 6 )  

K lø ver, 7 ) Havre . Den anden A fde ling , som fo r s io rs ie  

De len laae i G ren jo rd , ba han m odtog den , ha r han lig e le -  

des in ddee lt i 7 Nummere , hve rt paa 5 Td r. 6Z ^kp . ^and , 

og e r nu i Begreb m ed a t in d fø re fo lgende Sæ ds iifte her.' 

1 ) B ilke r, E rte r e lle r Boghvede i fu ld G jsdn ing , 2 ) Rug, 

3 ) Ka rto fle r, ha lvg jodcde , 4 ) Byg , 5 og 6 ) K lsve r, 7 ) Havre . 

Den tred ie  A fde ling , paa 12  Td r. Land , v il han d rive  m ed e t sex , 

aa rig t Vcre lb rng . 'N og le Bonde r i Lee rbc rg , Iebe rg , m en  

isæ r i Vv ldum , have v iis t s ig m ecs t tilb s ie lige til a l træ de i 

Knuds trnps Fodspoe r, og de s taae s ig a lle ve l ved den nye D rift,  

be have in d fs rt e lle r g jo rt Fo rbe rede lse r til. Ka rto ffe la v len  

udb rede r s ig m ed ra fle  Skrid t, fo rnemm elig i s ids tnæ vn te Byt,  

hvo r een Bonde , nem lig Gaa rdm aud Iens Chris tensen , « 

Aa re t 1824 lagde 54 Td r. Ka rto fle r i fu ld G jrd fle . Fem
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a n d r e  G a a r d m æ n d  i d e n n e  B y e  læ g g e  h v e r f r a  1 2  t i l 2 2  T d r .  

K a r t o f l e r ; o g s a a  e t P a r  H u n s m c e n d  h e r b e f l i t t e  s ig  p a a  d e n n e  

A v l . D y r k n in g  a f V ik k e h a v r e  t i l H e b je r g n in g  o g  t i l  H e s t e n e s  

S t a ld f o d r i n g  t i l t a g e r l i g e le d e s  b e t y d c l ig e n  i V o ld u m . R ig e  

A f g r ø d e r a f P r o v s t i e r n g  e f t e r g j s d s ie t V ik k e h a v r e , s a m t a f  

E r t c r o g  B y g , v id n e  o g  t i l f n ld e  o m  d e n  o m h y g g e l ig e  D y r k ,  

H in g  o g  d e t p a s s e n d e  S æ d s k i f t e , h v o r p a q  f l e r e  M æ n d  i d e n n e  

B y e  b e f l i t t e  s ig .

D e n  a lm in d e l i g e  D y r k n m g s m a a d e  i s V f t e r l iS b e r g  H e r 

r e d  e r :  1 ) G r s n la n d s - B y g , h a l v g jo d s i c t , e f t e r 2  a  3  P l - i n i n «  

S c r , u n d e r t id e n  H o r  e f t e r 2  P lø jn i n g e r ; m a n g e  s a a e  B y g g e t  

u d e n  G js d s ie  i G r o n jo r d e n , m e n  g iv e  t o  f u l d  G jo d n in g  t i l  

d e n  p a a f o lg c n d e  S e e d ; 2 ) N u g , h a l v g jo d s t e t ; 3 )  B y g ; 4 )  

E r t c r ; 5 )  B y g  e f t e r 2  P lo t n in g e r ; 6 )  H a v r e  o g  4  å  5  A a r S  

H v i le ; e l le r o g : 1 )  B y g , g j s d c t , e f t e r  2  P ls r n in g c r ; 2 )  R u g ,  

a lm in d e l i g e n  u g j s d e t ; 3 ) E r le r ; 4 )  B y g  e f t e r 2  P le in in g c r ;  

5 ) H a v r e  o g  4  A a r s  H v i le . A d s k i l l i g e  t a g e  t o  H a v r e k je r v e .  

P a g  n o g le  S t e d e r , h v o r d e n  f o r t r i n l i g s t e  J o r d  h a v e s , s a a -  

s o m  i e n  D e e l a f  E g g a a e  S o g n ,  t a g e s : 1 ) B y g  c g  H o r ;  2 )  

R u g ,  g j s d c t ; 3 )  B y g ;  4 )  E r t c r ; 5 ) B y g ; 6 )  B y g , g j s d c t ;  

7 ) E r r e r e l l e r B i t t e r ; 8 ) B y g ; 9 )  H a v r e  m e d  'K l s v e r o g  2  

A a r s  H v i le . D e n n e  D r is t  h o r e r  i in i d le r t id  t i l U n d t a g e l s e r n e ;  

M a n  h a r o g  f u n d e t , a t d e n  f o r  m e g e t a f k r æ f t e r  J o r d e n .

I s t e d e l f o r  G r ø n la n d s - B y g  b r n g e s  n u  p a a  n o g le  S t e d e r  

^ ' r o n la n d s - H a v r e , h v o r e f t e r J o r d e n  b r a k k e s . D e n n e  F r e m ,  

g a n g s m a a d e , s o m  f i n d e r m e g e t B i f a ld , b r U g e s  b la n d t a n d e t  

v e d  R o s c n h o lm  o g  T n n s t r u p .

P a a  L o s n æ s g a a r d , s o m  h a r  o m t r e n t 5 0 0  T d r . A g e r l a n d ,  

d r iv e s  d e n  e g e n t l i g e  M a r k  i 9  V a n g e  m e d : 1 ) h e e l B r a k ;  

2 )  R a p s  o g  R n g ; 3 ) H v e d e  e f t e r R a p s , o g  t o r a d e t B y g  e f t e r  

N u g ; 4 )  B y g  o g  H a v r e ; 5 )  H a v r e  m e d  K lo v e r . I  B r a k ,  

o n r c t b l i v e r h e le I n d t æ g t e n  m e r g le t . K lø v e r e n  s ia a c s  d e t  

s u r s t e  A a r  t i l H o e , o g  g r a s s e s  s id e n  a f c i r c a  200 H o l læ n d c r i e -  

k o c r i 4  a  5  A a r . D e  n æ r m e s t v e d  G a a r d e n  l i g g e n d e  I o r ,  

b c c , e l l e r b e n  1 0 d e  V a n g , d r i v e s  i G  D e le  m e d : 1 ) K a r t o f t  

I c r , g jo d s i c d e ; 2 )  B y g ; 3 )  K ls v e r ; 4 )  V in t e r s æ d ; 5 ) B L lg s æ d ;  

n ) V n a r s æ d  m e d  K ls v e r . D e n n e  G a a r d s  J o r d e r h a v e , v e d

( 4 * )
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M e rg e le ns D ru g vg e n fo rs ta nd ig (S u lfu r , o pn aa e t e n h s i 

G rad a f K ra ftfy lde , o g yd e d e r ige s te A fg rø de r a f ce d lc rc S « d -  

a rtc r, sa a a t d e r a f G a ard en s e g e n A v l n u u db rin ge s a a rli-  

g en e t s tø rre Q va n tu m  K o rn o g F o de r, e n d d e r fa r d e n n u 

væ ren de E ie rs B e s id dc lses tid u db rag te s a f d e n n e A v ling o g  

lirca 6 00 T d r. H a rtko rn s T ien d e . N cpp e g ive r n og en a nd en , 

e nd og a f d e b ed s t d y rked e G aa rde i A m re r fo rho ld sv iis e t sa a  

b e tyd e lig t U d b y tte , so m  V o snæ sg aa rd , d er d e su d e n lig ge r sæ r, 

d e le s b eq ve m t fo r P rod uc te rncs A fsæ tn in g . G a a rd e ns E ie r, 

H r. P ro p ric ta ir L ad ig es , h a r g jo rt s ig m e ge t fo rtje n t a f O m 

e g ne n , ik ke b lo t ve d d e t E rcm pe l, h an h ar g ive t, m e n o g sa a  

ve d a t o p m u n tre s ine F æ ste bø nd er t il a l fK g e d e t. A lle re de  

fo r s ie re A a r s ide n h a r h an t ilb u d t e nh ve r a f d isse B sn -  

b e r, so m v ilde d rive d e re s L o dd e r lig eso m h an , m e d B rak  

vg s ie re P l- in in ge r e nd sæ d van lig t, g ra tis : P lov , H a rve , 

V o gn m . m . D og ska l in ge n h a ve b e n y tte t d e tte T ilb u d ,  

x -s rs t læ n ge e fte r, d a B o n dc rn e sa ae d e h e ld ig e V irkn in ge r a f 

L e n fo rb ed re de D rift p aa L osn æ sga a rd , b eg ynd te a d flillig e a f 

d em a t b ru ge h e 'e l B ra k , o g d e fre m brin g e n u fo rtr in lig R u g ,  

h v ilken S e ed e lle rs e fte r B yg p le ie r a t væ re r in g e i d e n n e  

E g n . V e d H je lp a f B rakb e a rb e id n in ge n H ø le d isse B o n de r  

vn la n g t m e re R ug , e n d t ilfo rn , d a d e m a a tte h e n te b a ad e  

S ee de - o g B rod rug fra S on de r H e rre d . O ve rh o ve d v ise r d e t 

s lg m e er o g n ice r, a t R ce nb ra k e r e t a f d e fo rtr in lig s te M id , 

le r t il a t s ikk re s ig e n g od R n ga fg ro d c .

R ee n B ra k b rug es ve d A m a lie ga a rb sa m t p aa P ræ s ten s  

M a rk i M o rke , o g m an a g te r a t in d fy re d en ve d K a lve , 

so m h id til e r d re ve t ve d F orp ag te r. K a rto fle r d yrkes i d e t 

S to re ve d A m a lie g a a rd .

P a a S k ie rin g m u n kga a rd e r D rifte n sa a le de s : 1 ) R u g ,  

g jed s te t; 2 ) V ikke ha v re ; 3 ) B yg ; 4 ) B o g h ve de t il G rsn fo -  

L e r; 5 ) B yg , g jsd s te t ; G ) B æ lgsæ d ; 7 ) B yg ; 8 ) H a v re ; 9 )  

K love r, d e r kn n s ia a c r i e t A a r. H e r a nve nd es a ltsa a e n  

A rt V e re lb rn g , m en » be n n t d e r d y rke s D ra k frng tc r e lle r  

g jsd skcs t il F o d eru rte rn e .

E t fu ld ko m m e n t V e re kb rn q e r, m e d U nd ers tø tte lse fra  

S a nd hu u-ho ld n inzsse ls iab e t,  a f e t P « r M « nd i T od -
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berg og Kradderg; de lægge megen Vind paa Kartoffelavl, 

som nu begynder al tiltage ogsaa i denne Egn.

Hsterlisberg Herred, især den ostlige sandede Deel deraf, 

saavelsom de dertil st-dende Egne, udmærke sig ved de særdeles 

højryggede Agre, som næsten overalt findes her, og som ere 

fremkomne derved, at man under Plsiningen alt for hyppige« 

har kastet Iordcn iudad, ifølge den gamle Skik at samle Agre

ne baade til Vintersæd og til Daarscrd. Derved er vel frem- 

kommen en noget stsrre Overflade, men hvis hole Rygge vist, 

nof meget besværliggjor Dyrkningen. Man ssger derfor n* 

at raade Bod herpaa, ved oftere end forhen stete, at kaste 

Agrene ud, uaar de plsics, hvorved dog den Forsigtighed iagt

tages, engang imellem at samle 3 eller 4 Furer paa Ryg, 

gen af Ageren, for ikke gausie at blotte denne for Len gode 

Jord. Naar denne Fremgangsmaadc s-lges, og uaar Age

rens Ryg gjodes lidet stærkere end Siderne, har man ikke spv, 

ret siadelige Folger af detce Foretagende; thi man bemærker 

tydeligt, al Ryggen af Agrene besiaaer af samlet Iord, der 

kun mangler Udluftning for at blive frugtbar. Det vil do

have lang Tid, inden disse højryggede Agre forsvinde. Del 

sees og saadanne Agre paa flere andre Steder i Amtet, tneu 

te ere langt fra ikke i den Grad højryggede som netop paa 

det omtalte Strsg.

Paa Mols og i Sander Herred er den mecst gjængse 

Drist: 1) Boghvede; 2) Rug, gjodct; 3) Byg i den bedste 

Deel af Dangen; forresten anden Kjcrv Rug; 4) Havre, og 

3 i\ 4 Aars Hvile. Mange Modificationcr finde dog heri 

Sted efter Iordernes Beskaffenhed. H-rren, som paa Mols 

undertiden forundes Pladv i Sædskiftet, sees næsten ikke i 

Sender Herred, hvor derimod Boghveden spiller en Hoved- 

rolle, endog i de bedre Byer henimod Kolind Sund. I de 

bedre Sogne paa Mols ved Kaloe Viig, saasom i EggenS, 

tages sædvanligcu: t) Hor, Boghvede, Byg eller Havre, hvor

til pl-ics 2 Gange; 2) Rug, som gjoLcö; 3) Dng; 4) 

tcr; 5) Byg: 6) Havre med Klover, der ligger i 4 Aar. De 

bakkede Sandjorder i Knebel Sogn dyrkes med Boghvede oz 

Rugkjervc, hvorefter dc hvile i 4 ä 5 Aar. Til den før ft c
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Rugkjerv gives en svag Gjodske om Eftcraaret; til den anden 

gjodes ikke. Paa de h-ie Bakker og disses Skraaningcr, hvor 

man ikke kan bruge Ploven, voxer ikkun Lyng, der afædes nf 

Faarene. De Byer paa Mols, som have starpsandcde Ior- 

der, saasom Egsmark, vejle med 2 Boghvede- og 2 Nugkjerve, 

og lade Iorden hvile i 6 til 7 Aar. I Holm og Draabye 

bruges paa de bedste Jorder folgende Sædskifte: i) Havre 

efter 2 Plsininger; 2) Rug efter een Plsining og Gjedsie; 

3) Byg efter 2 Plsininger; 4) Ertcr og Havre, den sidste 

udlagt med Kløver, og 5) efter Erterne Havre, ligeledes ud, 

lagt med Klsver til Hvile i 4 å 5 Aar.

Ved Noelssegaard paa Mols er Driften saaledes: 1)Byg, 

halvgjsdsket, efter 2 Ploiningcr; 2) Rug, halvgjodsiet; 3) Byg; 

4) Erter, Vikker eller Havre, og 5) Havre efter Erterue og 

kikkerne; Iordcn lægges ud med Havre og isaaet Klover og 

hviler 4 å 5 Aar. En Bonde i Knebel, som faaer Under- 

stettelse fra Landhuusholdningsselskabct, har nu indfort Vexcl- 

driften.

Dyrkningen af Ebeltoft Kjsbstoedjorder er, som Folge af 

disses ringe Beskaffenhed, hoist simpel. Paa Indmarksloddcrue 

er den saaledes: 1) Byg, halvgjodsict; 2) Rug, ligeledes halv- 

gjsdskct; 3) Byg; 4) Erter eller Havre; efter Havren udlæg- 

ges Jorden, om muligt, med Klsvcr; tages Erter, da fieer 

dette ssrsr eet Aar sildigere, ved efter disse at saae Havre. 

Jorden hviler da scedvanligcn i 3 a 4 Aar. Udmarkslodderne 

dyrkes ikkun i 3 Aar, nemlig med 1) Boghvede; 2) Rug, 

svagt gjsdsiet, og 3) atter Rug, hvorefter 4 Aars Hvile.

I Sender Herred yndes Ertesceden saa meget, at en Deel af 

Dygvangen anvendes hertil, da Erterne, formedelst Jordernes 

ringe Beskaffenhed, ellers blevc for mislige. I de ringere Byer 

af Herredet falder Bygsædcn bort, og i dens Sted tager man 

Rug, saa at denne Sæd her, ligesom undertiden paa Mols, 

folger 2 Aar paa hinanden. Til de tvende Rugkjerve gives 

kun en eneste svag Gjsdflning, hvilken Udmarksloddcrne endog 

ofte maae undvære. Jorden hviler sædvanligen i 4 a 5 2far 

eller længere. ) Aalsrode og flere norden for samme liggende 

Landsbyer saaes paq den bedste Deel af Markerne: i) Byg,
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2 ) R u g , 3 ) B y g , 4 ) H a v r e ; m e n  u n d e r t id e n  t i ls a a e s  e n  h a l l»  

D a n g  m e d  E r te r e n te n  e f te r R u g e n  e l le r o g i G r o n jo rd .

F r a  d is s e  p a a d e n n e  K a n t a f A m te t a lm in d e l ig e  D n s ts ,  

m a a d e r a fv ig e r m a n  s jc ld e n t , u n d ta g e n  v e d  L e  s ts r r e  G a a r d e .  

S a a le d e s a n v e n d e s p a a R u g a a r d o g P a r c e l le n F r y d e n s  e r g  

fo lg e n d e  S c e d f i i f te : 1 )  B o g h v e d e  e l le r B r a k ; 2 ) R u g , g jo d f le t ;  

3 ) K a r to f le r , B o g h v e d e p a a d e r in g e re , o g  V ik k e h a v r e  e l le r  

B y g  p a a d e b e d r e D e le a f D a n g e n ; 4 ) R u g , o m  m u lig t  

b a lv g js d f le t ; 5 ) H a v re  u d la g t m e d  K l-v e r t i ! H v ile  i 4  A a r .  

V e d  R u g a a r d  h a r m a n  a fs ta a r e t 2 0  T d r . L a n d t i l V e r e lb r u g ,  

fo r n e m m e lig  fo r a t t i lv e ie b r in g e  S ta ld  fo d r in g s  u r te r . c e d s e l 

t c t p a a  d e t te  A r e a l e r d o g  e n d n u  c t fu ld k o m m e n t b e s te m t . P a a  

In g v o r s tr u p  e r K a r to f fe la v le n  b r a g t i « D « d s k if te t ; p a a  F a v v e ile  

b r u g e s  fo r e n D e e l r e e n  B r a k . H ø g h o lm  h o ld e r o g s a a  B r a k ,  

o g h a r n o g e n R a p s - o g K a r to f fe la v l . P a a  M - lle r u p  v e x le r  

m a n  h y p p ig t m e d  S e te r , B it te r , B o g h v e d e  o g la n g s t ra a e t S æ d .  

B r a k m a rk e n  t i ls a a e s  n c e s ie n  a lt id  m e d  L it te r t i l F o d e r , o g , d a  

m a n h æ v e r e n  D e e l T ie n d e in  n a tu r a  o g h a r b e ty d e l ig  .Y s -  

b je r g n in g , e r m a n  a lt k o m m e t fa a v id t , a t m a n g js d f le r 2

G a n g e  i O m lø b e t .  ,

G r c n a a e  K jo b s iæ d m a r k e r fo r t je n te  e n o m h y g g e l ig e r e  D y r k 

n in g b a a d e fo rd i J o rd b u n d e n  e r g o d o g  fo r d i d e ik k e e r e a f  

fo r s to r t O m fa n g . F o r T id e n  e r S æ d s k if te t : 1 ) G r ö n la n d s ,  

B y g , h a lv g jo d f tc t ; 2 ) R u g , l ig e le d e s  h a lv g jo d s ie k ; 3 ) B v g ;  

4 ) E r te r o g P ik k e r ; 5 ) R u g  u d e n G jo d s ie ; 6 ) H a v re ; 7 , 8 ,  

9 ja  io ) .n v ilc , fo r e n D e e l m e d  K lo v e r . A fv ig e ls e rn e  h e r 

f r a in d s k r æ n k e s ig d e r t i l , a t E n k e lte h a v e b e g y n d t a t d y r k e  

H v e d e  is ie d e t fo r R u g . K a r to f fe la v le n o g H s r a v lc n e r e h o » s t  

u b e ty d e lig e . S r n a a  F o rs s g  m e d  R a p s  e r e a n s t i l le d e . D e r s o m  

'D y r k n in g e n  a f E r te r b le v o m b y t te t m e d  K a r to f fe la v le n , v t ld e  

H o rd e r n e , d e r t i lv o x e  m e d  S e n e r , b e d r e k u n n e h o ld e s r e n e ,  

o g , h v is  B y e n s  l id e t b e n y t te d e  B r æ n d e r ie r d e rh o s a t te r k o m  

i D r if t , v i ld e b e g g e D e le  b id ra g e t i l G jo d u in g e n s  F o r s g e lfe ,  

o g  s a a le d e s  le t te  D y rk n in g e n  a f H a n d e ls v c e x te r , is æ r n a a r K jæ -  

r e t t i l l ig e  b le v u d f l if t c t .

P a a d e s k a r p s a n d c d e Io r d e r , f o tn in d ta g e b e n s ts r s te  

P a r t a f N ^ r r e  H e r re d , ^ b r u g e r m a n s æ d v a n l ig e n fo lg e n d e
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Drifl. 1) Boghvede, 2 og 3) Rug , og 4) Havre paa den  

bedre Deel, hvorefter f-lger 4 å 5 Aar6 Hvile. I de læ ngst 

bortliggendc m agreste Lodder saaes ikke Havre, og her er m an  

undertiden nødt til at nsics m ed een Rugkjerv efter Bogbve- 

den; disse Iorder hvile da i 6 til 9 Aar; dette er f. Er. Til- 

fæ ldet m ed Sandlodderne til Nim tofte og Ram ten. Forkjæ r- 

lighcden for Ertesceden synes endog at ytcre sig i denne m agre  

Eg", £voc m an ofte i Næ rheden af Byerne seep sm aa Jord, 

stykker besaaede m ed Erter.

Kun ved M eilgaqrd- Hrbekgaard, Serupgaard og enkelte 

andre Steder er Dyrkningsm aaden noget afvigende fra den i 

Egnen alm indelige, i det m an der m ellem iste og 2den Rug- 

kjerv tager Spergel, Kartofler, undertiden ogsaa lidet Erters 

Byg soger m an at forskaffe sig ved derm ed at besaae de bedste 

Dele af Boghvedevangen og at gjode dertil.

I de saakaldte Udcukjæ rsbyer i den østre Deel af Nsrre  

Herred er Dyrkningsm aaden forsijellig, eftersom Iorden er 

lnccr eller m indre m uldrig. I Gjerild, der har sæ rdeles frugt- 

bare og veldyrkede M arker, tagcs: 1) Gronlands-Byg, hvortil 

alm indcligen ploies 3 Gange , og hvortil Jorden endog fæ ldes  

i Hundedagene, ja selv atter oppleies i sam me Efteraar, efterår 

Gaflen i Forvejen er paakjort. (At en saadan Behandling 

m aa give godt Byg, er rim eligt, m en ikke desm indre er Byg- 

get, som siden fo lger efter Ertcr, sijondt det er læ ngere fra  

E'jsdflen, fortrin ligere, hvorpaa saaes de tydeligste Beviser); 

2) efter Bygget fo lger Rug efter een Plotning; 3) Erter; 4) 

Byg, og 5) Havre, hvvrpaa Jorden hviler i 3 Aar og s«d/ 

vanligen udlæ gges m ed Klover. I Sangstrup, hvor m an  

vcd Hjclp af fortrinlig god Tang samler m egen Gjodfle, dyr- 

kes: 1) Byg, 2) Rug, z) Byg, 4) Erter, 5) Rug, 6) Havre  

og 3 Aars Hvile m ed Klover; alt efter en eneste Gjodflning. 

I Voldbye tages: 1) Byg, 2) Rug, 3) Byg, 4) Erter, o) 

Havre, og 3 å 4 Aars Hvile.

i 9lkerlisberg Herred alm indelige Dyrkuingsm aade 

er m an m eget tilbsiclig til ogsaa at fo lge i G^nderhald Her- 

reb, endog paa m aadclige M arker. Dog drives Jorderne her 

s«dvanligcn kun i i Aar og hvile i 4 Aar; m an tnzcr t« ;



57

1) Byg, efter to Plsiniuger og gjsdet; 2) Rug, efter een 

Plsining; 3) Byg; 4) Havre; eller, naar Iordcn er for 

flarp til Byg: 1) Boghvede, 2) Rng, 3) Rug, 4) Havre; i 

s-rste Tilfælde tages ofte 2 og i sidste 3 Havrekjerv. Rugen 

udsaacs sjcldent for i October, November, ja undertiden forst 

i December. Uagtet man ikke i Sonderhald Herred kan have 

en heel Indtægt med Ertcr, saaledes som i Asterlisberg Her, 

red, saa forsømmer man dog ikke der at dyrke denne Seed, 

og anvender dertil den bedste Deel af Marken, forsaavidc Ivr, 

Len er tjenlig.

Vcxeldriften er ukjcndt af de fleste Bønder i dette Her- 

red; kun een Mand i Gjesing, nemlig Gartner Ehrenreich, 

har, understøttet af Landhunsholdningsselstabet, indfort denne 

Drift paa sin Hnuslod. Ved Skafscgaard er Driftsmaaden 

saaledes: 1) Brak, 2) Rug, 3) Kartofler, Byg, Spergel 

eller Boghvede efter Omstændighederne, 4) efter Byg og Bog- 

hvede: Havre, efter Kartofler: Byg, 5) efter Byg: Havre, 

men efter Havren Klover til Græsning i 4 Aar. Paa Ssr, 

rad bruger man ogsaa for en Deel Brak; dog vedbliver man 

endnu at saae nogen Boghvede og Byg i den opbrndte Grsn, 

jord, hvorefter tages: 2) Vintersæd, so in for en Deel er 

Hvede, 3) Byg og 4) Havre; men paa den brakkede Deel af 

Marken saacs Ertcr imellem Bygget og Havren, saa at den 

saaer eet 2lar6 Hvile mindre.

I Rougs-e Herred er Driften hos Nogle ben samme, 

som anvendes i Sondcrhald Herred, nemlig, 1) Byg i Gjod- 

ning, efter 2 Plotninger, 2) Rng efter een Ploining, 3) Byg 

efter 2 Plsiniuger, 4 og 5) Havre efter een Ploining; 5 AarS 

Hvile. De stærktlcredc Jorder dyrkes, dog næsten alene med 

Eaarsæd, og man tager da: 1) V ikke havre uden Gjodning, 

2) Byg, i Gjodning, 3) Havrcvikker eller Ertcr, 4) Byg, 5) 

Havre, hvorefter Iorden hviler i 5 Aar. Likkehavren sælges 

enten til Brændevlinsbrænderne i Kjobstædernc, eller til Udførsel. 

Noget brngcs og tU Hesrefodcr. Enkelte Mcend, fom kun avle 

lidet Rug, anvende oz Havrevikkcr til Bred. Prisen pna de 

stdstc er i Almindelighed som paa Rugen.
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De Bsnder, som drive deres Jorder paa sidstanfsrte 

Maade og som have Part i den i f-rste Capitel omtalte smale 

Sandstrimmel ved Strandbredden, frembringe ellers herpaa 

deres Vintersæd; disse Sandjorder bruges i Almindelighed saa- 

ledes: 1) Boghvede, 2) Rug, 3) Boghvede, 4) Rug, 5) 

Havre, hvorefter de hvile i 5 Aar.

Rogle Byer i dette Herred benytte deres bedste og noerr 

mesiliggcnde Lodder som Alsædjord, saa at disse stedse ere un, 

der Dyrkning og aldrig hvile. Især er dette 'Tilfældet med 

Hollensbjerg Bye. Alsædjorden gjodes hvert Zdie Aar med 

velraadnet Gjsdste, som om Efceraaret uedploics; næste For- 

aar saaes Bygget ester anden Plsining; derpaa folger atter 

Byg, fim efter een Ploining og endelig Havre. Rug dyrkes 

ikke i Alsædjord, fordi den vilde binde Iorden for meget og 

efterlade en seig Agersiorpe. Aarsagen til denne Drift er den 

megen Gjodske, Kjærene eller Engene give Anledning til at 

samle, og det lidet Areal af Agerland, som haves til Byen. 

Dog synes denne Maade at behandle Jorden paa mere og 

mere at tabe sig; thi man erkjender, at den Sæd, der voxer 

paa Alseedjorden, ikke alene er mindre vægtig, men ogsaa rin- 

gere i Qvalitet, end det efter Hvilen frembragte Korn.

Undertiden afvcxler ogsaa den langstraaede Sæd med Dik, 

ker eller Erter, eller ogsaa udlægges Jorden i 1 å 2 Aar med 

tyktsaaet Kloverfroe; ofte holdes herved nogle Heste, stundom 

ogsaa Ungqvceget paa Stald i Forsommeren, paar Vinterfoder 

haves i Behold til at ftjære imellem Grenfoderet. I Kløver, 

stubben saaes gjerne Rug.

Wed Gaarden Estruplnud bruges Brak; den har ogsaa 

været anvendt ved Steenalt, men er igjen aflagt her, fordi 

man troede at kunne bedre afbenytte Hoveriet under den sæd- 

vanlige Drift. — Kartoffelavlen er langt fra ikke saa udbredt i 

Sondcrhald og Rvugsse Herreder, som i Norrc og Sender 

Herreder. I denne Henseende fremstille dog Præstegaardsmar, 

kerne i Hrstcd og i Maricmalenc, saavelsom Nivild Bye, hvor 

Bønderne have vedtaget aarligen at lægge endeel Kartofler, 

folgeværdige Eremplcr.
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Randers Byejorder ere inddcelte i 9 Vange, hvoraf de 4 

henhøre til Eieudomsjorderne og de 5 til Communejorderne. 

Men denne Inddeling er aldeles uden Indflydelse paa Sæd« 

folgen; Eicndomsjordcrne drives i 5 Aar og hvile i 4; Sced- 

stiftet er gjcrne: Grsndlandshavre, Hvede, Byg, Byg, Havre; 

Nogle tage ogsaa: Havre, Byg, Byg, Havre og Havre; 

Rug forekommer sjeldcnt i Scedflifret fordi Iorden ansecs som 

usikker for denne Sæd paa Grund af dens lerede Egenskab; 

af Kartofler sees saare lidet; derimod dyrkes endeel Hor; men 

Bcelgsæd flet ikke.
Communejorderne afbenyttes meest til Græsning for Byens 

600 Koer. At dette Antal er for stort i Forhold til Græs

ningen , indseer man meget vel, og da Brænderierne vare i 

bedre Drift, blcve Græsgangene ei heller saa stærkt besatte 

som nu; thi en storrc Deel Koer holdtes da paa Spol eller 

Lrank; man søger dog nu at afhjelpe Græsmangelen ved en 

liden Givt tort Foder eller lidt Mast Morgen og Aften. 

Koerne ere store og mange blandt dein af god Aace, fandsyn- 

ligvris en Folge af Nærheden af de gode Byer norden for 

Randers Fjord, hvor Qvcegavlcn er fortrinlig. I Alminde- 

lighcd hvile disse Communejorder i 15 Aar, og bortleics da til 

5 Aarö Drift til den Hsistbydende, mod Forpligtelse tilbsrligen 

at gjodsie Iorden. Mærkeligt er del, at Bønderne i Na- 

boebyerne, ved Forpagtningen af Randers Jorder, tage cn 

betydelig Deel i disse Jorders Dyrkning, hvorved de paa cn 

vis Maade flnllc have naaet den Velstand, der findes blandt 

dem, da de kjsbe Gjodsie i Randers for dermed at gjode 

de Iordcr, de leie af Byen, og derimod fore Afgrøden til 

deres Gaarde, hvorved disse uaturligviis forbedres.

At der kan sælges endeel Gjsdning fra Randers er vel 

tildcels cn Folge af, at her garnisonerer et Cavallerieregiment. 

Men bleve Communejorderne indtagne under stadigere Dyrk- 

ning, vilde Byen selv komme til at behove denne Gjsdning, 

saa meget mere som ogsaa en stor Deel af deus Enge kunde 

trænge til Gjodstning.
J bc fire Herreder norden før Randers Bye, nemlig: 

Gjerlev, (vnsild, Hr-vring og N-rrehald Herred er Dyrt-
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nmgvmaadcn temmelig ccns. Sadvanligviis tager man 1) 

Byg, gjsdet, efter 2 eller 3 Plsininger, 2) Rug; derefter 

een eller to Havrekjervc, hvorefter Iordcn, om muligt, ud, 

lægges med Klover og hviler i 4 å 5 Aar; eller ogsaa tages: 

i) Byg, 2) Rug; 3) Byg, og dcrpaa 1 eller 2 Havrekjervc; 

hvorpaa Jorden hviler i 4 Aar. I Ousild Herred, og for, 

resten hvor Jorderne cre meget sandige, er Rug Hovedsæden, 

og man tager her 2 Kjervc deraf; enten saacs da: 1) Byg eller 

Boghvede, 2) og 3) Rug og 4) Havre, eller og 1) Grönlands- 

havre, 2) Rug, 3) Byg, 4) Rug, og 5) Havre. I de gode 

Byerssicn for Randers er den halve Vintersædvang for det meste 

tilsaaet med Hvede; Dyrkningen af denne Sæd oprinder sra 

Aarene 1801 og 1802, da Rugen ofte mislykkedes paa disse 

lerede Iorder og Berberisserne tillige formecntligen fladede 

Rugavlen. I de senere Aar begynder dog Hvcdeavlen atter at 

tage lidt af, fordi man finder at Rugen igjen bedre lykkes.

Afvigelser fra den almindelige Dyrkningsmaade cre i denne 

Deel af Amtet følgende:

Jorderne tll Dronningborg Molle drives med fuld Vexel 

og Brakfrngtavl. Paa Dronningborg Hovedparcel er af For, 

pagteren indfort rccn Brak. Paa Bjellernp Ladegaard taget 

flere Halmafgrsdcr, end sædvanligt, uden rensende Sæd. Her 

gjsdes meget stærkt ved Markens Indtagning og.imbt i Scedstif- 

tct. Gjsdningcn kan her lettelig erholdes forinedelst Naboe- 

skabet med Randers, hvor den almiudekigviis koster 24 ß. 

Læsset.

Ved Støvring Præstcgaard er nn indfort fuldstændig 

Dexcldrift paa den halve bod.

Paa Præstcmarkcn i Asferg og den nærliggende Bonde, 

gaard i Blegvad et Sædskiftet: 1) Gronlandshavre, efter een 

eller to Pløjninger, 2) Rug, gjodct, 3) Byg, 4) Erter, Likker 

eller Kartofler, 5) Byg, udlagt med Klover i 4 Aar.

Ved Maren Mølle øg ved Præstegaardcn t Udbneneder 

har man med Held iværksat Bereldriften. Paa ferste Sted er 

Sædskiftet følgende: 1) Kartofler, Likker o. s. v., 2) Byg, 

Rug, 3) Klovcr, ctc,. 4) Rug, undertiden noget 2det AarS 

Klsoer, 5) Staldfodriiigr-Rng og andre Barter, 6) Havre.
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fremgangen af Lenne Drift er siensynlig, uagtet Iordbun^ 

den er temmelig let og Marken h-itliggende. Præsten i Ud- 

byeneder Hr. Bie, har ogsaa sporet gavnlige Virkninger nf 

Vercldriften, i det han nu bande af Byg og af Rng avler tø 

Gange saa meget som under den gamle Drist.

En Huusmand i Kastbjerg og en Parcellist i Gjcrlev have 

nn ogsaa gjort Begyndelsen med at indfyre Vcxclbrnget; hoS 

dem udgjore Kartofler en Hovcdsæd.

Hobroe og Mariager Kjobstædmarkcr dyrkes paa den 

Maade, som er sædvanlig i Omegnen. I den forsie Vye tog 

man tilforn i Almindelighed 3 Havrekjcrvc; nu n-ies man sæd, 

vanligen med 2. Nogle saa af Borgerne have begyndt 

at dyrke Kartofler; dog er 12 Tdr. deraf det hsieste en enkelt 

Mand hidtil har lagt. Da Kreaturers Feedning er en Nce, 

ringsvei for flere nf Byens Indvaancre, vilde Kartoffeldyrk, 

ningen blive seerdeles lønnende for dem. Nogle af Borgerne 

dyrke Hvede i det Smaa og til eget Brng. — Byefogdcn i 

Mariager, Krigsraad Schi-tz, og Breendeviinsbrændcr Bay have 

indfort Dexeldrift. At de ovrige Brcendeviinsbrændere i denne 

Bye, forsaavidt de have Jorder, ogsaa afvige fra det almin

delige Scedsiifte uden dog at sætte noget bedre i Stedet, er en 

Folge af den storrc Mængde Gjydske, de kunne tilvejebringe og 

som fætter dem i Stand til at gjede 2 å 3 Gange i Rotationen.

Af det Foranforte vil man altsaa have erfaret, ot de 

bedste Iorder i Amtet sædvanlige» drives i G, 7 undertiden 8 

Aar og hvile i 3 stundom kun i 2 Aar; at de bedre Muldjor

der drives i 5 Aar og hvile i 3 å 4 Aar; at de middelmaa. 

Lig gode Iorder ere under Ploven i 4 Aav og hvile i 4 Aar, 

og at de skarpe Sandjorder ikkun dyrkes i 3 og hvile i 4 Aar. 

At udlergge Iorden med Klsver sieer vel nn hyppigere end 

f«r; men Mange nodes til at undlade dette, fordi de ikke kunne 

overkomme Kloverfr-ets Ansiaffclse.

Af det Foregaacndc vil man fremdeles have feet, at 

Kobbeldrift med reen Brak egentlige» kun anvendes ved tru 

deel af de stsrre Gaarde, og qt de Laudmind, der drive deret
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Iorder efter Vexelbrugets Grundsætninger ! det Hele taget ere 

faa. ,... »

Den sidste Driftsmaade er man i Almindelighed lidet til- 

bsielig til at hylde. Vel ere alle forstandige Landmænd over, 

beviste om Gavnligheden af, at der afverles med de forsijel, 

lige Scedearter. Men paa ben anden Side troe Mange, at den 

fruglbargjsrende Indflydelse, som Hvilen har paa Jordsmonet, 

ikke ved noget andet Middel kan erstattes.

En anden Betænkelighed mod Ve.reldriftcn er den: at 

Klimaet og tildcels Beliggenheden ikke begünstige Foderurternes 

Dyrkning, og man bcraaber sig i denne Henseende paa, at 

enkelte Forsøg, som hist og her ere anstillede med denne Drifts, 

maade, have viist, hvor misligt det er at stole paa Vikker og 

Klover, som, især paa mindre gode og højtliggende Jorder 

og ved ugunstigt Dcirlig, saa sjeldent vo.re til den Fuldkom

menhed, at Hensigten med deres Dyrkning opnnaes, og mis- 

lykkes de, da frygter man, at Forlegenheden for passende Fo, 

der til Kreaturerne vil paa de fleste Steder blive uovervindelig.

Men herved maa dog bemærkes, at Forsøgenes ugunstige 

Udfald sikkert i de fleste Tilfælde hidrører derfra, at man ikke 

har opfyldt de vigtigste Betingelser foret godt Vcrelbrug, at 

man f. Ex. har valgt en feilfuld Driftsplan, som er begyndt uden 

tilstrækkelig Forberedelse ved Jordens omhyggelige Rensning og 

ved at sikkre sig det fornødne Førraad af Halm og Gjsdning, 

saa at der ikke er bleven gjsdet tilborligen og umiddelbart til 

Brakfrngtcrne eller Fodörurternc; fremdeles forssmt at holde 

den dyrkede Brakmark fri for Ukrud, 0. s. v.

Hvor Vercldriftcn fuldstændigcn er indfort med fornødent 

Overlæg, og hvor man derhos har sijeenket Jorden en fuldkorn, 

men omhyggelig Behandling, har et mere tilfredsstillende Re, 

sultat viist sig; saalcdes blandt andet ved de ovenfor omtalte 

Avlsbrng i Galten og Osterlisbcrg Herreder. Disse og flere 

afgive antagelige Beviser for at hine Indvendinger mod 23 c jr c k 

bruget ikke have stort at betnde, allermindst forsaavidt Talen 

er om de bedre Egne af Amtet. Men selv hvad de ringere 

Jorder og isoerdeleshcd Sandegnene angaae, da mangle ci hel, 

ler praktiske Beviser for, at denne Drift, naar den kun
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lempes efter de locale Forhold, ikke vilde være at forkaste her; 

og vi troe at burde i denne Henseende nævne Avlsbruget ved 

Maren Mslle.

Saaledes vilde man sikkert staae sig vel i Sandegnene, 

f. Er. i Norre og Sonder Herreder, ved at opgive den der 

brugelige Dyrknrngsmaade med tre langstraacde Sædafgredcr 

efter hinanden, og i Stedet herfor tage 1) Boghvede, Sper- 

gcl etc. 2) Rug, 3) Kartofler, Spergel, 4) Rug, hvorefter 

Jorden maatte udlægges med en passende Græsart. Havren, 

som kun siet stikker sig paa saadanne Iordcr, burde i de fleste 

Tilfælde forvises derfra. At Afgrsden ved dette eller et lig, 

nende Sædsiifte blev bedre, Foderet rundeligere, Qvcegets Til, 

stand fortrinligere, og, som Følge af Alt, Udbyttet i det hele 

mere tilfredsstillende, vil vist Ingen nægte, som har Erfarin

gen for sig, og at Ageren tillige, istedctfor at svækkes, nu 

maatte tiltage i Kraft, kan ligesaalidct drages i Tvivl.

At Adskillige, som have begyndt med Vcxeldriften, ikke 

have forbedret deres Stilling derved, men snarere crc blevne 

til Prakkcre, har upaatvivleligen ogsaa bidraget til at sætte 

denne Drift i et flet Lys, og afflrækkct Mængden fra at indlade 

sig derpaa; thi man har sjeldent taget t Betragtning, at de 

samme mislige Folger, som hidryrende fra andre Aarsager, 

ogsaa i de fleste Tilfælde havde indtruffet, og det maasiee tid/ 

ligere, om Vedkommende end vare blevne ved det Gamle. 

Desuden er det vist, at adsiillige Verclbrugere have, ved en 

altfor pludselig Overgang fra ben hidtil brugte Drift til den 

nye, paafsrt sig et føleligt Tab, som de havde kunnet undgaae 

ved en successiv Forandring i Scedfliftct, hvorved F-lgerne af 

et imidlertid indtræffende Misvcextaar lettere overvindes, og 

Maalct dessikkcre, om end noget langsommere, naacs. Hvo, 

Ler har fulgt den sidste Vei, og ikke blindt hen forøget Besæt

ningen for meget i Begyndelsen, har vist ikke havt Aarsag til 

al fortryde hvad han har gjort, medens hine ikke blot have 

stadet sig selv, men ogsaa Sagen, især naar de ingen Opof, 

reife kunde taale.
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B. Jorder, udlagte til varigt Grassland. '

2lgerjorder, der ecngang ere bragte under Ploven og som 

paa nogen Maade lade sig dyrke, findes ncppe nogen Deel at 

være udlagt til varigt Græsland. Derimod henligge til Gr«6- 

ning næsten alle Kjærjordcrnc (forsaavidt de ikke kunne anven

des til Hssiet) hvad enten de ere udsiiftede eller ligge i Fællig.

Forsaavidt de Hedestrækninger, der ligge i uopdyrket Til- 

stand, kunne afgive nogen Næring for Kreaturer, afbenyttes 

de sædvanligviiv til Græsning, især for Ungqvceg og Faar. 

Det samme er Tilfældet med de svære Lyngbakker, som meest 

findes i Galten Herred og paa Mols og som ikkun med stor 

Besværlighed lade sig bringe under Ploven. Til F-aarcgræ6- 

ning anvendes fremdeles enkelte siarpsaudede Strsg i Nærhc, 

Len af Kysten, hvilke det ei heller synderligt lønner Umagen 

at dyrke; saalcdes blandt andet den ydcrste Pynt af Skjodsho, 

ved paa Mols samt nogle til Skiering Bye hcnhsrende 

Iorder langs med Stranden; — disse sidste bcsaacr man 

vel, nnar de have ligget ud i nogle Aar, med Boghvede, og 

tager dcrpaa, efter en svag Gjodstning, 1 å 2 ringe Rugaf, 

grøder, ei faa meget for at vente noget Udbytte af denne 

Dyrkning, som for at hindre disse Sandjorder fra at overgroe 

med Lyng og i det Sted sætte dem i Stand til at bære, 

vek et tyndt, men dog for Faar temmelig nærende Gr«s.
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6.

Gomme, staldfodring.

Dct cr ikke usædvanligt i de bedre Egne nf Amict at fee 

Dlkkchavre saaet i smaa Tofte i Nærheden af Bondergaardene. 

Men det er begribeligt, at denne Fodcrvæxt, saalcdes dyrket i 

det Smaa, kun cr tilstrækkelig til dermed at holde enkelte 

Kreaturer, som for det meste ere Heste, paa Stald i nogle 

Sominermaancder, om man end som Grøntfoder tager Klovec 

til Hjclp. Bønderne i Vivild have begyndt med halv Stald

fodring, som de sætte h§i Priis paa, fordi den i de sidste 

tørre Somre har afhjulpet Greesmangclcn. I Naboesognet 

gjesing iværksættes ogsaa denne Fodringsmaadc i Præstegaar- 

den ved Hjelp af Ror, som man her har Lejlighed til at flaae. 

Nogle af Bønderne i de gode Byer paa Grevskabet Skeel 

holde deres Heste paa Stald oin Sommeren; men Foderet 

bestaaer da fornemmelig af Havrekjervhakkclse med isiaarerr 

Halm. Hestene befinde sig saare vel ved denne Fodring; men 

da den simple Dyrkning ikkun giver dem lidet Arbejde, saa 

ere de sædvanligcn i god Stand, hvad enten de holdes inde 

eller grcesses. ) Gjcrild, hvor Greesmangclcn ofte er folelig, 

har man begyndt at sommerstaldfodrc Kalve og Ungqvoeg.

I de sidste Aar have et Par Bonder i Støvring begyndt 

<U holde 2 å 3 Heste paa Stald indtil Slet eller Markedsti- 

den, egentligcn for at disse Heste sinlle blive i bedre Stand 

for de sælges. Dette Excmpel vil udentvivl snart efterfølges 

of Flere, naar de i Kreaturernes bedre Bcsiaffcnhed til Afsæt

ning og i den forsgcde Modding komme til Erkjendclse af 

staldfodringens Fordcclagtighcd.

Paa Bidsirup mæsies en Deel Stude ved Staldhold; 

dog faae de, foruden Grønfoderet, en ikke ubetydelig Deel 
kanders rum- (5)
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gruttet Korn. Her har den ciberisie Boghvede og det saa- 

kaldte Amagerbyg, ifølge nogle dermed anstillede Prsver, fun, 

det Bifald som Staldfodringsurter, formedelst deres Bladrig- 

hed. Men hvor man har ladet denne Boghvede modne, har 

den udbredt sig som Ukrudt.

Paa enkelte stsrre Gaarde i N-rre Herred sommerstald, 

fodres Hestene ved Hjelp af St. Hans Rug, som, med Und- 

tagelse af Spergelen, er det eneste Fodringsmiddel, man i 

denne ringe Egn med Sikkerhed tor gjøre Regning paa. Paa 

enkelte Herre- og Præstegaarde i andre Egne, navnligen i 

Ssnderhald og Osterlisbcrg Herreder, lader man Huushold- 

ningvkscrne staae paa Stald i Sommermaanederne den hedeste 

Tid af Dagen.

Da forresten Dyrkning af Brakfrugter og Foderurter er saa 

lidet i Gang, saa er det tildeels en Selvfølge, at Sommer, 

staldfodring, anvendt paa en Guards hele Besætning af Heste 

og O-væg, ci heller kan være meget udbredt. Exempler herpaa 

maae seges hos de Landmænd, der have indfort Vexcldriftcn, 

og selv blandt disse gives kun faa, der heri have været ret heldi- 

ge; thi skjsndt de fleste af dem iværksætte Staldfodringen ved 

en Blanding af tort og grønt Foder, nodes de dog ofte til at 

lade nogle af Kreaturerne komme paa Græs indtil Vikkehav- 

ren bliver tjenlig, naar vedholdende Terke og Kulde indtræffer, 

der er saa ødelæggende for de tidlige Staldfodringsurter, og 

naar tilstrækkeligt Forraad af tort Foder eller Rodfrugter ei 

haves i Behold, hvormed Afsavnct af hine kunde erstattes. 

Det er formodentlig paa Grund heraf, at Adsiillige noies med 

at anvende den saakaldte halve Staldfodring.

Hvad der hindrer Sommcrstaldfodringcns videre Udbrc- 

delse, kan i det Væsentlige tilsirives de samme Omstændighe- 

der, som foraarsagc at Agerdyrkningen i det Hele gjor saa 

langsomme Fremskridt: Landmandcns Frygt for Tab ved For

andringer i den sædvanlige Dyrkningsmaade og Mangel paa 

Driftscapital.

Den Mistvivl, som man nærer om at kunne betimelige» 

tilvejebringe Grøntfoder, ikke mindre end Frygten for, at dette 

aldeles flql mislykkes, er vist ogsaa høs de Fleste en vigtig
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Bevæggrund til ei at indlade sig paa denne Fodringsmaade; 

hvortil kommer Fordom imod den, som imod alt Nyt.

Imidlertid betvivles ikke, at jo Sommerstaldfodring la

der sig iværksætte der, hvor gode Jorder haves og iscer hvor 

tillige Skove frembyde Lee for de siarpe Foraarsvinde; thi kun 

under flige Localitctcr mener man at turde med Sikkerhed 

gjsre Regning paa at frembringe det fornødne Grøntfoder tid

ligt nok. Hvad Ksernes Sommerstaldfodring angaaer, da 

ville Mange paastaac, at saavcl Melken som Kj§d og Talg 

skulde tabe i Godhed naar Keerne beständigen holdes paa 

Stald; vil man staldfodre dem, have nogle fundet det rigtigst, 

at lade dem komme paa Græs üogle Timer dagligen, især 

Morgen og Aften, og denne Frcmgangsmaade følges og, som 

ovenfor bemærket, paa flere Steder. Denne Mening om 

Staldfodringens ufordcclagtige Indflydelse paa Qvæget, syge 

de omreisende Prangere meget at udbrede blandt Landmæn

dene, da det staldfvdrede Qvceg ikke sial kunne trives naar det 

kommer paa Marsien. Ogsaa cre de fleste Landmænd, der have 

Meierie, enige i, at det vilde vcere en Taabelighed, om de 

sommcrstaldfodrede deres Koer, da Meieriet i saa Fald aldrig 

kunde svare Regning, fordi bande Smør og Ost vilde tabe i 

-Mængde og Godhed, som Folge as deels at Koerne ikke give 

sag megen og saa god Melk, naar de idcligen holdes paa Stald, 

og deels at den tilbørlige Reenlighcd ikke da kan iagttages.

Flere erfarne Landmcrnd, som indrømme at Koerne tabe 

i Melkrighed ved at sommersraldfodres, cre isvrigt af den Tro, 

nt den storre Gjsdningsmasse, der tilvciebringes ved Staldfo

dring, fuldkomment opvcicr hiint Tab, ligesom dette i Virke

ligheden erstattes ved det større Antal Koer, det bliver muligt 

al holde ved Staldfodring fremfor ved Græsning.

Som bckjendt indvende Nogle mod Sommerstaldfodring, 

at Kreaturerne ved den hensættes i en unaturlig Stilling. Er- 

faring har imidlertid viist hvor lidet dette har at betyde, naar 

Man kun sorger for at give Stalden den fornødne Luftighed, 

som kan tilvejebringes selv i den mindste Bondcstald naar den 

blot har 2 Udvægge og Loftet ikke er tilpakket. — En velindrettet

(5*)
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Stald er for faa Aar siden opfort af Udflottcrgaardmand paa 

Ieberg Mark, i Galten Herred, Seren Nielsen. Paa den 

ene Side af denne Stald er anbragt en 2f Alen dyb Kar- 

toffelkjelder; Taget over Stalden er fortsat ogsaa over Kjel, 

deren oz strækker sig næsten lige til Jorden. Denne Byg- 

uingsmaade anbefaler sig ikke blot ved den Beqvemmelighed, 

den medfyrer, men ogsaa derved, at meget Mulirarbeide spa- 

res og at en saadan Bygning ikke saa meget som andre straa- 

tækkede Huse er udsat for at besiadiges af Storm, da Linden 

ikke kan finde Fang i Taget.

Ligesom Nytten og Fordelen af mangt et Foretagende, 

hvis Udfald ofte var siet, ligcsaa ofte miskjendes, uden at 

man undersoger om ikke Mangler i Udførelsen var Skyld deri, 

saaledes har dette inaaskee ogsaa været Tilfældet med Som- 

mersialdfodringen. Naar f. Ex. Foderet ikke gives efter en 

urokkelig Bestemmelse, naar det er fyldt med Ukrudtsplanter, 

eller Krybberne ei holdes fuldkomment rene, Stalden ei til, 

borligcn luftig, da kan vistnok ofte Resultatet blive afskræk, 

kende. Det fortjener her at bemærkes, at heel Sommerstald, 

fodring un i nogle Aar er med Held iværksat ved Maren 

Mslle, hvor hverken rige Jorder, luun Beliggenhed eller for, 

udgaaet god Dyrkning har begunstiget den. Fodringen med Rug 

pleicr her at begynde henimod Midten af Mai Manned, men 

for at undgaae nogen pludselig Overgang, skjærcs Rngen i 

Hakkelse med Halm de forste Dage. I Begyndelsen af Juni 

Manned er Rugen blcvcn blandet med Klover, begge Dele 

skaaren i Hakkelse indtil Kløveren kunde og turde gives nblau, 

det, som er sieet fra Midten af Iunii. Boghveden, som ud- 

gjsr HovedfoLeret, og indtager Pladsen efter Vikkerne, har 

været tjenlig fra ben sidste Halvdcel af Julii til langt ind i 

September, da enten Spergel eller Kløver har aflsst den, i 

en kort Tid i Forening med Kartoffeltop. Derpaa benyttes 

Spergel og Kaalrabitop (sidste især til Fede- og Ungqvæg) ind- 

til der sidst i October eller fyrst i November begyndes med 

Brakfrugtcrnc. Overgangen fra det ene til det andet Foder 

skeer altid successive. Koerne have om Sommeren i Gjen- 

nemsnit givet 10 Potter Melk dagligcn, fljsndt man lader de
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fleste af dem kælve temmelig tidligt om Vinteren. Koer, som 

have kælvet om Foraaret og Sommeren, have ikke sjeldent gu 

vct 12 til 15, ja endog 17 Potter Melk ved flere til forstjellig 

Tid gjentagne Prøver; Smørret har en smuk guul Farve, er 

Uge saa droit som andet godt Smør, og man har aldrig spo- 

ret nogen Afsmag hos det. Q.v«gct paa Maren Molle cr i 

meget god Stand, og sælges ofte lige fra Strippen til Slag

terne.

Angaacnde den af Dbmd. Peder Nielsen Knudstrup i 

R-ve Molle i flere Aar med udmærket Held brugte Sommer- 

staldfodring, hvorved han alene har betjent sig af Grontfo- 

dcr, henvises til nye landoekouomiskc Tidender.

Det er ei heller ved alle Meierier at denne Fodring paa 

Stald forkastes; saaledes anvendes den paa Skjeringmunkgaard 

for 26 til 30 Meicriekser, der give et tilfredsstillende Udbytte. 

Blandt andet er her brugt Raps til tidlig Staldfodring, og da 

deraf ikkun gives een Givt dagligcn, har den ikke bevirket 

Afsmag paa Melken.
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7.

A. Jordforbedrings- og kunstige GjFdnmgsmidler.

D-- er allerede bemærket, at Ralk findes i temmelig Mængde 

i visse Egne af Amtet. Desuagtet vides dog ikke et eneste 

Forsøg i det Store at være foretaget med Kalkens Anvendelse 

som Jordforbedrings-Middel. Enkelte Landsbyer ved Clausholm 

fore undertiden nogen Kalk paa deres Marker, men i saa li- 

den Mængde, at der sjeldent spores Virkning deraf. Ved 

Gaarden Tunstrup begyndte man ogsaa paa denne Maade at 

benytte Affaldet fra Kalkbrænderierne, men ei heller med syn- 

derligt Held, da den ubetydelige Virkning heraf allerede ganske 

ophørte med det 2det Aar, formodentlig fordi selve Underlaget 

bestaaer af Kalkstecn.

, Derimod har en Mand af Balle Bye i Sonder Herred, 

som eier et lidet Kalkbrcenderie, med Fordeel benyttet Affaldet 

heraf paa sin Mark.

Hvor Gadekjcer og andre Vandingsstedcr oprenses — et 

Foretagende, hvis Nødvendighed man især i de sildigere Aar 

har lært at indsee, — har man ikke ladet det opkastede Dynd 

blive ubenyttet. Men ved at bruge dette Gj-dningsmiddel 

folges ikke altid den rigtige Frcmgangsmaade, i det man, som 

f. Ex. siecr i Galten Herred, forer Dyndet lige fra Dammen 

paa Ageren, nden fyrst at lade det tilbørlige« Udlufte og gjære, 

og det frembringer da en stor Deel Ukrud, især Pileurtcr. 

Med mere Fordeel er Dyndet benyttet andre Steder, navn- 

ligen i Sønder Herred. Her blandes det lagviis i Møddingen, 

cftcrat det fsrst et Aarstid har ligget i store Dynger for om 

Sommeren at gjennemvarmes og ved Omgravning at udluft 

tes, og for om Vinteren at gjcnnemfryses og sijorncs.
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Fl„e af de Grave, fom fra ældre Tider findes omkring 

Herregaardene, ere nu paa Veien til at tilgroe. Diöse Graves 

Oprensning er vel et besværligt og bekosteligt Arberde, men 

paa den anden Side meget l-nncnde, formedelst den betydelige 

Gjsdningsmasse, som sikkerligen derved vindes. Blandt andet 

har man begyndt at oprense Gravene omkring Skaffsegaard; 

den store Mængde Dynd, som af disse opkastes og som mde- 

holde'r uforraadnede Plantedele, lader man ligge eet Aar, som 

ovenmcldt, for at udluftes, hvorefter det omkastes, og ferst 

da fores det paa Ageren. Naar deslige Grave henligge og 

tyrrcs, bliver deres Beholdning sædvanligt til Torvejord.

Ved Steenalt har man med Mudder, som er opkastet af 

gamle Damme, gjodet et Terrain af flere Snese Tønder Land 

gammel Overdrevsjord, som paa uy er tagen under Ploven.

Det saakaldte Flodsiarn, som opsiylles af Randers Fjord 

oa ncesten ene besraaer af Siv eller andre uforraadnede Plau- 

tedcle, benyttes undertiden af de Omkringboende til at blande 

med Meget. Men almindellgviis opbrændes disse Vandplanter 

paa de Steder, hvor de opkastes, for nt de ikke (tulle ^cele 

Græsset i Engene, naar de ligge tykt.

Mergelen har, i det mindste i visse Egne, alt for længe 

siden været kjendt og brugt som Gjsdningsmiddel. Saaledes 

siges blandt andet, at Bønderne i Asfcrg i Norrehald Herred 

for henved hundrede Aar siden benyttede Mergelen til Gjsd- 

ning, saaleenge indtil den gansie havde udtomt Jordens Kraft. 

Endnu ere de mistænkelige imod Mergelen, paa Grund af de 

ødelæggende Virkninger, denne Misbrug havde td Folge. 

Disse har man dog, efter de ældste Sognebeboeres Uds.gende, 

sygt at rande Bod paa, i det hver Gaardmand i nogle Aar 

hjemkjorte flere hundrede Læs Iord, som afsirælledes paa et 

Stykke Land, der ligger udenfor Byen, og som derved sial 

være omdannet til Hede; denne asflrællcde Iord blev da blan

det i Møddingerne.
Ponderne i Støvring have for omtrent 50 Aar s'bcn 

brugt Mergel for at erstatte Mangelen af Gjsdning (!), da de 

ældste Folk i Sognet netop kunne erindre sig det. jfæi an,
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»cnbteé den meget kalkrige Mergel pæn de stærke Leerbanker, 

som nu udgjore Præstegaardens Mark. Da Præsten havde 

faaet sin Lod udsiiftet, lciede han den bort i smaa Parceller 

til 2 eller 3 aarig Havresæd, og efter tvende endnu levende 

Parcellisters Forsikkring er det utroligt hvilken Sæd Iordcn 

bar i Førstningen; men siden har Afgrøden altid været ringe. 

For Tlden mcrgles ikke i dette Sogn. Aarsagcn hertil er 

maaskee at den eneste Mergelgrav, der her havdes, ved Ud, 

skiftningen blev fim een Mand til Deel uden at de andre Byc- 

mænd indrømmedes Adgang til den; nu bruges Mergelen her, 

som i flere andre Egne, ikkun til at hvidte eller, so-n B-," 

derne kalde det, at lumre Vægge med.

Da der saa sjeldcnt foretages Eftersøgninger om Mergel, 

og dens Brug endnu er hoist indflrænket, saa. maa enhver 

Angivelse om Mergelens Mængde i de forsijellige Egne, saa, 

velsom om deus Leie, blive upaalidclig, forsaavidt den ikke er 

bygget paa anstillede Undersøgelser. Det var derfor at snfle, 

at Aceend, som vare udrustede med den fornødne Kundskab, 

vilde give Bonden og enhver mindre kyndig Landmand den 

rette Anviisning til at sinde og rigtige« benytte dette vigtige 

Forbedringsmiddel. Vel reise nu Folk omkring paa Landet og 

tilbyde deres Tjeneste som Mergelsogcre; men Erfaringen 

har lært, at de ikke altid svare til det, hvorfor de give sig ud, 

og det tilfælde, at man selv har fundet Mergel paa de Ste- 

der, hvor disse Folks Efterforskninger have været ganske for- 

gjævcs, stal ei sjeldcnt hænde.

Ikkun ved endeel af de storre Gaarde er Merglingen dre- 

vcn med Kraft. Saalcdes ved Vosnæsgaard, Skieringmuuk, 

gaard, Skaffoegaard, Mollerup, Rugaard, Katholm, Estrup- 

lund, Meilgaard. Ved Skaffoegaard havde man længe for - 

gjcevev sogt efter Mergel, indtil den omsider fandtes i en Hc, 

dclod, hvor nu et Par Mergelgruber ere anlagte. Her kjsrcs 

ikkun circa 80 Læs paa en Tønde Land, da man holder for, 

ftt det er rigtigst at paakjorc mindre forste Gang og atter at 

mergle i næste Omlob hvis det behoves, decks for at forebygge 

Leæsæd og deels fordi Bekostningen vausieligcn kan overkom-
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mes paa cengang. Baade Leer- og Saudmcrgel findes her; 

den ligger temmelig dybt, og paa eet Sted med et Lag Torve- 

jord ovcnpaa. Præsten i Mørke har ogsaa begyndt at mergle, 

da fortrinlig Mergel er fundet paa hans Mark; det øverste 

Spadestik deraf bcfandtes at være reen Kalk og Overlaget Mo, 

sejord.

Endeel af Gaarden Katholms sandede Jorder crc bragte 

til en mærkelig Grad af Kraftfylde ved Merglingen. Paa hver 

Tsnde Land er her kjsrt 500 Læs Lccrmcrgel. Arbejdet er 

iværksat af de forrige Eiere, der nn, som Debitorer til den 

kongelige Kasse, have maattct overgive Godset til Hans Ma

jestæt.

Enkelte andre virksomme Landmænd udenfor Bondestan

den have ogsaa begyndt at mergle, men af Bonder gives snare 

faa, som i det mindre efterfølge Eremplet, og disse i alt Fald 

knn, naar Mergelen med Lethed kan erholdes. Nu og da 

har man, sijsndt ikke med synderligt Held, anvendt den ved 

rane Jorders Opdyrkning, hvorom mere i det Folgende. De 

dermed forbundne Omkostninger og det meget Slid paa Heste 

og Vogntsi, dette Arbcide mcdfsrcr, ere vel for sisrste Delen 

Aarsagerne til at Mergelens Brug saa seent udbreder sig.

Paa sine Steder, saasom i Sonder- og Mols- Herreder, 

fjerer man Mergel i Foldene, hvor O.væg eller Faar ligge 

om Natten. Den blandes da med Halmstrsclse og med Mø

get, som deri nedtrædes, og denne Blanding giver en fortræf

felig Gjsdning.

Kun eet Forssg vides at være foretaget med at mergle 

Enge, nemlig ved Gaarden Blcgvad i Sfovring Herred, 

hvor Kalkmergel blev benyttet hertil, men uden at nogen 

Virkning sporedes deraf; maaskee vare Engene ikke tørre nok; 

thi som bekjcndt virker Mergelen ci paa vaade Iorder.

For Kystbebocrne er Tangen et vigtigt Gjsdningsmiddel. 

Dog er det langt fra at det benyttes saameget som det for

tjente. I Nørre Herred anvendes det med mccst Iver. Ben- 

deltangcn bruges her mccst, da Klsvcrtangcn, der vel ansecs 

som langt fortrinligere, ikkun findes i nogen Mængde paa Ky-
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fen ved Gjerild, Sangftrnp og enkelte andre Byer, hvilket 

sandsynligviis hidrører derfra, at Havbunden her bcstaaer 

af Blaaleer.

Tangen samles helst fra Mortensdag og til efter Nytaar; 

ten fores da enten til Gaarden eller og paa de Lodder, 

hvor den skal bruges. Den tørre Tang raadner ligesaa godt 

som den grønne; men Græs, eller Bcndeltangen udfordrer 

dobbelt saa lang Tid til at raadne som Klover, eller Bladtan, 

gen, hvorfor den forste ikke benyttes saalænge den sidste kan 

faaes. Tangen blandes saaledes med den anden Gjodning, at 

naar der til Excmpel hjcmkj-res 60 Læs Tang, som oplægges 

i en firckantct Dynge, henføres derpaa 20 å 30 Læs reen 

Glødning, dcrovcnpaa igjen 60 Læs Tang og da atter 20 

Læs Gjodning og derpaa tilsidst igjen 60 Læs Tang. Denne 

Blandingsmsdding henligger til i April Manned, da den ud-

- fores paa Byglandet og strax nedplsicö; kort for Bygget saaes 

opploics den atter; men Enhver, som har Forraad af denne 

Slags Gjodning, udforer samme i October og November 

Maaneder paa Byglandet, hvor den ncdploics for at ligge i 

Jorden Vinteren over. Naar Tangen paa eengang, i stor- 

mende Veir, opkastes i betydelig Mængde, samles den i store 

Dynger for siden at blandes med Gjodningcn.

I Rougssc Herred opføres, ved Hjclp af Tangen, Blån- 

dingsmeddingcr paa de sandede Jorder langs med Havet; men 

Sagen drives et her med megen Omhyggelighed, vel tildeels 

fordi den meste Tang her falder er Beudeltairg, hvilken Be- 

boerne i Almindelighed an see som et umådeligt Surrogat for 

Gjedste.

I Sonder Herred have derimod de Beboere, hvis Eien, 

domme græudse umiddelbart til Havet, god Lejlighed til nt 

samle Klovertang, som dog ikke benyttes af Mange, stjondt 

Nogle ansee denne Tang som det fortrinligste af de dem bc, 

kjcndte Midler til Gjedningens Forøgelse. Ovcrkrigscommis- 

sair Ingcrslew paa Rngaard har gjort adskillige Forsog med 

den, dcels i frist, decks i gjærct Tilstand, og sijsndt han al- 

drig har fundet den aldeles uden Virkning, endog naar han
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har prsvet at gjsde med den ublandet og ganske frist, enten 

til Rug paa Sandjord, eller til Byg paa lerede Jorder, saa 

anseer han det dog hensigtsmcessigst, nt lade den henligge t 

cn Alen tykke Dynger saaledes som den opkjsres fra Havet, i 

3 til 4 Uger (i hvilken Tid der gaaer saa starrk Gjcering og 

å>cde i Tangen, at man kan brænde Haanden ved at strkke 

den ind i Dyngen) og derefter at lægge den lagviis i Msd, 

tingen, saaledcs at der hvergang bliver lagt et ligesaa tykt 

Lag Tang som Gjsdning over hinanden. Tangen, som alt er 

halvraadden af sin egen Hede og Gjæring, gaaer nu strap over 

i fuld Forraadnelse i Møddingen, og man finder næsten ikke 

et heelt Blad af Tangen, naar Gjsdningen udkjorcs. Han er 

overbcviist om, at et Læs af denne tangblandcde Gjodning er 

ligesaa kraftigt og virksomt, som et Lces nblandet Gjodning. 

Han har undertiden i eet Aar ladet opkjsre 800 Læs Tang til 

Blandingsgjødsie.
Endsijsndt man paa Mols har god Lejlighed til at bjerge 

Tang, saa benyttes denne dog sjeldent til Giedning, fordi 

man her troer, at den ei er tjenlig dertil, og man bruger 

den næsten alene til at mønne Tage med.
At Bcndcltangen ogsaa med stor Fordcel kan bruges, 

derpaa sees blandt andet et mærkeligt Berus ved Maren Molle. 

Et Par Agre, som 6 Aar tilbage vare paakjorte et godt Lag 

eet Aars gammel, velraadnet Bendcltang, baee i det sjette 

Aar ligesaa god Havre, som Nabocagrene, der havde faaet et 

§ag almindelig Gjsdsie; Seedsiiftet og Behandlingen af alle 

disse Agre havde igjennem denne Række af 2lar været gansie 

ccns. Tangens frugtbargjsrcnde Virkning havde i lige Grad 

viist sig ogsaa paa de andre Sædcarter igjennem hele Rotatio, 

ncn, saa at endog Rngen voxede ligesaa frodigt efter Tang- 

gjsdsien som efter anden Gjsdning. I denne Egn, hvor 

Tangen ikke falder i nogen betydelig Mængde, bruges den for- 

resten meest i Mangel af anden Strøelse.
Hedeegnene, især i Nsrrehald Herred, benyttes et an- 

det ikke uvigtigt Middel til den animalske Cljodnings Føls- 

gelse. Her er det nemlig Brug at samle Smulden af ^ede-



t-rvene, hvilke man aarligcn hjemfsrer for at have Vinter- 

brændsel i Forraad, og at blande denne Smuld med Gjsd- 

ningen, hvorved en Art Compostmoddinger tilvejebringes. 

At afsircelle Iorden i Hederne og fore den paa Maddingerne, 

hvilken Frcmgangsmaade er saa almindelig i de egentlige He- 

deegne, — finder forresten ikke Sted her.
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B. GiMsverrens Forbrcending.

Hermed har man hist øg her gjort ubetydelige Forssg. Med 

storst Held er denne Operation foretaget ved Meilgaard paa 

nogle opbrudte maaragtige Mose, eller Hedejorder med Sand 

til Underlag. Disse Iordcr ere herved bragte til en temme

lig Grad af Frugtbarhed, men kun for en f-ie Tid. Rug 

blev før(l saaet deri og gav et godt Udbytte; derimod viste 

Bygget, som fnlgte derpaa, at Asiens Virkning alt i det 2det 

Aar mcerkeligen aftager.

Enkelte Bsnder paa Meilgaard Gods have nu ogsaa be, 

tzyndt at brænde Gronsværen paa lignende Iorder. Forbræn, 

dingen iværksættes ved hist og her ar antænde de oppleiede 

Furer, hvorefter Ilden eftcrhaanden udbreder sig over hele 

Ageren. "V*

Medens Dannebrogsmand Knudsirup var Fæstebonde i 

Leerbcrg iværksatte han ogsaa et saadant Forsøg paa omtrent 

cn Tsnde Land as en uopdyrket Leerbanke, hvorpaa for havde 

staact Skov. Udfaldet af dette Forssg leder til samme Slut, 

ning som hiint ved Meilgaard; at nemlig Ageren snart taber 

ben ved Forbrændingen vundne Kraft; i det forste Aar frem- 

bragtes hcrpaa nogenlunde god Hvede, men den derpaa fol, 

gendc Havre var ringe. Det synes altsaa, at Brændingen 

knn da kan siges at virke gavnligt i Agerbruget, naar den 

Krast, som Iorden derved gives, f^rst bruges til Frembrin- 

gclscn af Foder, for siden at vedligeholdes ved den af det sid, 

sie vundne Gjodning.

andet ubetydeligt Forssg er foretaget af en Bonde 

i Kraiberg, Ostcrlisbcrg Herred. De efter Brakbcarbciduin- 

gen tilbageblevne Furestykker samlede han i smaa Bunker og 

satte da Ild paa dem.



78

At ftjærc Hedetsrv i Len Hensigt at brænde dem paa 

Marken til Asie, for at benytte denne som Gjsdningsmiddel, 

steer hoist sjeldent, da man finder at denne Operation foraar. 

sager formegen Ulejlighed.

Naar derimod Hedejorder optages til Dyrkning, er det 

almindeligt at afbrænde Lyngen og nedpløie Asien, som dog 

almindeligviis er blæst bort inden Plsiningcn foretages, og i 

alt Fald kun er i ubetydelig Mængde tilstede.



Brugen af Gmde som Arbeidsdyr.

93cb adsiillige Herregaarde haves 1 eller 2 Par Arbeidsstude 

til Kjorsler, saalcdes: ved de fleste Herregaarde i Nørre Her- 

red, hvor Studene tillige undertiden bruges til Markarbcide; 

ved Lsistrup, ved Rugaard, ved Msllernp og Skaffsegaard 

wfl. Steder. Paa den sidstnævnte Gaard bruges Studene med 

megen Nytte for Mergelvogncne, da Mcrgelgrnvene her ere 

temmelig dybe, saa nt man maatte befrygte, at Hestene vilde 

arbeide over deres Kræfter. Ogsaa ved de andre nævnte 

Gaarde benyttes Studene til Mergclkjsrsel saavelsom til Steen- 

og andre Kjersler; sjeldent for Msgvognc; ved enkelte Leilig- 

hcder naar Hse hjemkisres fra vaade Enge.

2(t see Stude for Ploven er en Sjcldcnhed undtagen i 

den vestre Deel af Onsild Herred, nemlig i Sncrbum og Hor, 

num Sogne, hvor nogle Gaardmænd holde hver 2 Stude, 

og Hunsmcend, der her have temmelig stort Areal til Hart- 

kornet, 1 eller 2 Stude til deres Avlings Drift. Ved Truds- 

holm i Gjerlcv Herred bruges almindeligviis 2 eller 4 Stude 

til Markarbejde. Plmning med K-er er et Særsyn i Amtet; 

kun Enkelte have i denne Henseende givet et gavnligt Exem- 

pel; saalcdes driver en Huusmand i Dalbyeneder i Gjcrlev 

Herred sin Avling med 3 Koer; Tvende Parcellister i Narhe

den af Skjeringmnnkgaard i Ostcrlisberg Herred dyrke ogsaa 

deres Lodder ved Hjelp af deres Koer, hvoraf hver holde to.

Tjenestefolkenes Trævenhed er vist for en Deel Aarsagen 

til, at Stude ikke hyppigere bruges som Arbejdsdyr.
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9.

Agerdyrkningsredffaber.

Disse ere hos Bonden endnu de gamle. Den lille jydske 

Hjnlplov med krum Aas bruges almindeligen. Dimensionerne 

af Ploven, saaledes som den sindes paa de fleste Steder, ere 

folgende: Lobet med Skjceret er i Længden 1 Alen og 4 Tom- 

mer; Sulens eller Støttens lodrette Høide 17 Tommer, og 

Aasens Længde 3 Alen. Som oftest ere Sule og Ans bevce- 

gelige; Landsiden aaben; Hjulene, som lobe pan Træarter, 

meget hsie, og besiaaede med Iernstinner. Handlerne ere 

undertiden ogsaa bevægelige. Muldfjelen bestaaer af et ube- 

flaget, lige Stykke Bredt, een Alen langt, med en saakaldet 

Stryger i Enden til at trykke Fnrestrimlerne ned til Siden. 

Disse Plove ere ofte særdeles klodsede, dog mcest i den syd, 

lige Deel af Amtet. Imidlertid er Constructionen af Ploven 

underkastet enkelte Modisicationer efter enhver Egns Skik.

Hos næsten alle nogenlunde velhavende Bonder træffer 

man de af Bonden saakaldte Staalplove, d. c. Plove med Lob 

og Sule af Jern. Disse Plove, som dcsnden ere meget kor- 

tere end de ældre, blive derved lettere end de sidste og fuld

komment siikkcde for 2 Heste.

Paa nogle Steder, saasom i Nørre Herred, har man 

givet Forkjærren en Indretning til at forandre Hjnlenes Stil- 

ling; foran Aren er nemlig anbragt en Boile eller Bne af 

Jern med en halv Snces Huller; i disse stilles Skeden, der 

ligeledes er af Iern, til hsire eller venstre Side, hvorved be- 

virkes, at Hjulene faae en lige Gang, eller rettere, at Hester 

nes ulige Ryk jevncs.

De saakaldte Trceplove, det er: Plove med Snle og Lob 

hugne ud af eet Stykke Tr«, ere ikke sjeldne i Ssnder,Herred;



81A

S k j æ r e t  c r  d o g  a l t i d  a f  J e r n ;  m e n  b e n  n e d e r s t e  F l a d e  a f  

b e t  e r  t i l d e e l s  u d f y l d t  m e d  S m a a s t e e n  f o r  a t  f o r m i n d f f e  S l i -  

d e t  o g  s p a r e  p a a  I e r n e t ,  a f  h v i l k e t  m e g e t  f o r b r u g e s  t i l  P l o 

v e n e s  R e p a r a t i o n  i  d e n n e  E g n ,  h v o r  J o r d b u n d e n  e r  s a a  s t e 

n e t . 3  d e  - v r i g e  D e l e  a f  A m t e t  s e e s  s j e l d e n t  T r o r p l o v e .  

P l o v e n e  i  O n s i l d  o g  N - r r e h a l d  H e r r e d e r  e r e  i  L - b e t  o g  A a 

s e n  n o g e t  l æ n g e r e  e n d  i  a n d r e  E g n e . D e d  d i s s e  P l o v e  f i n d e s  

e l l e r s  d e t  S æ r e g n e ,  a t  S e i l e n ,  d e r  e r  a f  I e r n ,  s n o e r  s i g  t i l  

h - i r e ,  s o m  o m  d e n  v i l d e  v i s e  V c i  f o r  F u r e n ,  m e n  d e n n e  I n d « ,  

r e t n i n g  e r  n o k  s n a r e r e  t i l  S k a d e  e n d  t i l  G a v n .

B l a n d t  d e  f o r b e d r e d e  H j u l p l o v e  b - r  b e m æ r k e s  e n , s o m  

c r  f o r f æ r d i g e t a f e n  B o n d e  i E g n e n  s y d  f o r  K o l i n d «  

S u n d . D e n n e  P l o v  u d m æ r k e r  s i g  v e d  e n  o v e r o r d e n t l i g  k o r t  

L a n d s i d e ,  s o m  g j s r  a t  F r i c t i o n e n  i k k e  k a n  v æ r e  s t o r ;  d e n  t n  c «  

g e t  s p i d s e  V i n k e l , M u l d f j e l e n  p a a  d e n n e  P l o v  d a n n e r  m o t >  

L a n d s i d e n ,  o g  d e t  p a a  s a m m e  a n b r a g t e  M u l d b l i k ,  b e v i r k e r  o g «  

s a a , a t  P l o v e n  l e t  t r æ n g e r  f r e m . D e n s  D i m e n s i o n e r  e r e :  

L - b e t  1 8  T o m m e r  l a n g t , S k j c r r e t  1 0  T o m m e r , M u l d f j e l e n r  

i  A l e n  l a n g ; S u l e n s  l o d r e t t e  H - i d e  1 5 $  T o m m e ; A a s e n s  

L æ n g d e  3  A l e n ; S u l e n s  A f s t a n d  f r a  S t j e r t e r n e , s o m  s t a a e  

l i g e  o p ,  f o r o v e n  7 |  T o m m e  o g  f o r n e d e n  1 8  T o m m e r , a l t s a «  

e r  S t i l l i n g e n  m e g e t  s t r a a . F o r  a t  g i v e  h e l e  P l o v e n  e n  s t - r r e  

A - a g d e  o g  m e r e  S t a d i g h e d , e r  H u l l e t  t i l  L a n g j e r n e t  a n b r a g t  

i  e n  A f s t a n d  a f  1 7  T o m m e r  f r a  S s i l e n . S t j e r t e r n e  e r e  f a a «  

l e d e s  i n d r e t t e d e , a t  P l o v m a n d e n  g a a e r  p a a  L a n d s i d e n . P a a  

G a a r d e n  I n g v o r s t r u p  p l s i e s  b a a d e  m e d  d e n n e  o g  m e d  b c t t  

W i n s t r u p s k e  P l o v ; v e l h a r  m a n  h e r  f u n d e t , a t  d e n  s i d s t e , '  

f o r m e d e l s t  s i n  s i j s n n e  M u l d f j e l ,  b e d r e  v e n d e r  J o r d e n ,  m e n  a t  

d e r i m o d  h i i n  a f  B o n d e n  f o r f æ r d i g e d e  P l o v  g a a e r  l e t t e r e  c n t >  

d e n n e .

I  e n  K r o e , k a l d e t P u r h u s e t , p a a  L a n d e v e i e n  i m e l l e r i r  

R a n d e r s  o g  H o b r o e ,  b r u g e s  2  P l o v e ,  s o m  m e g e t  l i g n e  d e n  n y §  

b c s i r e v n e . H e r  h a r  m a n  o g s a a  n y l i g  f a a e t  f r a  H o l s t c e n  c  ir 

S u n d c v i t - P l o v ,  s o m  a r b e i t e t  r e t  g o d t .

T i l  S k a f f s e g a a r d  h a r  m a n  f r a  V e n s y s s e l f o r s k r e v e t  c  t t  

H j u l p l o v , s o m  m a n  g i v e r  m e g e t  B i f a l d ; i s æ r  u d m æ r k e r  d e n  

s i g  v e d  v e l d a n n c t  M u l d p l a d e ,  S k j « r e  o g  L a n g j e r n .

R a n d e r s  A m t .  ( 6 )
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Paa enkelte Gaarde, navnligen paa Skieringmunkgaard, 

har man sogt at afhjelpe en vigtig Mangel hos de almindelige 

jydsie Plove, ved at anbringe paa disse en noget hvelvet 

Muldfjel af Træ.

Som oftest medfører Plovens Indretning i dette Amt

at Plsicren maa gane i Furen. I denne Henseende gjsr 

dog Egnen norden for Randers en Undtagelse; thi her gaacr 

Plovforcren scedvanligviis paa Landsiden.

Man feiler neppe ved at antage at de fleste Bonder ploie 

med 4 Heste. Paa sine Steder, saasom i Smider Herred, 

bruges undertiden 6, naar Gronjord plsies. Men muligcn er 

dette mere en Folge af Bondens Skaansomhed mod Dyrene 

og af hans Omsorg for at faae de yngre oplærte, end af 

Nødvendighed; i det mindste seer man paa mange Steder ik- 

kun 2 eller 3 Heste for den almindelige jydsie Plov, især i 

den sondre Deel nf AmtK.

Svingplovene crr i det Hele taget sjcldne. Kun i Gal- 

ten Herred begynder man at indsee deres Fortrin; ikke faa 

Bonder i Herredet, dog især i Voldnm, bruge nu disse Plove 

og paa Gaarden Lsistrup haves 5 Stk. deraf. At Svingplo- 

vcns Brilg udbreder sig her, skyldes nok fornemmelig Danne- 

brogsmand Knudstrup i Rove, som ci blot ved sit Exemvcl, 

men ogsaa ved at forfærdige arbeidssparcndc Agerdyrkningsrrv- 

skabcr af alle Slags til Andre, meget har gavnet Omegnen. 

Hans Svingplove, som kunne ansiaffcs for 12 til 13 Rbdlr. 

Stk., udmærke sig ved en kort Aas (hoist 10 O.vartecr lang) 

dg lange Haandgreb; de fordre under de fleste Omstændighe- 

der mindre Hestekræft end de bailcysie og ere for Plovkarlen 

lettere nt haandiere.

Til de Steder i Amtet, hvor Svingplove hyppigst bru- 

gcs, kan og regnes Vivild Sogn i Senderhald Herred. Ved 

adsiillige Herregaarde og nogle Præstegaarde haves vel Sving- 

plove. Men paa flere af disse Steder staae de ubrugte, fordi 

Tjenestekarlene saa vanskelige« ere at formane til nt arbeide 

med disse Plove Denne Vrangvillic lader sig kun bekjæmpe 

af den Huusbonde, som kan og vil bruge sin hele Myndighed, 

og oste kommer han endda ikke videre hermed, naar han ei
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selv kan give Exemplet og er den første, der tager fat paa 

Arbeidet.
Hvor Jorden er meget stenet, finde Mange Svingplo- 

vcn uanvendelig, fordi den saa let lader sig kaste til Siden, 

naar den stsder an mod faste eller endog lose Steen.

Den nordamcrikansie Plov er hidtil fim brugt af enkelte 

Mænd i Amtet, og disse ere ncer ved at foretrække den for 

den cngelsie Svingplov, fordi den mindre anstrænger Hestene 

end den sidste. Til andre end forhen velbehandlede Iorder 

ansccs den usiikket, men vinder meget i Brng ved at betyn- 

gcs; dette har Lieutenant Tetens paa Maren Molle iværksat 

ved at fylde Rummet imellem Mulfjelen og Landsiden med en 

passende Steen; Anstrængelsen for den, som holder Ploven, 

formindfles herved, uden at Arbeidet sor Hestene foroges. 

Efter hans Formening vilde en stobt Iernklods endnu være 

bedre til denne Brug, naar man kun er vis paa, at Ploven 

ikke stoder an mod store Steen, som ten, betynget, mindre 

let afviger og hvis Sted den neppe kunde udholde. Ubc- 

tynget vil det sjeldent træffe at den kjsres i Stykker, da 

ten ikke alene, uagtet sin Spinkelhcd, taalcr et betydeligt 

Stod, men ogsaa afviger for enhver nogenlunde stærk Mod- 

stand. Nogen Forandring ved Langjcrnet, som nu, formedelst 

sin lodrette Stilling, ikke er i Stand til at siyde de Rodder 

eller andet, som saa let samle sig derpaa og gjore det nodven- 

digt at udlsfte Ploven af Horden, er ogsaa anseet gavnlig. 

Ved at give Langjernct mere siraa Flugt kunde maasiee denne 

Hindring hæves og muligt Plovens Stadighed forsges.

En dygtig Smed i Sodring Bye, Gjerlev Herred, har 

i nogen Tid opholdt sig i Kjobenhavn sor at leere den rigtige 

Omgangsmaade med at beslaae forbedrede Agerdyrkningsredska- 

bcr. Ved hans Hjelp har Lieutenant Tetens i de sidste Aarin- 

ger ladet forfærdige adskillige nordamerikanske Plove, som Land- 

hunsholdningsselsiabct har anvendt til Uddeling. Onsieligt var 

det, om der i Landets forskjcllige Egne gaves Værksteder for 

flige Redskabers Forfærdigclse; disse kunde da haves med langt 

mindre Besværlighed og Bekostning end hidtil, da de i Al

mindelighed maattc forsirives fra Hovedstaden. Paa Maren 

(6*)
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Mslle gaae to Heste for den nordamerikanske Plov; derimod 

brnger en Bonde i Voldum kun een Hest for ben, og Skolelce- 

reren i Harritzlev ved Randers har ligeledes med een Hest og 

denne Plov forrcttet al Ploining paa sin Lod.

En særegen Slags Plove har man indrettet paa Gaarden 

Loistrnp, nemlig saakaldtc Klodsplove, hvilke her med megen 

Nytte brugcs til at brække Hedejord med. Egentlige« cre de 

ei andet end Svingplove, paa hvilke er anbragt en svær Træ- 

klods, som udfylder hele det ncderste Rum af Bagplovcn og 

hvis Hensigt er at holde Ploven i Jorden formedelst sin 

Tyngde. Muldfjelen er udskaaren i selve denne Klods, hvis 

forreste Deel tjener istedet for Snle. Natnrligviis ere disse 

Klodsplovc sværere end de sædvanlige Svingplove, men dog 

Da vel indrettede, at de kun udfordre 3 Heste, selv til de 

raaeste Hedejorders Opbrydning.

Harverne cre forstjclligt indrettede. I Sand-Egnene har 

scedvanligen den ene halve Deel af Harven Icrntænder og 

den anden halve Trcetændcr; kun i de Egne, der have tunge 

lerede Jorder, brnges Harver, som cre heclt forsynede med 

Icrntænder. I de nordlige Herreder cre Harverne større end 

i den sydlige Deel af Amtet; hver Halv,Harve bcstaaer der af 

6 Harvebullcr, og kan saaledes omspænde et temmelig stort 

Rum.

Brakharvcr haves ved nogle Herrcgaardc, meest i betl 

ssndre Deel af Amtet; de brnges som oftest efter fyrste Plsi- 

ning, paa stærke Jorder, og trækkes af 4 Heste, langs med Fu- 

ren, for at brække den, førend Rundharvcn kan anvendes. 

Den sidste, som har 3 Bnller til 2j Tommes Tykkelse, og 

almindeligen kun trækkes af een Hest, bruges ved Vosnces- 

gaard, Skicringmunkgaard, Hessel, Katholm, Lykkcsholm, o. 

fi. Steder, og vil vist blive meer og mcer almindelig for sin 

gode Virknings Skyld, naar man ved længere Erfaring taber 

Frygten for at Hestene derved edelægges.

Efter en Beskrivelse af Schwertz i dennes belgische Land- 

wirthschaft, forfcerdigcr Dannebrogsmand Knudstrup den saa- 

kaldte belgiske Brakharve, som har vundet stor Yndest og hvis 

Brug saarc meget udbreder sig, især i Galten Herred.
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Dette Redskab bestaacr af 4 Harvebuller, som ere 9 Qvar- 

tccr lange og forenede ved 2 Rammer og 2 Harveskeer af 10 

Qvarteers Længde. Harven har 28 Teender, nemlig 7 i hver 

Bulle; disse Tænder ere runde og stillede i en skraa Vinkel 

af 45° og saaledes, at deres Spidse vender imod det ene 

Hjorne af Harven. Af det nysanfsrte sees, at Harvens Vidde 

er 1 Qvarteer storre end dens Længde, hvilket er nødvendigt 

for at hver Tand kan drage sin egen Ridse. Stilleboilen, 

som kan flsttes fra det ene Hjørne af Harven til det andet, 

bestaacr af et smalt, fladt Stykke Jern med 4 til 5 Huller, 

i hvilke Harvekrogcn anbringes, alt efter Hensigten; saaledcs 

at i jo storre Afstand Krogen er anbragt fra Hjørnet, des 

ustadigere er Harvens Gang, da den derved faaer en mere 

dinglende eller stødende Bevægelse. Naar man kun vil harve 

let, heftes Krogen paa et af Harvens bageste Hjørner, saa 

at de siraac Teender vende med Spidserne bag nd. Til Har- 

vcns Besiag bruges a 4 Lpd. Iern, hvoraf dog den stsr- 

ste Deel maa være af det firekantcde Stangjern. Denne 

Harve flal især være stikket til at udrydde Qvcekrodder.

Tromlen var i den stsrste Deel af Amtet indtil for faa 

Aar siden et sjeldent Redskab, som fo c det meste alene fandtes 

ved Herregaarde og enkelte Præstcgaarde, hvorfra Bønderne 

undertiden erholdt det tillaans. Men nn begynde de at ynde 

det, og i flere Egne er Tromlens Brug paa de sidste Aar ble- 

ven mere almindelig. Præsten i Udbycneder, Hr. Bie, blev 

ved de terre Somre foranlediget til at anstaffe en Tromle, 

og snart fnlgtes Exemplet, saa at enhver af de omliggende 

Byer nu har een eller flere. Endnu i Aaret 1822 gaves 

ikknn 2 Tromler i Støvring og Mellerup Pastorat; det fsl- 

gende Aar ansiaffedes 2de i Annerct, og i Hovedsognet er siden 

ansiaffet 4; fire Gaardmænd ere i Fællig om hver. I Sognene 

nærmere Randers sial det være almindeligt at tromle Serben. 

I de østlige Herreder er Tromlen hidtil afbenyttet mindst; saa- 

ledes bruges den neppe nf 1 blandt 10 Bonder i Sonder- og 

Mols Herreder. Derimod har den allerede i længere Tid vcc- 

ret brugt i den sydlige Deel af Hsterlisberg Herred as enhver 

Guard- eller Bøelsmand til al Vaarsæd. Ved de i denne
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Egn bedst drevne Jordbrug har man befundet, at Bygget, 

som der stedse saaes efter 3 Plotninger, i tørre Somre staaer 

Fare for at mislykkes, fordi den stærke Bfarbeidning, man 

maa give Leerjordcn med Harve, Tromle og undertiden Kslle 

for at knnse Lecrklnmperne, gjor Iorden for los, hvorved den 

fornødne Fugtighed til Sædens Spiring bortdunster. For at 

forhindre dette, har man brugt Tromlen strax efter den anden 

Plsining — sidst i April eller forst i Mai — og havt det 

enskelige Held, at ei alene Fugtigheden er blcven conservcrct, 

men ogsaa Jordens Skjorhed fremmet.

Paa lette og for Vinden meget udsatte Jorder er det, 

ifolge Fleres Erfaring, raadcligst at opsætte Tromlingen ind

til Sæden er opløben; thi skeer Tromlingen forinden, vil en 

nogenlunde stærk Blæst i et tort Aar foraarsage mere Skade 

paa det tromlede end paa det blot harvede Stykke.

Erstirpatorcr bruges paa enkelte Hcrrcgaarde, saasom 

Leistrup, Skicringmunkgaard, Rugnard, Sedringholm; lige- 

ledes ved Krostcdet Purhuset, af Kjsbmand Bay i Mariager, i 

Udbyeneder Præstcgaard, ved Maren Mollc. Paa sidste Sted 

nedbringes i Almindelighed al Vaarserden dermed. Man crkjen- 

der, at meget Arbeide undgaaes ved at lade denne Exstirpe- 

ring træde s Stedet for Foraarsploiningen, hvorved man til, 

lige, især paa lette Jorder, kan love sig en bedre Afgrøde. 

Iscerdeleshed vil man, ved at undgaae Foraarsploining, i de 

fleste Tilfælde sinde Klagen over, at Jorden ved Vexcldrist 

bliver for los, ugrundet.

Paa Rugaard bruges en Vandgrsfteplov.

Hyppcploven bliver mecr og mecr almindelig, eftersom 

Kartoffelavlen udbreder sig. I de Egne, hvor denne er ret 

i Gang, benytter man sig alene af dette Redflab til Kartof, 

lernes Hypning.

Til de nyere Redskaber, som Dannebrogsmand Knudstrup 

forfcerdiger, kunne henregnes Muldsknsfen og Markøren. 

Hiin benytter han til Agres Ievning, efterat Jorden forst er 

lssnet med Spade eller Plov; den er omtrent een Alen bred 

og til een Hest. Marksren er indrettet efter en af ham selv 

udfnnden Construction, og ligner næsten en Slæde; den tjener
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istedctfor Snoer ped Kartoflernes Largnmg; ved Siden af en 

af Gængerne (i samme Afstand fra den, som begge Gængerne 

ere fra hinanden) er anbragt en bevægelig, uppldset Pind, 

ved hvis Hjelp Ridserne, hvorefter Kartoflerne siulle lægges, 

aftrykkes. .
Nogle af de Mand i Galten Herred, der bruge Sving

plove, have til disses Transport anskaffet smaae Slæder, om

trent li Alen i Længden og af cn hsist simpel Indretning. 

Ploven sættes opret derpaa, og holdes fast ved cn Art 

Byile eller Tverstykke, som er anbragt bag paa Slæden. — 

Disse Slæder fortjene megen Anbefaling, da de lette Plovens 

Transport og altid kunne folge den, fordi de ikke, saalede» 

som Vognene, have anden Bestemmelse.
Steenvogne haves ved fiere stsrre Gaarde, og ere almin- 

deligcn af folgende Indretning: Vognen har 4 Hjul, hvoraf 

de bagcste ere endeel (tørre end de forreste; hine have Alen 

i Diameter; Afstanden imellem den forreste og bageste Axel 

er Alen; For- og Bagvognen forenes ved cn Bom, der 
er krum, med Beiuingcn vendt opad, for at give Plads td 

Stenene; Enden af Bommen er af Iern og siydes ind i den 

forreste Axel, hvor den ved en Iernbolt befæstes. Imellem 

Hjulene er anbragt et Lad af Træ, 6 Alen langt, som hænger 

i Jernlænker, og hvorpaa Stenene hvile; det maa derfor 

være stærkt, og bestaaer af 2 tykke Stykker Eeg eller Bog, som 

ved Tvertrcecr forenes med hinanden i cn Afstand af en Alen. 

Naar Stenene siulle paalæsscs, loftes Bommen; derved syn- 

ker den ncderstc Axel, og Ladder kommer til at ligge paa 

Jorden; naar Stenene ere paalæsscde scenkes atter Bommen, 

og fæstes til den forreste Axel; Laddet heever sig da igjcn.
Bøndernes Vogne ere i Almindelighed meget korte og 

sncvre, og Træsælger bruges af de Fleste til dagilgt Brng, 

især i de ringere Egne. Det er cn stor Sjcldenhed at fee 

en Knrvesadning, da endog Folk af de hoicre Stænder kjore 

i Fjcllevogne. .
Et i den sstre Deel af Amtet meget brugeligt redskab 

er ben Trecrammc (,Skrav kaldet), som lægges ovenpaa (æltet-
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lie, naar Hoe eller Korn hjemages, og som med Endestykkerne 

hviler tversover Haverne, hvortil den fastbindes. Ved Hjelp 

af denne Ramme, som er meget bredere end Vognfadningen, 

kunne Læssene vcere ftørre, uden at dog noget af H-et eller 

Kornet tabes under Hjcmagningen eller tilssles af Hjulene, 
om end Veiene efter stcerk Regn ere fugtige.
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10.

Raae eller uopdyrkede Jorder.

Af de jydsie Amter er Randers Amt det, der, neestestcr ny 

Aarhuus-Amt, har den mindste Deel af uopdyrkede Hedejorder. 

Forholdet imellem disse og Pløjelandet er omtrent som 1 til 

13. Derfor er og Randers Amt — med Undtagelse af hiint 

frugtbareste af Iyllands Amter, Aarhuus Amt, — det meest 

befolkede.

Hedestrsgene cre temmelig adspredte; thi, naar man und- 

tager det lidet Rougsse Herred, hvor alt er opdyrket, afvexle 

de forresten med Plsielandet ogsaa i de ellers frugtbare Egne. 

Saaledes ere Vstcrlisberg og Galten Herreder ikke fri for 

Hede; i det fsrste Herred indtager ben enkelte Strækninger 

især af Hornflet, Todbcrg og Medelbye Sogne; i det sidste 

findes ikke faa Hedejorder, især i Haslum, Galten, Vissing, 

Hadberg og Øbum Sogne; i Galten Herred udgjsre de vel 

i det Hele | eller I Part imod Agerlandet. Disse Jorder, 

fom i Galten Herred for det meste bestaae af en stiv og seig 

Leer, i Ssterlisberg Herred derimod meet af en sandblandct 

maaragtig Bund, med et tyndt, tuet, hullet og »jevnt Over, 

lag med mange sure og kolde Vandstader, benyttes næsten ene 

til Græsning for Stude og Ungqvæg; eller hvor Overlaget 

er noget t-rvcagtigt, skjcrrcs Fladtorv til Brændsel. Del cre 

i de senere Aar enkelte Pletter af disse Hedejorder, især i 

(talten Herred, bragte under Ploven, og nogle faa Huse op, 

forte hist og her. Men disses Besiddere, manglende al Kraft 

vg Kundsiab til en fartban Opdyrkning, føg c blot paa en kum- 

merlig Maade at aftvinge Jorden nogle Halme, indtil det 

tynde Muldlag er faa udsuct, at for det forstc intet mere kan 

frembringes hcrpaa. Intetsteds secs her Spocr af en ordens
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lig planmæssig Redning, Planering og Opdyrkning. Kun at 

nfknibe de enkelte bedre Pletter lidt Straae til at overfodre 

og snltfode en Koe, et Par Faar og stundom en ussel Hest, 

er hine fattige Beboeres eneste Stræben.

Af Hedejorderne i Sonder og Mols Herreder er den 

største Deel opdyrket. Derimod henligge ikke ubetydelige He- 

Lestrækninger uopdyrkede i Sondcrhald Herred og især i Nørre 

Herred. Vel opbrydcs nu og da nogle Pletter i disse Heder, 

men da de for stsrste Delen ere af hoist ringe Beskaffenhed, 

nemlig magert Sand med et tyndt Maarlag, saa er der kun 

lidet Haab om, at disse Heder nogensinde ville gansie for,' 

svinde.

De fleste Hedejorder sindes dog i den nordlige Deel af 

Amtet, fornemmelig i O nsild og Nsrrehald Herreder. Næsten 

hver Bye har her et storre eller mindre Areal Hede. Disse 

Hedestrækninger ere vel i temmelig raa Tilstand og pan sine 

Steder meget nsevne, men deres Grundbesiaffenhed synes dog 

ofte at være ligesaa god som de allerede opdyrkede Jorders, 

hvorfor det, under heldigere Conjunetnrer, sikkert vilde kenne 

Umagen at forvandle dem til Pløjeland. Ogsaa findes Spoec 

af, at de i ældre Tider have været under Dyrkning. ) de 

sidste 30 Aar have her ingen Opdyrkninger nf nogen Betyden- 

hed fundet Sted, rimeligviis fordi man i det temmelig betyde- 

lige Areal af dyrkede Jorder allerede har mere Agerland, end 

man under nærværende Driftsmaade kan tilstrækkeligen gjode 

og bearbejde, saa at Opdyrkning neppe her vil klinttc fremmes 

uden ved Parccllering og Oprettelse af nye Steder eller 

Enarde. Men da Udparcellering hin lidet er yafbenyttet i 

disse Egne, seer-man altsaa heraf en Grund til dzsse-betydelige 

Heders nærværende Tilstand. Som underordnede iSfarsager 

kunne ansees Nødvendigheden af Hedernes Benyttelse ttt Brænd- 

sel og til Faarcdrift. Fremmedes deres Opdyrkning- meget, 

da kunde naaskce opstaac Forlegenhed for Ildcbrændsel, hvis 

man ikke tillige anlagde Skov paa de Strækninger, der vare 

mindre flikkede for Ploven.

Hedejordernes Forberedelse til Sæd skeer sædvanligen ved 

at afbrænde og nedplsie Lyngen. Derefter panseres Mergel,
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undertiden 30 til 40 Lees paa en Tønde Land, eller og Kalk, 

hvor denne haves, i Forening med lidet dyrisi Gjsdning. 

Dyrkningsmaaden er da omtrent den samme som anvendes paa 

de af de dyrkede Agre, der ansees at være for ringe t,l at 

bære Byg. Det fsrste Aar saacs, efter cndnn en Plsining, 

Boghvede, undertiden Havre; dernæst tages een eller to Rug- 

kjerve, stundom vel ogsaa et Par Havrckjerve.

Det er beklageligt, at man ved siig Opdyrkning af raae 

Jorder sjeldent tænker paa at give disse nogen varig Forbe

dring, men snarere blot seger at aftvinge dem den liden 

Kraft, de besidde; thi at optage saadanne Jorder, for igjen 

om faa Aar at lade dem tilgroe med Lyng, er ikke ualminde- 

ligt. Enten blive de da atter for beständigen Hede, som de 

for vare, eller man tager om en halv Snees Aar paa ny 

nogle Kjerve deraf; men at Afgrøden kun kan blive ringe ester 

cn saadan Fremgangsmaade, er let at iydsee. Blandt de 

Misgreb, som ere sædvanlige ved Hedejords Opdyrkning, ho- 

rcr Mergelens Misbrug, hvor man har delte Forbedringsmid, 

del til sin Disposition. Et mærkeligt Exempel herpaa kan 

hentes fra Iebcrg Bye i Galten Herred, hvor Venderne i 

helved en Snees Aar paa en Hedelod nafbrudt afvexlede med 

Havre og Byg efter Mcrgling, saa at Jorden naturligviis 

omsider ganske udmagredes. Aarsagen til, at den saa længe 

holdt slg i nogenlunde Kraft, var den, at der fra en Hoi, 

som omgiver bemeldte Lod, Tid efter anden var ncdsiyllet en 

Mcengde frugtbar Muld.

De mere eftertænksomme Landmænd lade derimod ikke dc- 

res opbrndte Hedejorder hvile saaleenge til de igjen tilgroe 

med Lyng, men indtage dem i Drift tilligemed deres øvrige 

horder, især da de ere af den Formening, at de unge §yng- 

planter tære paa Iorden medens de vore. Vel ere de op- 

brudte Hedejorder frngtbarest i ferste Omgang, og de knnne 

endog da yde rigere Afgrøder end de gamle dyrkede Marker, 

hvilket vel forleder Mange til, som ovenmeldt, for beständigen 

eller dog for cn rum Tid iglen at udlægge deres Hedelodder, 

naar disse have baarcl nogle Kjervc. Frugtbarheden aftager
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dog kun i samme Forhold, som man ved en upassende Be- 

handling udsuger den opbrudte Jord. Knude og vilde man 

drive Merglingen planmæssigt, og ved et rigtigere Sædsiifte 

sikkre sig tilstrækkelig Gjodning, da sinldc man vist sjeldent 

fortryde at have anvendt Arbeide paa raae Iorders Forvand- 

ling til varigt Pløjeland. Erfaringen har viisk, at endog 

Lyngheder af ringe Beskaffenhed, f. Ex. med et sidt, torveag- 

tigt Jordsmon af ikkun 4 til 5 Tommers Tykkelse og med Sand 

til Underlag, cre blcvne meget frugtbare, eftcrat være forbe- 

redte til Sæd ved tilstrækkelig Ploining og hensigtsmæssig 

Grundforbedring. Blandt andet kan herpaa hentes et Exem- 

pel fra Rugaard. Af en til denne Guard horende Hede med 

3 til 4 Tommer tyk Torvebnnd og med reen Strandsand til 

Underlag, er efterhaandcn opdyrket omtrent 50 Tdr. Land, 

saa at denne Jord bærer god Rug og Boghvede; men sjeldent 

har man kunnet besaae noget Stykke for 3 eller 4 Aar eftcrat 

det forste Gang var plsiet; thi Tørvejorden er aldeles ufrugt, 

bar, og tillige saa uopløselig, at den forst eftcrat være plsiet 

og harvet flere Gange aarligt i 3 Aar smuldrer og blander sig 

med Sandet. Dog kan Mergel forkorte Oplysningstiden eet 

Aar. Af denne Hede brækkedes 4 Tonder Land i Vinteren 

1821-1822, og under den tørre Tid i den paafolgende Som- 

mer sattes Ild paa de opploiede Furer, som brændte teinme- 

lig godt. Vel blev Tørvejorden ikke hcclt fortæret af Ilden, 

skjsndt denne blev vedligeholdt i 3 Dage og Nættcr, men 

blev dog derved saa stjør, at da en Brakharve siden efter sattes 

derpaa, lod den sig for det meste harve ud i Muld. Endnu 

haves intet endeligt Resultat af dette Forsøg, da den Jord, 

hvorpaa det forctoges, hidtil ikke havde baarct Seed. Paa 

mange Hedejorder kunde ogsaa med Held saaes Byg, naar 

Mergel behorigcn anvendtes.

Har man tilforn hist og her med temmelig Iver drevet 

Opdyrkningen af Heder, saa synes denne Iver i den sildigere 

Tid at være meget kjslnct, og herover kan man vel ikke nn- 

drc sig; thi om end et andre Hindringer ligge i Vcien for 

denne Sag, saa maa det dog crkjendcs, at dette Arbeide er '
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lidet lønnende i en Tidspunkt, da Kornprøductionen giver saa 

ringe Udbytte.

Til de faa Steder, hvor man endnu bcsijcftigcr sig 

med at opbrække Hedejord, h-rer Gaarden Trinderup i 

Onsild Herred, hvor aarligen opdyrkes 5 til 6 Tdr. 

Land. Hidtil er her saaledes indvundet fra Heden omtrent 

50 Tdr. Land. Den Fremgangsmaade, som ved denne Op

dyrkning fslges, er noget forsijellig fra den ellers almindelige. 

Man brænder nemlig ikke Lyngen, men flaner den af, hvilket 

her ansces fordeelagtigere, deels fordi Asken dog som oftest 

flyver bort inden den kan nedpløies, og deels fordi det Græs 

og MoS, som findes i Bunden af Lyngen, ved at uedplsjcs 

og raadne, efterlader mere Muld, end naar det udsættes for 

Ildens Virkning. Jorden plsies da gjerne om Efteraaret og 

ligger saaledes til næste Efteraar, da den atter plsies; nu 

paafsres Gjodsie, og efter endnu een Plsining tilsaaes Ior- 

dcn med Byg, som lykkes bedre end Boghvede og Havre, 

uagtet Horderne dog cre temmelig lette. Scedsiiftet og Be- 

handlittgcn er dcrpaa aldeles ligesom paa den allerede dyrkede 

Jord.

At anvende Brak ved Hedejords Opdyrkning herer i-vrigt 

til Undtagelser. Bønderne i Vissing, Galten Herred, have 

forsøgt denne Maade. I den brakkede Hedejord, der var 

lecrsandct med et qvæget Underlag, saaede de fyrst Rug, der- 

næst Havre.

Ingensteds er Hedejords Opdyrkning foretaget uden i For- 

bindclse med allerede bestaaende Avlsbrug. De Smaastcder, 

som hist og her ere etablerede paa Heden, skylde hine deres 

Tilværelse; thi naar en Hytte der er opfort, saa er den dertil 

hcnlagte liden Hedelod opdyrket ved fremmed Hjelp. Paa 

saadanne Smaastcder holdes mecst Faar, som baade Vinter og 

Sommer soge deres væsentligste Næring i Heden.

Foruden Hederne gives i Randers Amt en betydelig Deel 

raae Iorder af en anden Art, nemlig Kjorrstrækningcrne. I 

hvad Tilstand disse befindcs, og hvorledes de benyttes, er alt 

i det Foregaaendc omtalt.
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11.

Saae seed.

Nmtets Beboere sorge med Omhu for at skaffe sig reent og 

godt Scedekorn; ja denne Gjenstand er maaskee blandt de Dele 

af Agerbruget, hvorpaa man i en Række af Aar har henvendt 

fortrinlig Opmærksomhed. Ved Kornets Indagning hensættes 

sædvanligen det bedste og reneste for sig selv, og deraf tages 

Sæden. Naar man, formedelst en mislykket Afgrøde eller of 

andre Aarsager, ikke kan eller vil benytte det Hjcmmeavlede 

til lldsæd, sorger man for at faae denne andensteds fra; men 

desværre savner Bonden ofte Evne til at kjobe godt Sædekorn.

Snevrc Kasteloer og Mangel pan gode Ncnseredsiaber 

lægge vel og ofte Hindringer i Seien for at Bonden kan faae 

rcen Sæd. Det var vist godt, om han kunde ovcrkomnle at 

bygge Sknre eller Halvtage til Kasteloen; thi det bedre og det 

flottere Korn kan ikke tilberligen blive adstilt, formedelst for 

korte Kast.

I de lerede Egne erholdes som oftest Scedcrngen, ved 

Kjsb eller Ombytning, fra de sandige Egne. Saaledes give 

Bønderne i Rongsse Herred 2 Tdr. Sædehavre for 1 Tde. 

Saacrug fra Nsrre Herred. Den Rug, som avles paa Sen

der Herreds siarpe sandige Jorder, er især fortrinlig god, og 

blev derfor tilforn meget sogt til Saaesæd. Handelen med 

Soedcrug var en af de vigtigste Erhvervskilder for dette Her- 

reds Beboere, som endog havde et Slags Monopol derpaa. 

Men ved en omhyggeligere Dyrkningsmaade, især ved Indfs- 

rclse af Brak og Provstie'rug, crc nu andre Egne, som for 

hentede deres Sædcrug fra Sender Herred, selv i Stand til 

at forsyne sig hermed, saa at denne Handel nu er meget ind- 

sirænket, hvorved Herredets Beboere have tabt betydeligt.
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Den Mand, som fsr afsatte 100 Tdr. Scrderug, sælger nu 

neppe 3 Tender. Fra Rngaard afsættes dog endnu aarligen 

omtrent 100 Tdr. Scedcrng, endog til længere bortliggende 

Egne. Medens Sæderugcn fra Sønder Herred var meget 

sygt, blev i Almindelighed Sæden luget; ja, Vigtigheden nf 

nt frembringe reen Rng var endog da saa crkjendt blandt 

Bønderne, at de aarligen kort for Hefi holdt Syn paa hver 

Mands Ager; den, som da befandtes at have meget urccn 

Sæd, maattc give Mulct, hvis han ikke strax sørgede for, at 

Ukrudet blev higet af Ageren.

Denne Skik har endnu vcdligholdt sig i Thorsagcr, som 

er en af de Byer, der især vare berømte for deres gode Sæ- 

derug; men forresten synes Ligegyldighed for denne vi^ige 

Sag mcer og mcer at indsnige sig blandt Bønderne i Egnen, 

og man seer nu her megen Klinte mellem Nugen, sijondt det 

dog ikke er ualmindeligt at luge Saaesædcn.

Bønderne paa Mols tage deres Seederng fra Afgrøden 

af deres Sandmarkcr; Rugen er her af den almindelige dan- 

ske, og udmærker sig ved sit korte Straa og fine smaae Vip- 

per, men den synes dog at buste sig stærkere end Provstiern- 

gen, og staaer derfor som oftest tættere end denne.
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12.

Dyrkning af mindre almindelige Scedearter, Fo

der- og Handelsplanter.

3 be senere Aar har Provstke-Rugen meget udbredt sig i 

den største Deel af Amtet og vundet saa stort Bifald, at den 

ertrpaa Veie til at fortrænge den danske Rug. Paa Mols 

samt i Nørrehald og Onsild Herreder, holder man sig dog 

endnu næsten udelukkende til den sidste. Men forresten er det 

en Sjeldenhed at see anden Rugart end Provstierugcn dyrket 

ved Herre- og Præsteganrde, og den finder meer og meet Ind, 

gang blandt Bønderne.

J de gode Sogne i Gjerlcv Herred avledes forhen ingen 

Rug; Beboerne maatte kjsbe Bredrugen eller tilbytte sig den 

for Sædehavre. Men Provstierugcn, som nu er indf-rt her, 

lykkes saa fortrinligt, at de endog have til Salg deraf.

Ikkun i Galten og Hsterlisberg Herreder har Gt ZanS- 

Rugen udbredet sig i den sildigere Tid, men den yndes langt 

fra ikke saameget som Provstierugen.

Ved enkelte store Gaarde, saasom Vosncesgaard og Claus- 

holm, dyrkes gjerne en heel eller halv Vang med Vinter- 

Hvede. Bsndcrne dyrke i Almindelighed ikke denne Seed. 

Meest udbredt er dens Dyrkning i de gode Byer norden for 

Randers Fjord og paa de stærke Iorder i Galten Herred. 

Men da man her sjeldent behandler Hvedeagrene tilbsrligen, 

og ikke er meget nsiesecnde med at faae reent og godt Sæde- 

korn, saa er Afgrøden som oftest kun stikket for Bromdeviins- 

kjedlcn. Paa Randers Kjsbstædjorder indtager Hveden en be- 

tydelig PladS i Sædskiftet da man her sjeldent saaer Rug. 

Ogsaa paa Grenaae og Hobroe Byejorder tiltager Hvedens 

Dyrkning,
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De fleste Landmænd udenfor Bondestanden dyrke nn to

radet Byg forsaavidt deres Jorder ere passende dertil. Og# 

faa en og anden Bonde, især i den bedre Egn, giver dette 

Fortrinet for det scxradede Byg. Dog er der Andre, som 

ikke ynde det toradede, fordi de ansee Straaet deraf som min

dre tjenligt Foder. Udentvivl har Skattckornsleveranccn for

nemmelig givet Anledning til Dyrkningen af det toradede 

Byg, da man vansteligen kunde levere sexradet Byg af tilbør

lig Vægt. Til Randers Amtstne leveres aarligen af toradet 

Byg omtrent 15 til 1600 Tønder.

Ved Gaarden Hessel ved Grcnaae har man begyndt at 

saae af den sorte Marskhavre i nogle opdyrkede Kjær. For 

en 20 til 30 Aar siden dyrkedes paa Lsvcnholm og Sorvad 

tprbisk Zavre (avena orientalis); ligesaa i Rongsse Herreds 

især ved Estruplnnd; men den fandt ci Bifald længe, fordr 

Kjernerne vare meget tilbøjelige til at falde af; den gnle korte 

Havre, som endnu findes i Omegnen af Randers, menes at 

stamme derfra. Forresten er den saakaldte Blandingshavre 

(halv hvid, halv graa) mecst udbredt. — Imidlertid dyrkes i 

nogle Byer i Gjerlev Herred, saasom i Gjerlev, Hald og 

Stonbye, af den store hvide Havre, hvormed de forsyne de 

omliggende Egne til Saaesæd. Ved flere Aars Dyrkning 

bliver den graa og udarter.

I de gode Sogne paa Mols ere Erter en Hoved

sæd; Bonden besaacr her en heel Vang dermed, sijondt Af

sætningen af Erterne i den sildigere Tid stal være aftagen. 

Bsnderne ere her omhyggelige for at faae gode Erter til 

Udsæd, i hvilken Hensigt de graae Erter pilles fra. Det 

er kun de hvide eller saakaldte Kaage-Ertcr her dyrkes. Me

dens Bønderne i Sonder - Herred have en næsten overdreven 

Forkjærlighed for Ertesæden, som de ofte hoist upassende 

anbringe i Sædsiiftet, og som de dyrke om de end have 

nok saa ringe Iord, er man derimod i Galten Herred meget 

tilbage med denne Sæd, hvilken her ikke dyrkes i den Mængde 

eller er af den Qvalitet, som den kunde og burde paa denne 

Egns fortrinlige Iorder. Aldrig er her en heel Indtægt be- 

saaet hermed, men kun enkelte Agre og Jordstrimler.

Uandero Amt. (7)
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Det samme gjclder om Vikkeavlen, som i det hele er hoist 

indflrænkct. Med saare faa Undtagelser dyrkes ikkun Vikker hist 

og her i dst Smaa til Blandingsfoder. 2(t Bælgsced aldeles 

ikke bruges i de lerede Streg norden for Randers Fjord, vi- 

ser, hvilken Magt gamle Vaner kunne have.

Der gives nok ikke mange Egne i Landet, hvor kartoffel- 

avlen har fundet saa villig Indgang, som paa visse Steder iRan- 

ders Amt. — Tallet paa de Landmænd i og udenfor Bondcstan- 

den, som dyrke Kartofler i Marken og i det Store, er ikke lidet 

og forsges med hvert Aar; thi meer og mcer overbeviser man sig 

om Fordeelagtighedcn af denne Vært baade som en gavnlig Fo

derplante og som en forberedende Frugt. Det er især oiensyn- 

ligt, hvormeget de Erempler have virket, som ere givne paa 

Vosuæsgaard, Skafføegaard, Amaliegaard, Rugaard, Meil- 

gaard, paa Prcestegaardsmarken i Mariemalene, og flere Stc- 

der. I 1824 blev ved Rugaard lagt 100 Tdr. Kartofler. — 

Velbehandlede smaae Kartoffclagre kan man nu see i flere 

Landsbyer i Galten-, Osterlisberg- og Sonder-Herred, Sonder- 

hald- og Nørre-Herreder. At Kartoffelavlen udbreder sig saa 

meget i det sidstncevnte ringe Herred, er iscer hsist glædeligt; 

den bidrog meget til at afhjelpe den Forlegenhed, som den 

maadelige Kornhost i Aarene 1821 og 1822 her frembragte; 

Kartofler udgjorde da mange Fattiges fornemste F-de; ja man 

bagte endog Brod af Kartofler og Rug, hvilket fandtes meget 

velsmagende, men noget udreiere end Brsdet af Rug alene.

I Galten Herred gives nu flere Bsnder, hvis aarli'ge 

Kartoffelafgrode pleier at udgjore 500 til 800 Tsndcr.

2 ingen Landsbye i Amtet er Kartoffelavlen saa vidt 

dreven som i Volt run. Ogsaa Vivild Bye udmærker sig i 

denue Henseende.

Men uagtet Amtets Bonder saaledes, hvad Kartoffeldyrk- 

ningen angaaer, ikke mangle gode Exempler, givne dem af 

deres Ievnlige, saa er det dog langtfra, at Mængden herved 

er vakt til Efterfølgelse; thi om end en og anden begynder at 

dyrke Kartofler i Marken, noies han dog som oftest med ikkun 

at lægge et Par Skjepper hist og her i en Agerende og sjcl- 

dent pleies de endda saaledes, at de komme ham til synderlig
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Nytte. Meest forsømt er Kartoffeldyrkningen i de 4 Herreder 

norden for Randers. I denne Egn dyrkes alene Kartofler i 

nogen Mcengde ved Dronningborg- og Maren-Msller, samt af 

Præsterne i Udbycnedcr og i Støvring, og af et Par Bøn

der, den ene i Gjerlev, den anden i Kastbjerg. x

Hvor man fodrer Koerne med Kartofler alene, har man 

vel bemærket at Smørret bliver hvidt og magert, men at det 

dog ret godt kan staae ved Siden af andet Vintersm§r. — 

De Mcend, som dyrke Kartofler i det Store, fede aarligen 

nogle Hoveder med disse.

Dyrkningen af Rotabage er indfort ved enkelte Avls

brug, især i Galten Herred. Naar Roden ved Udplantnin

gen dyppes i en Blanding af Mergel, Koegjedning og Vand, 

er Kaalraben altid vorct frodigen uden at man har havt no- 

dig at vande den. Ved Fodring med denne Iordfrugt har 

man gjort den uforklarlige Iagttagelse at Melk og Smsr faae 

i et Aar Afsmag derefter, i et andet ikke, sijøndt Kaalraben 

er given i lige Mcengde. Fodres meget stærkt dermed, giver 

den altid Afsmag, men brugt vcrelviis med Kartofler, er Mel

ken fri derfor. Kaalrabi æde Kreaturerne forresten med Graa- 

dighcd, selv om den er bedærvet.

J Sandegnene, hvor enkelte Mænd udenfor Bondestan

den forst have gjort en Begyndelse med at dyrke Spergel, 

lader det til som om denne Foderurt finder Yndest ogsaa 

blandt Bønderne, nf hvilke Nogle efterfølge det givne Excmpel 

ved at saae lidet Spergclfrse. — Norre Herred samt Egnen 

omkring Mariager cre de Steder, hvor Spergel dyrkes hyp

pigst, og man synes her at komme til Overbeviisning om, at 

den kan anvendes som en vigtig Mellemsæd, og at den i de 

magrere Egne er et fortrinligt Surrogat for almindeligt Foder. 

Ogsaa paa Skaffscgaard og paa Præstcgaardsmarken i Thors- 

ager har man forsøgt Spergelen. Paa forste Sted var om

trent 3 Tdr. Land besaget dermed i Anret 1824. Det er paa

faldende, at dens Dyrkning ikke er mere udbredt, da den ofte 

i Mængde findes vildtvoxende imellem Daarscedcn. Forresten 

vidner Erfaringen tilfulde om, at Spergelen, ligesaalidet som 

andre Planter, er i Stand til at inot^MC de skadelige Birke 

(7')
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iimgcr, som langvarig Tørke yttrcr paa de sandede Jorder og 

disses Afgrøder.*)

*) Spergelen, fem for var meget almindelig paa Alhedens Co- 

lonier, i Karup Sogn, o. fl, St., gaaer her mere og mere 

af Brug, da der paastaaes, at den udmagrer Jorden. Des

uden giver den kun lidet Udbytte, især i tørre Somre, og er 

vanskelig at bjerge, hvorfor Sandmarksdyrkeren vist gjorde 

vel i at foretrække andre Foderurler, som ere mindre mislige.

Med Rapsavlen har man ved et Par Herregaarde be- 

gyndt i det Smaa. Men knn ved Vosncesgnard dyrkes Raps 

i det Store; her anvendes en halv Indtægt dertil. Paa faa 

Steder er vel og Iorden saa skikket for denne Seed, som 

netop her.

Til egen Brug dyrkes Herren overalt, hvor tjenlig Iord 

dertil haves, men i de ringere Egne vil denne Plante sjeldent 

trives og bliver undertiden neppe fingerlang; dens Dyrk, 

ning er derfor meget indskrænket i Sonder-, Senderhald- og 

Nsrre-Hcrrcder, ihvorvel det synes at Bonden i disse Egne 

ikke mangler Sands for Hsravlen, hvortil han gjerne afbe- 

nyttcr side Agerender eller Pletter i Haven; der saaes hsist et 

Par Skpr., men neppe af hver tredie Bonde og i det Hele med 

lidet Held. — Paa de bedre Strsg norden for Randers er 

Hsravlen ikke nbetydclig; her saner en Bonde gjerne 2 til 4 

Skpr. Hørfroe, og sælger af Hørlærred circa 50 Alen og af 

Blaar.lærred 25 Alen; faa mindre, men mange mere. Hyr- 

ren saner man scedvanligen her efter 2 Plotninger i den 

Vang, som er indtagen og gjedet til Byg, skjsndt man vil 

have erfaret, at den Hør, hvortil der er gjydsiet, ikke bliver 

saa stærk i Taven, som den ugjodcde.

) Galten Herred dyrkes Hor ikke blot til egen Brng, men 

ogsaa til Salg, saavel af Froe som Tave, den sidste undertiden 

spundet i Garn eller forarbejdet til Lærred. Vissing Sogn er 

især bekjendt for sin Hsravl. Enhver Gaardmand saner her fra 

4 Skpr. til en Tonde He-rfroe aarligt; Herren behandles paa 

almindelig Diis, dog har man til Frøets Rensning begyndt at 

brnge Pcrgamcntssold. I et godt Aar kan en Bonde her avle 

en Snees Lispund Hor, hvoraf da det halve sælges. Det
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Vissinger-Hsrfrse - soges begjerligen til S«d i Egnen. Om 

Foraarct, fsr Bygsæd, falbydes Hsrfroe ved ugentlige Marke- 

dcr i Randers. Det meste deraf falholdes imidlertid af Ssn- 

dcrlyng Herreds Beboere, hvilke lægge særdeles megen Vind 

paa Høravl. I den frugtbarere Deel af Asterlisberg Herred 

dyrker gjerne hver Bonde Hør til fyrste Kjerv i omtrent den 

halve Indtægt; til en Gaard paa Gå? T-nder Hartkorn 

saaes almindcligen 8 til 10 Skpr. Hsrfrse efter to Ploinin- 

ger, men uden Gjodning, som Erfaringen har viist at give en 

grovere Hsrtave, meget Ukrud, og at medfore Leiesæd; den 

gjsdcde Hor forbrænder og let i tørre Somre. Skulde Gjsd- 

ning anvendes med Held til Hor, da mener man at den burde 

udsyres og spredes om Efteraaret eller Vinteren paa Grøn- 

jorden, og denne da om Foraarct kun gives een Plsining. 

Hørren vilde da upaatvivleligt faae en frodig Vært og Ukrndet 

el komme saa hyppigt som i mere bearbejdede Iordcr. - 

Productet, som sjeldent mislykkes, forarbeides af HuuSmsdrene 

til Lærreder, hvis Salg altid giver Bonden en liden Indtægt. 

I heldige Aar sælges ogsaa flere Lispund sijcettet Hor fra 

denne Egn. — Uagtet man her troer, at den Hsr, som bæ

rer modent Froe, ikke er saa fiin til Spinding, som den, der 

rusies grøn, lader dog Enhver saa meget modnes, at deraf 

decks kan ventes det Fornødne til Seed for næste Aar og dccls 

kan blive noget Frse tilovers til Salg til andre Egne, hvis 

Beboere i hvert Aars Maii Manned komme til Aarhuns flere 

Torvedage i Rad for at kj-be Hsrfryc. Noget sælges til

Oliemøllerne. , ,
) Rongsse Herred, hvor hver Bonde hidtil i det mindste 

avlede den Hor, han med sine Folk knude bcarbeide, har Hsr- 

avlen i de senere Aar tiltaget, tildccls som Følge af at en paa 

Brahctrolleborg oplært Hsrberedcr har nedsat sig i ørsted. 

En Gaardmand saaer nu her indtil 6 Skpr. Horfr-e og sæl

ger undertiden et lidet Qvantum af den avlede Hor. I denne 

Egn ajsdcs ei heller til Herren af den foroven angivne Aarsag.

Der gives imidlertid ogsaa Egne, hvor man kjobcr den 

Hor, som man meget vel knude producere selv. Udenlvtvl er 

dette Tilfældet i den ostlige Deel af N-r*e Herred, hvor man,
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fun dyrker lidet >AHr i Forhold til ben gode Iord, som her 

haves. Forresten er det paa de fleste Steder Brug, at Tje, 

nestepigerne faae hver noget H-rfrøe saact; ligesaa og Huns- 

folk, som tjene i Hosten.

Det er udensor al Tvivl, at Landmændene i og udenfor 

Bondestanden vilde med langt større Iver end nu lægge Vind 

paa Horavl, uaar de ikke savnede Kundskab om Hørrens bed- 

fte Dyrkningsmaade, og uaar de paa en Fabrik eller hos en 

kyndig Mand kunde faae den hjemmeavlede raa H-r tilbsr, 

ligen behandlet. Nu spilde de kun Tid og Penge for at faae 

denne Hor bragt til at blive et ringe eller middelmaadigt Ma, 

terial, som det ofte neppe nok kan løn ti c sig at bearbeide.

Særdeles ønskeligt vilde det være, om et større Antal 

unge Bsndersonner fra forstjellige Egne bleve ved det Offent

liges Foranstaltning oplærte i Herrens rigtige Dyrkning og 

Tilberedning.

Mærkelig er ben temmelig betydelige Zampavl, som 

drives paa Mols. Paa en Bondcgaard af 4 å 5 Tdr. Hart, 

korn saaes fra 1 til 3 Skpr. Hampefroe og beständigen paa 

een og samme Plet, som til den Ende gjsdes hvert Aar; 

Saactiden er i Begyndelsen af Maii. Endog i tørre Aarin- 

9" lykkes Hampen temmelig godt, hvilket vel tildecls er en 

F^ige af dens tidlige Saaeniug; dog bliver Hampen sjeldent 

over 1 Alen hoi. Af Productet gjores et alene de uodven- 

dige Reeb, men Bønderne forfærdige tillige deraf Pakke- og 

Sække-Lærred, m. m., som de sælge i Aarhuus.

Forresten er Hampavlcn i de øvrige Herreder ubetydelig, 

dog især norden for Randers. Kun i Rougsoe og Sonder 

Herreder dyrkes nogen Hamp til eget Forbrug, ligesom i de 

gode Byer i Nørre Herred, hvor smaae Tofter anvendes der- 

til; her vorcr Hampen godt til. Under Krigen begyndte 

Hampavlen at udbrede sig j nogle Egne, navuligen i Oster- 

lisberg Herred, men med hiin ophorte ogsaa denne; thi Er- 

faringen lærte, at denne Avl udfordrede god og velgjodet 

Jord, og dog stod den hjemmeavlede Hamp meget tilbage i 

Styrke for den ssterssiske.
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Af Humle, Rummen, Tobak og andre sjcldncre Hau- 

delsveerter dyrkes næsten intet. Et af de største Humlcanlæg 

i Amtet findes ved Overgaard, hvor en Plads er indrom.net 

dertil i den sijsnne store Have, som horer til Gaarden. En 

Huusmand i Gjesing benytter sin Have til peberrodSavl, 

hvilken udgjsr hans vigtigste Erhvervskilde. Ogsaa en Huuv- 

mand i Veggerslsv, Nørre Herred, sælger aarligcn 14 t.l 16 

Lpd Peberrod af sin Have. En Bonde i Stabrand, Son- 

der Herred, ogsaa Huusmand, har til Kummenhave indtaget 

og særflilt indhegnet omtrent 1 Skpe. Land. — I nogle nf de 

bedre Egne, navnligen i den sydlige Deel af Hsterlisberg Herred, 

og den vestlige Deel af Mols, hvor Rl-veravlen har fanet 

Indgang, soger man stedse at avle det fornødne Froe til Ud- 

s«d; undertiden lykkes det en og anden Bonde at kunne scclge 

et Par Lispund.
Ingen af Amtets Kjsbstceder lægger synderlig Vind paa 

Handelsplanters Dyrkning. Det var vel og kun Randers og 

maasiee Grenaae, som havde Lcilighed dertil.
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13.

Sygdomme hos S<rden.NMLKJIHGFEDCBA

Rust angriber itt- fjctbcnt Rugen, d°g hyppigst i de Sqne 

h»»r dcr g!»cs bc.yd-llg- Kj«, saasom i S«dcrha>d H-r„d. 

en inbtræffer oftest i »aadc Somre, og den Rug, som er 

fl,ln9? oæ^Ct’C" “f ti6fC f"m|,igc S-cd-r, lider mccfl hcrof. 

® C d«ndm«nd »c tefrt enige i, at benne Sygdom for, 

Z'@,'VOrMrf,,9C6 “f bC fM Ki-°r, toofer og ante sum, 

X® ® “ °"^-nd° Dunster, som -st-r Natt-ft°st °g vcd 

stmc SBcir 6ht>e, , cn vis Pcriodc unter cllcr efter Dr-rnm- 

jen, p-°ngcndc i Rugen til langt op paa Morgenen, og da 

forff »cd dcn fr-mtr-kdcndc S°cl bvrtdmistc. Jo mere r,b. 

r°ld-ndc d-n Taage cr, fom dannes af disse Dunster, °g jö 

st«rk-r- Soclhcdcn cr, dcs fetere angribes S-dm. 91og(e 

faafnm”,3“»'- ”"brC l0MlC °s ^'"p°rairc Omst«ndighcdcr, 
Mom. for fifty Uds«d PM og flet Behandling af fldk, fol, 

i»ø/ og til Rug mindre stikkede Jorder.

- ftt Wte stærkt paa muldrige Jorder, har man oasna 

1 ^ug og Hvede, udsættes for Rust.

‘ de sidste Aaringer bleven langt 

uden at man dertil kunde angive 

' og i afvigte Aar 1820

' Ventelig vis

°nbrC t0caIc cg kcmporairc Omstændigheder, 
f f JV “”9 116(166 fM °3 fct Bchandlmg af side, k°,- 

de, og til Rug mindre flikkede Iordcr.

Ved gjodc st«rkt paa muldrige I-rd-r, har man ogfoa 

pore , at S«dcn, baadc Rng og H«cdc, uds-rltts for Rust. 

Sorrcflen « dcnnc Sygdom i de sidst- Aaringer Uroen f«ngt 

fjeftnere ent tcn ,ilsom var, uben at man hertil kunde angive 

OTten ©nun eni> de mere terre Somre, og i afvigte A-r 1826

6 allcrtsrrcstc — er dcn ganske udebleven. D-nt-Ii« vil 

dcnnc Omst-rndighed bidrag- til at forminbfle Fryg„, for 

Setfenffmir, fom mon har -illag- cn Virkning, dcr vist L 

mire cnd een Aarsag. At B-ndcrnc endog af all- Kroftec 

stra-b- at fa-- henne »tank utettet, fleer vift paa mange S.c- 

tcr' °» b->p«a har man blandt anbei ha»t et mærtdlgt E«m- 

ks' S-°°ringgaard. For cndccl A°r fiten fandtes her 

»trttrtffre PM et Hcgn, og d» B«ndcrnc i Egnen ansaae

alle Kræfter



105

disse som Aarsag til at deres Rng tog Skade af Rust, an- 

droge de flere Gange paa disse Berberissers Udrsddclse, uden 

at de dog bleve horte. Omsider gik de derfor saa vidt i deres 

Harme, at de, bevæbnede med Orer, i Hobetal indfandt sig 

paa Gaarden og fordrede Tilladelse til at omhugge Berberis- 

Busiene, hvilken Forvalteren under flige Omstændigheder nu 

ci fandt det raadeligt at nægte dem. — Vel har Rngen siden 

den Tid aldrig flaaet aldeles feil i denne Egn, men er dog i 

nogle klaringer, især naar hyppige Ilinger have afvcxlet med 

stærkt Soelsiin, hist og her blevcn angrebet af Rust.

Da Sporgsmaalet om Berberissens formecntlige skade- 

lige Indflydelse paa Kornet ncppe kan afgjores førend fiere 

og paalidcligcrc Erfaringer ere samlede, saa var det endnu 

ikke af Veien om man anstillede nyiagtigc Forsøg derover; thi 

har Berberissen foraarsagct kun den halve Skade af hvad 

man tillægger den, da bor den vist ikke taales paa andre Ste- 

der, end hvor man er vis paa, at den ikke kan stade, og hvis 

dens Skadelighed kun bcstaaer i Indbildningen, da er den for 

nyttig en Vært til at dens Plantning bor indflrænkcs.

Mærkelig er den Brand, hvoraf Rugen paa sine Steder 

blev angreben i de sidste Par Aar. Saalcdes i Nimtofte i 

Norre-Herred, hvor Krocmanden var den forste, der i Som- 

mcren 1823 bemærkede denne Sygdom i sin Nng; det paa- 

folgcnde Aar udbredte den sig saa stærkt, at der paa Byens 

Mark fandtes Rngagre, hvorpaa den trebie Deel af Afgrøden 

var angreben deraf. Vedholdende Torke og stærk Soclhcde 

tilskriver man denne Sygdom, som er meget smittende. No- 

gct fremmed Seedcrng var i Efteraarct 1823 ndsaact af Kroc- 

manden i Nimtofte; selv denne Rng kunde ikke modstaae Smit- 

ten, skjondt den vel var mindre angreben. Ogsaa ved Gaarden 

O.velstrup paa Mols lced Rugen af Brand i Aarct 1824. — 

Ganske ubekjcndt har denne Sygdom ci heller været tilforn. 

For en Snccs Aar siden sial man have mærket Spocr deraf 

baade ved nysnævnte Gaard og i Sornp Bye i Nørre Her- 

red. Men paa sidste Sted tabte den sig dog snart igjcn deels 

ved sund Serderngs Anskaffelse og decls derved, at den smit, 

tede Rlig, som blev ndsaact, ikke lob op.
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I Aarene 1823 og 1824 leed ogsaa Havren paa sine Steder 

meget af Brand. Men forresten kan det dog ikke siges at uo- 

gen Sædcart hyppigt og i hsi Grad angribes af denne Syg- 

dom undtagen Hveden, som er en temmelig sjelden Seed i 

dette Amt. — Man formoder at Brand kan hidrøre derfra, 

at Iorden ikke er tilstrækkelige» befriet fra overflødigt Vand, 

eller mangler de Bestanddele, hvoraf Sæden skal trække Næ- 

ring, saa og at den Sæd, som nedlægges, ikke er bleven fuld- 

kommen moden indhostet, eller er rynket i Kjcrnen. — Det 

almindelige Forebyggelsesmiddel imod Sygdommen, at kalke 

Saaesæden, anvendes af Nogle. — J Byerne paa den nor, 

dre Side af Randers Fjord lecd Hveden meget af Brand i 

de forste Aaringer efterat denne Sædeart var indført i Eg- 

nen; men siden man begyndte at kalke Saacsceden, har Hve- 

den i Almindelighed ingen Skade tagen. *) Ved Skiering- 

mnnkgaard har man flere Gange brugt aargammcl Sæd og 

hver Gang undgaaet Brand, hvorfor man her aldrig uden i 

Nødsfald saner af den nyavlede Hvede. Nogle mene, at 

Brand i Hvede er en arvelig Sygdom, og des mærkeligere er 

det derfor, at man paa denne Gaard har avlet sund Hvede 

efter aargammel brandig Sæd.

*) 3 Aaret 1825 indtraf det Tilfælde ved Støvring Præstegaard 

med en Hvedevang, som paa den søndre Side er mere leer- 

blandet, paa den nordre meest sandblandet, og tvertover hvil

ken gaaer tvende synlige Gruusaarer, — at Solen faldt i Hve- 

den paa disse Aarer, saa at denne her blev angreben baade 

af Støv- og Kornbrand; men paa den øvrige Deel af Van

gen sporedes ligesaalidet hertil, som paa en anden Hvede

vang. Paa Grund af lignende Erfaring, er det, at Englæn- 

dcrnc, uaar de dyrke Hvede paa lette Iorder, lade Jorden 

sammentræde af Qvæget efterat Sæden er saact.

I de til Kattegattet grændsende Egne, navnligen den østlige 

Deel af Gjerlev og af Sonder Herreder, yttrer Havtaage un

dertiden en fordærvelig Indflydelse paa Sæden. Ja, man vil 

endog mene, at denne Tange kan vcere ligcsaa ødelæggende, 

som den, der udbreder sig fra Vesterhavet.
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Kun sjeldent ødelægges Sæden af Insecter. For et 

Par Aar siden var dette Tilfældet paa nogle Rugagre paa 

Skicring og Egaae Marker; Rugen angrebes her af 9ren- 

tviste, som krsbe langs Straaet op til Kjernen, hvilken de 

fortærede. — Dannebrogsmand Knndstrnp i Rove Molle hav, 

de i Sommeren 1820 det Uheld, at hans hele Notabage, 

Afgrøde, netop da den lovede at give et riigt Udbytte, blev 

aldeles tilintctgjort af en Art Orme, som han formoder at 

være de samme, der hjemsøge Rapsæden, og som med saadan 

Graadighed overfaldt Rotabagen, at der inden faa Dage intet 

Blad var levnet paa nogen Plante, og selv de tykkeste Redder 

vare saa angrebne, at de brast midt over naar blot Toppen 

berørtes. Disse Orme fandt han at være en saa uovervindelig 

F-iende, at han for det fyrste ikke igjen tor prove at dyrke 

denne ham saa kjære Plante, vis paa et lignende Uheld om 

en saa heed Sommer atter indtraf.
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14.

(Dm den Grad af Modenhedf S erden bøv have 
naar den indhostes.

©c sire Sædearter: Hvede, Rng, Byg og Havre ansees 

tjenlige til at indhostes, naar Kjernerne ere nogenlunde haar- 
Le. Modenheden kjendes desuden derpaa: hos Hveden, at 
hele Straact, især Knæet, er blevet bruunt; hos Rugen, at 
Straact er hvidgnnlt og at Kjernerne falde af, naar man 
med en Hat siaaer jcvnt i den; hos Bygget, at Straact har 
mistet de rode Striber og at Året er bruunt og begynder at 
hænge ned; hos Havren, at alle eller de fleste Ar ere hvide i 
Toppen. Nogle hoste Bygget og Havren, naar Arene staae 
i fnld Rede. Havren bor man ikke lade blive fuldkomment 
moden; thi man lober da Fare for, at det bedste afstodes ved 
Meiningen, endog om denne skeer i stille Vcir. Naar derfor 
den største Deel af Afgrøden ,er saa nær Modenhed, at Kjer- 
nen, ved at trykkes mellem Fingrene, ikke længer viser sig 
melkeagtig og blod, da kan den hostes. — Erter og Vikker an, 
sees for modne, naar de fleste Bælge ere brnne, og Boghvc- 
den, naar en vis Deel af Kornene ere brnne, og bor disse 
soges blandt de ncderste Rismer; thi det er noksom bekjendt, 
at der ansættes de fyrste Korn, hvilke kunne være modne, ja 
endog betinge Hestningen, medens endnu Toppen blomstrer. 
Boghveden kan, især i vaadt Veir, afmeies for alle Korn ere 
modne, da den, ved Hjelp af sin saftige Stilk, kan eftermod- 
nes medens den ligger paa Skaar, eller naar den sættes paa 
Toppen i Hobe.

Fordi Provstic-Rngens Kjerner lettere falde af, end den 
almindelige jydsie Rugs, have Nogle tilraadet, ikke at lade 
him S«d naae fuld Modenhed. Imidlertid er herimod be-
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mærket, at en tidligere Hsst ncppe forhindrer denne Affaldcn. 

Meget mere ere Adsiillige af den Tro, at naar Sæden hostes 

saa tidligt, at Kjcrncn ikke har faact sin fuldkomne Haardhed, 

da svinder den i Kapselen, der nn bliver for viid, og altsaa let- 

tere taber Kjcrncn. — Den store hvide Havre hosier man sædvan- 

ligt forend den er aldeles moden. — Naar Bygget bliver fuld

modent, erholder det et noget mørkere Udseende end ellers, 

men vrages derfor ikke af den kyndige Handelsmand. — Da 

det sexradede Byg, formedelst Straaets Svaghed tæt ved Aret, 

lettere afstsdcs i ftcerk Blæst end det toradede, lader man gjcr- 

ue hiint opnaae en mindre Modenhedsgrad.

At lade Sæden opnaae den hsicste Grad af Modenhed 

for den hostes, er ikke at anbefale hverken i Henseende til dets 

Indhsstedes Qvantitct eller dets O.valtnt. Den Landmand, 

der vil have sit Korn til at opnaae den hoieste Grad af Mo

denhed for han hosier det, taber meget derved; thi der falder 

da altfor meget af under dets Behandling, eller formedelst 

Storm, før det kommer i Laden, og dette Affald er just de 

fremmeste og bedste Kjerner. Høster man derimod Kornet 

naar dat er mindre modent, det vil sige, naar det har Udseende 

af Modenhed, fljondt Kjcrncn endnu ikke er aldeles haard 

(fra hvilken Tid det dog ikke drager mere Næring af Straaet), 

saa falder der meget mindre af nnder Behandlingen og folge- 

lig avler man mere. Ogsaa bliver der af det sidste vel saa 

gode Handelsvarer som af det forste; thi ved Behandlingen af 

det stærkt modne Korn har man tabt de allerbedste Kjerner 

paa Marken, og derimod knn vundet den liden Fordeel, at de 

smaae Ar, som vare tilbage i Dæxt, ere tildecls komne med og 

blevne nogenlunde modne; hvorimod man ved det mindre 

modne beholder det gode Korn og taber Smaakornet, som bli- 

ver svangt. Men naar dette svange Korn ved Kastning og 

Rensning er siilt fra det bedre, bliver Udbyttet baade større 

og vel saa godt, som af det stærktmodne, fordi man ved dette 

har tabt de bedste, men ved hiint kun de flettcste Kjerner.

Den kyndige Landmand skjsnncr ogsaa let, naar han bor 

hoste; han vælger det Oicblik, da Sæden har uanet den Grad 

af Modenhed, at hverken formange overmodne Kjerner kastes
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i Stubben, eller formegct umodent Korn efterlades i Straact 

ved Tærskningen.

Bonden overveier sjeldent, nnar den gunstige Tid til 

Hsstningcn er forhaauden, men saasnart hans Naboe har gi- 

vet ham Ercmplet, begynder han ogsaa med at høste. Dette 

byder Nødvendigheden ham, for at han ikke sial blive tilbage 

med Hestarbeidet, og see sin Sæd ødelagt af fremmede Krea

turer, naar disse loslades, for han har faaet alt i Huus. — 

Om Productet ved saadan Fremgangsmaade kan blive tjenligt 

til god Handelsvare, cendse vel de færreste B-nder.
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15.

Roriwarernes Beskaffenhed, — deres Rensning 

og Tørring.

Den Rug, som produceres paa Sstkanten af Amtet, især i 

Sonder-Herred, bærer sædvanligt Prisen for hvad der af denne 

Sædeart avles i andre Egne; den er fortrinlig reen og god, 

og sial sinde ligesaa villig Afsætning til Bagerne, som den 

-sierssisie Rug; dens Vægt er i Almindelighed l2Lpd. til 12 Lpd. 

4 Pd. pr. Tsnde, og hvad der gaaer herover, ansees for ud- 

lnærkct Vægt. Den Rug, som sælges fra Rngaard, veier 

sædvanligcn 13 Lpd. Rugens almindelige Vægt er dog ogsaa 

fra andre Dele af Amtet angivet til 12 Lpd. a 12 Lpd. 4 Pd.; 

ringest er den Rug, som leveres fra Støvring Herred og nogle 

andre bedre Strsg.

I de gode Egne er det sexradede Bygs sædvanlige Vægt 

10 Lpd. 8 Pd. å 11 Lpd.; i Onsild Herred opnaaer det sjel- 

dent denne Vægt, hvilket overhovedet ogsaa gjelder for de ost- 

lige Herreder under forrige Kaloe Amt; thi hvad der her av- 

les bande af Byg og Havre er for det meste maadeligt Gods. 

Bygafgroden var i Aarct 1824 særdeles fortrinlig af Vægt; 

den siorste Deel af det sexradede Byg, der leveredes paa 

Randers Amtstue, veiede 11 Lpd. 2 Pd. og derover. — Det 

toradede Byg produceres gjcrne til en Vægt af 11 Lpd. 8 Pd. 

a 12 Pd., og i den sydlige Deel af Amtet bringes det ei sjel- 

dcnt til 12 Lpd. 8 Pd. — I Støvring og Nsrhald Herreder 

avles nok ellers bedre Byg end i de andre Dele af Amtet.

Havren bringes almindcligviis til en Vægt af 8 Lpd. 

4 Pd. a 8 Lpd. 10 Pd. Den hvide Havre, hvis Dyrkning 

er meest udbredt paa nogle Steder i Gjcrlev Herred, veier 

omtrent 9 Lpd. — Havren har i de senere Aar veeret en ikke
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nvigtig Handelsartikel for denne og andre Egne omkring Ran- 

ders, hvor Handelshuset Rce, især i Aarene 1821 og 1824, 

har opkjsbt temmelig betydelige Qvantiteter af denne Korn- 

sort til Forsendelse. Saavidt vides udsiibcde dette Handels- 

huns i det sidstnævnte Aar over 12000 Tdr. Havre til England.

Hveden, hvis Dyrkning, som ovenmcldt, næsten indskræn- 

ker sig til enkelte Herregaarde og nogle Byer i Støvring og 

Galten Herreder, kan regnes til en Vægt af noget over 13 

Lpd.; Erter (efter Opgivende fra Hsterlisberg Herred) ligele- 

des til 13 Lpd.; Boghvede (i Sonder Herred) 9 Lpd. til 

9 Lpd. 4 Pd.

Forsaavidt Dyrkningsmaadcn har Indflydelse paa Sce- 

devarernes Besiaffenhed, da har man gjort den Bemærk- 

ning, at der i den Seed, som avles i Rongsoe Herred 

paa de saakaldte Alsædjorder, hvilke bestandigen ere under 

Drift, findes langt flere svange Kjerner end i den, der frcm- 

bringcs paa udhvilede Jorder, eller ved hensigtsmæssig Sæd- 

fylgc, hvilken sidste Seed er vægtigere og fastere i Kjernen.

Bonden forbeholder sig gjerne den reneste og bedste Sæd 

til egen Brug, hvorimod den ringere bringes til Torvs, eller 

ydes i Tiende, Landgilde eller andre Contributioner. At den 

Seed, Bonden scelger, er af ringeste O.valitct, er en Folge af, 

at han sjcldent erholdcr større Betaling for det rensede og 

tørrede Korn, end for det maadelige. Sjeldcnt eller aldrig 

kjsbes Sædevarer efter Vargt, hvilken den dygtige Kjobmand 

endog troer overflødig, da han mener at kunne uden den be- 

dommc Kornets O.valitct. Nogen betydelig Forandring til 

det Bedre vil neppe siee i denne Henseende, saalænge Bonden 

fra Kjobmandens Side savner Opmuntring til at hæve fin 

Soed til bedre Handelsvare. Men Kjobmanden paastaacr at 

han ikke kan staae ved at give synderligt mere for velbehand- 

lct Korn, end for det ringere, saalænge hiint ikkun tilbydes af 

enkelte dygtigere Landmænd, da de Sardcvarer, som falbydes, 

dog alligevel (maaskee paa et ringe O.vantnm nær) sial ren- 

ses og tørres for at blive forsvarlig Handelsvare, saa at det 

næsten er Kjsbmanden ligegyldigt i hvad Tilstand han modta- 

ger dem. Naar Bonden nn og da bringer nogle fgq T-ndec
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Sæd til sin Kjobmand, finder denne det sjcldcnt Umagen værd 

at undersøge om Sæden er bedre, end den, der almindeligen 

leveres, men han lader den kaste i sin Korndynge og indskri- 

ver O.vantiteten i Bondens Contrabog. Naar da deres Mel

lemværende ved Aarets Udgang opgjøres, bliver der aldrig 

Sporgsmaal om, hvorledes de Kornvarer ere beskafne, font 

Bonden har leveret i Aarets Lob.

Dog have uncegteligen de senere Aars Kornudstrivninger 

været en kraftig Spore for Bonden til at beflitte sig paa, ved 

skjsnsomt Valg af Udsæd, Kornets Reengjorelse og Rugens 

Torring, at tilveiebringe bedre Scedcvarer end tilforti. Uden

tvivl vilde de gavnlige Virkninger af denne Foranstaltning 

endnu mere yttre sig, hvis der var noget Liv i Handelen; thr 

den Tid er nok snart forhaandcn, at det ei længer svarer Reg

ning at udskibe flette Kornvarer.

Bonden renser sin Seed paa gammel Viis med Kasiestovl 

vg Haandsold. Kornrensningsmaskiner haves kun ved Herre- 

gaardene, og endda ikke ved dem alle. De ere deels engelske 

decls af de vinstrnpsie og pcdcrstrupsie, m. m. Paa Kaloe 

haves en Rensemaskine af en egen simpel Construction, om

trent nf Udseende som en Klædcrulle; den er hcnvcd 5 Alerr 

lang og 1 Alen bred. Soldet bevæger sig paa 4 Hjul, to ved 

hver Ende, af circa 1 Q.varteers Diameter; det er af Perga

ment og forsynet med Huller, næsten alle af eens Størrelse, 

omtrent i Linie i Gjcnnemsnit. En Karl staaec ved den ene 

Ende af Masiinen og trækker Soldet frem og tilbage, hvorved 

Sæden, der i Forveicn maa være renset med Kastcsiovlen, gli

der heluad Soldet, og falder ud ved Maskinens anden Ende, 

Wedcns Klinten falder igjennem Hnllerne ned under Maski- 

nen; en anden Karl er ideligcn befljeftiget med at dynge 

Sæden paa Soldet; han faaer ogsaa Tid nok til cftcrhaanden 

w kaste den nedfaldne, rensede Sæd til en Side. Denne 

Dtafline befrier især Rugen fra Klinte, da Hullerne i Soldet 

kre runde. Paa denne Maskine kunne to Mennesker dagligcn 

tense 4o Tdr. Sæd. Paa andre Steder, hvor Maskinen og- 

laa sial være benyttet, har ten ikke vundet Bifald.

ktanders Amt. (8)
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Skjondt Randers Bye har drevet betydelig Kornhandel, 

har dog kun en Enkelt blandt de herværende Kjsbmænd ansiaf- 

fet Kornrensningsmasiiner. Kjobmcendene i Mariager have et, 

Slags, omtrent som de i Mollerne brugelige Vifter, der kunne 

fratage Stsv og Avner, uden at anden Rensning derved kan 

opnaaes; men undertiden har man her laant en Rensemasti- 

ne, som haves paa Maren,M-lle, og er indrettet med forsijel- 

kige Sold.

Kun det Korn, som forbruges i Huusholdningerne eller 

som leveres paa Amtstnen, bliver tørret. Hertil benytter man 

sig af Bagerovncn. Egne Tørre -Anstalter findes intetsteds, 

hverken i Kjobstæderne eller paa Landet. En af de større 

Kjsbmænd i Aarhnus tørrer Kornet paa MaltkMen, hvorover 

da udspændes et Seil, som Kornet lægges paa.

Egentlige Korntsrrings- Indretninger ville neppe nogen- 

sinde blive almindeligen indførte paa Landet, da de ere for 

kostbare for enkelt Mand at ansiaffc, og Flere kunne vansieli- 

gen fovenes om at anflaffe og bruge dem i Fællcdsiab. Bon

den er dcsndcn af den Formening, at Scedtorringcn ikke kan 

svare Regning for ham, iscerdelcshed naar han boer i en Egn, 

hvor Brændsel er kostbart. Scrdcvarcrncs Forædling ved Tør

ring bnrde øgsaa mere være Kjsbmandens end Landmanden^ 

Sag; hos hiin knnde den drives i det Store, og vilde da be- 

dre betale sig.

Iyvrigt ere Nogle af den Formening, at den ved Loft- 

veiring og idelig Omroring tørrede Sæd kan blive ligcsaa 

god Handelsvare, som den ovntsrredc.

At lade Kornet forædle til Meel eller Gryn, for^saalcdes 

at sælge det, kan Landmanden ikke godt befatte sig med, saa- 

længe Mollernes 2lntal er saa indsircenket i hans Egn, at han 

ofte har Besværlighed nok ved at faae sit Huusholdningskorn 

malet, især naar han paastaacr det veict paa Mollen.*)  Vore

*) I den nordre Deel af Amtet er dog Mollernes Antal meget 

stort; saaledes findes ved Mariager 12 større og mindre 

Møller paa ikke engang 1 O Miil. I de søndre Herreder 

klages derimod stundom over Mølletrang,
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Moller maatte være bedre indrettede ihenseende til Sigtevorr- 

kct om de siulde levere Meel, der var god Handelsvare. En 

nødvendig Betingelse herfor var desuden gode Torreanstalter 

ved enhver Mslle, som formalede Korn til Forhandling. — 

Nu frembyder sig desuden neppe nogen synderlig Leilighed til 

Afsætning for hine Artikler, hvoraf i de sildigere Aar ikkun 

ringe Qvantitcter ere udførte, og det alene ved Nordmanid;

j det meste har bestaaet i Skibsgryn eller hele Gryn.

>
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16.

Vm producrernes Afstrcning.

yorfmibt Beliggenheden kan i denne Henseende komme i 

Betragtning, da er unægtcligen Randers Amt meget begun- 

siiget. Fjorde, Bugter, og Landets hele Dannelse imod See- 

siden, gjsre, nt Kysterne cre meget udstrakte, 04 at beqvemme 

Ladepladse kunne haves paa mange Punkter. Kjsbstædcrne 

ere, naar man undtager Ebeltoft, anlagte paa de for Land, 

manden belejligste Steder. Ikke desmindre ligge dog endeel af 

Amtets Beboere i temmelig 2lfstand fra nærmeste Kjobstad. 

Saaledes have Bønderne i Rongsoe Herred, samt i endeel nf 

Nørre- og af Sondcrhnld-Herreder 4 å 5 Miil til Randers, 

hvis Torv de ssgc. Paa den store Landtunge eller Halvse, 

der indbefatter Norre, Sondcrhald samt S-nder og Mols 

Herreder, sindes vel to Kjebstæder: Grenaae og Ebeltoft. 

Men mange af dem, der boe paa dette Strøg, have over 3 

Miil til c ti af disse Stceder, som desuden ere for ubetydelige 

til at kunne forhjclpe Landmanden til synderlig Afsætning for 

hans Producter. Derfor plcie Herregaardenc, om de end 

ligge gansie nær en af disse Kjsbstceder, hellere at føg c Aar- 

huus eller Randers, sijondt de da maae sælge hver Tonde 

Korn 2 å 3 Mark under gangbar Priis, fordi Kj-bmanden 

sial hente det med sine Skibe fra Ebeltoft eller Grenaae, 

hvorhen det kjores. Kun i de senere for Kornhandelen mis- 

lige Aar have disse Herregaarde solgt deres Korn til Kjyb- 

mændene i de sidstnævnte Byer. De Landmænd, som boe 

midt imellem Randers og Aarhuus, have vel henved 3 Miil 

at fore deres Producter, men disse to Stæder frembyde ogsaa 

en bedre Lcilighed til Afsætning, end næsten alle ivrige Torve- 

pladse i IMand.
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Randers er, med Hensyn til Producternes Afsætning, af 

største Vigtighed for dens frugtbare Omegn, sijsndt Handelen 

her, som i alle andre Stæder, overordentligen er aftagen. 

Byens Kjsbmcend (med Undtagelse af Huset Ree, der har ud

strakte Commissioner) have i de sildigere Aar ingen Exporter 

havt af Korn. Bemeldte Huns har af Skattekornet udskibet 

betydelige Partier, især Rug, til Holland, tildeels til Norge. 

Byens Befolkning ansættes til 5000 Jndvaanere, men er 

maasiee nærmere 7ooo; her ligger desuden et heelt Rytter- 

Regiment og en Artilleriebrigade i Garnison, saa at Consum- 

tioncn er temmelig betydelig. Brcenherierne, sijsndt i Afta- 

gende, forbruge dog endnu meget Kork; deres Antal er om# 

trem 50. Handelen med Smsr, Huder, Skind, Uld og Talg 

er særdeles betydelig. Den førstnævnte Artikel staaer paa uden- 

landsie Priiscourantcr nogle Procent hsiere, end hvad deraf 

udfores fra Aarhuus og andre danske Kjsbstæder, og concurre- 

rer omtrent med det holsteenfle, maasiee forbi Omegnens 

Bonder holde saa mange Ke-er, at de kunne kjerne ofte, uden 

at samle længe paa Fløden, samt fordi de bringe Smørret 

friflt til Torvs i Bstter.

Egnens Landmænd finde saaledes ret god Afsætning for 

deres Producter, og Tilløbet af Bønder er derfor i Randers 

overordentligen stort. Man har ved Tælling fundet, at alene 

fra Sonder,Porten indpasserede 700 Vogne paa ^een Torve- 

dag, og det formenes at ligesaa mange indkomme lgjennem 

Byens svrige Porte. Den for saa berømte Handsie-Fabrika- 

tion i Randers cr nu af ringe Betydenhed. Byens Klæde, 

fabriker vare i Aaret 1826 næsten ude af Drift; derimod har

en af Borgerne i samme Aar anlagt en Kardefabrrk, som sys- 

selsætter en Mængde Born.

Som Lade, og Losseplads staaer Randers tilbage for man

ge andre jydsie Kjsbstæder; thi alene 6 Fod dybtgaaende Skibe 

kunne gaae op ad Fjorden lige til Byen. Nu eicr Byen ikke 

heller storre Fartsier, da den derimod forhen havde Skibe as 

7o Læsters Drægtighed. Naar Randers Kjsbmcend forsende 

Varer, indlades gjcrue saa stort et Partie deraf ved Byen,
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som Skibene kunne løbe igjennem Fjorden med; Resten fores 

i Pramme til Mellerup, 2 Mile fra Byen; store Fartsier 
knnne end ikke derfra gaae med fuld Ladning, men maae ind- 

tage en Deel deraf paa Udbyehsi Reed, 4| Miil fra Ran- 

ders. Zlf Varer, som ssevarrts indfores til Byen, gaae endeel 

med Pramme paa 4 å 800 Tønder op ad Fjorden fra et af 

disse Ladestcdcr, og Skibene beholde kun en saa stor Deel af 

Vårene, som paa dem kan fores lige til Byen. Megen Ulei- 

lighed og mange Bekostninger ere forbundne med denne Pram, 

fart. Ved Udbyehsi saavelsom paa den nordre Side af Fjor- 

den ere Pakhuse opførte til Opbevaring af Varer, som her 

indlades eller udlosses. Disse Pakhuse, dcrs eies af Kjob- 

mcend i Randers, have i de sidste Aaringer været bortleiede 

til Opbevaring af Skattekorn. Fjorden opmuddres hvert Aar. 

I den senere Tid ere dens Bredder tilgroede med Sseplanter; 

den sial derved være bleven mere stilbar, idet Vandet er tøm# 

mentrængt inden snevrere Grændser og den egentlige Flodseng 

saaledes paa en vis Maade fordybet.

Grenaae drev forhen en ikke ubetydelig Kornhandcl, især 

paa Norge, og flaffede da den temmelig vidtndsirakte Omegn 

ret god Afsætning for en stor Mængde Rug, Byg og Erter. 

I de senere Aar har aldeles ingen Kornudsiibning her fundet 

Sted for Kjobmcendenes egen Regning, men adflillige norste 

Skibe have indfundet sig her, og, mod Tommer, Icrn, Salt 

og Tjære, tiltusket sig Sædevarer, hvoraf ogsaa en Deel bru- 

ges i Byens Brænderier. Som Folge af Byens mindre 

Betydenhed staae dog disse Varer altid i lavere Priis her 

cnd i Randers. ) Slutningen af 1825 kostede en Tde. Rug 

12 å 13 Mk. i Grenaae, medens den i Randers bctaltes med 

17 Mk.; de andre Seedeartec betaltes paa samme Tid 1 Ü 2 

Mk. ringere pr. Tde. der end her. Kjobmændene i Grenaae 

drive nu ingen udenrigs Handel, men hente deres Varer over 

Land fra Aarhuus og Randers. Siden Aaret 1812 har Gren, 

aae havt en liden Havn ved Mundingen af den Ane, som fra 

Koliud Sund udgyder sig i Havet. Men hvgd der udskibes 

maa paa Vogne transporteres ad den meget sandede og J Miil
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lange Bei imellem Byen og Havnen, efterdi Aacn ikke er dyb 

nok til at Skibene knnne passere den. For omtrent 200 Aar 

siden sial Grenaae have ligget lige ved Kysten, og da kunde 
Skibe ankre tæt ved Byen. Flere Spoer af en fordntns Havn 

findes endnu paa det Sted, som kaldes Slæbcstedct. Men r 

Anret 1628 blev Byen og Havnen ødelagt af de Svenske; 

hiin blev opbygget paa ny, men mere vestligt. Paa den Dd 

sial Byen have eict over 100 Skibe; derimod cier den nu 

ikkun et Par Smaafartsier.
Indsejlingen til Grenaae Havn bcsværliggjsres ved de 

Sandrevler, som her findes, saa at ikknu smaae Fartoicr, 

der stikke 3 a 4 Fod dybt, knnne lobe ind i Havnen; de 

storre maae forblive udenfor, men finde ci her i stormfuldt 

Deir eller med østlige Vinde nogen sikker Ankerplads. Upaa- 

tvivlcligen vilde det være til stort Gavn for Byen og Omeg- 
nen hvis denne Mangel blev afhjulpen, hvilket vel lod sig 

gjsrc, saafremt det Offentlige, med Hensyn til Byens gnustlge 

Beliggenhed for Handelen, vilde yde nogen Understøttelse til 

dette Hiemed. Endnu mere velgjsrcnde Folger vilde det have 

fer Byen og Omegnen, hvis tillige den omtalte Aae blev 

gjort scilbar; dette kunde vel ogsaa flee uden overdrevue Be- 

kostninger. Opmuddring paa enkelte Steder, de.sandige 

Bredders Befæstelse ved Plantning af Piil eller Ell, Tilveie- 

bringelse af et stærkere Tillob fra Kolind Sund ved Aaetts og 

Sundets Oprensning — angives som Midlerne til at naae 

Lette Maal. - Da næsten aldrig nogen fremmed Heste- eller 

Ovæghandler bcsoger Markederne i Grenaae, cre disse til alle 

Tider ubetydelige; de holdes stedse et Par Dage efter de store 

Markeder i Randers, og komme saaledes ikke i Betragtning, 

forst de Handlende have gjort deres Indkjob der.
Ebeltoft horer til de Smaastæder, der have lidt meest 

under Handelens Standsning. I ældre Tider sial denne Bye, 

som da," lige med de fleste andre, havde Borgcmestcr og Raad, 

og talte mange velhavende Borgere, have fort cn tennnclig 

levende Transithandel med fremmede Varer, saa at endog 

Randers og Aarhuns forsynedes herfra. Men Byen er nu
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i mærkelig Aftagende og styrste Delen af dens Indvaanere 

forarmede; i Avlsbruget have de kun en ringe Hjelpckildc, da 

Byens Jorder ere af saa maadelig Beskaffenhed. Med alt 

dette ere dog dens Bygninger endnu ret godt vedligeholdte. 

Byen eicr kun eet Fartøi af omtrent 450 Tønders Drægtighed. 

Dens udenrigste Handel indskrænker sig alene til, at et Par 

af dens Kjobmcend undertiden udfore et Qvantum Kornvarer 

til Norge, og til denne Transport fragtes da et Skib i Aar, 

huus; men i de senere Aar har Købmændenes Virksomhed 

incest bestaact i Tuskhandel med Nordmændene, som om Som- 

incren hyppigt indfinde sig.— Byens Beliggenhed ved Ebeltoft 
Vtig frembydcr vel en af de sikkreste Ankerpladse paa Hstkystcn 

af Jylland. Men Byen kan neppe hoste synderligt Gavn af 

dette Fortrin, da dens Opland er lidet og tildeels ufrugtbart. 

Den mangler desuden Havn, som den dog har havt i ældre 

^lder, og af hvilken ikkun Levninger ere tilbage. Alt, hvad 

der fu Byen skal udskibes, maa kjsres langt ud i Vandet til 

Baabe, og fra dem fores paa Skibet. For at undgaae denne 

Ulejlighed, begyndte man for flere Aar siden paa at anlægge 

en Skibsbroe. Men dette Arbcide, hvorpaa Byen alt har 

opoffret meget, er hidtil blevet ufuldendt af Mangel paa Ca- 

Pital; ja Bekostningerne, som vistnok maac være store, især 

formedelst den betydelige Længde, Broen bor have, synes cnd- 

cg at maatte overstige Byens Kræfter. Nødvendigheden af 
ct saadant Anlæg skjonncs ci heller, under uærværcndc For- 

hold, at være paatrcengcnde, da der ikke er Sandsynlighed 

for, at Byen siuldc reise sig af sin Afmagt og atter blive no, 

gen Handelsplads af Betydenhed; og det var dog vel alene 

under denne Forudsætning, at Byens Jndvaancre kom til at 

«Vbc Frugterne af de Opoffrelser, det begyndte Anlægs Tilcn- 
dcbringelse vilde medfsre.

At Ebeltoft i sin Tid er blevcn Kjobstad, siyldcs vist 

alene den gode Ankerplads, som her haves; thi da Byen for- 

resten er beliggende saa at sige paa en Udkant af Landet, 

saa kan ikkun en ringe Deel af Landboere der finde ct beqvemt 

Afsætningsstcd for deres Prodncler, og den opfylder saaledes 

ei fuldkomment sin Bestemmelse som Kjobsiad. Det cc alene
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en Deel af det ikke meget befolkede Sonder-Herreds samt af 

Mols Herreds Beboere, som soge Ebeltoft. Bønderne paa 

den vestre Landtunge af Mols syge hellere Aarhnus, som lig- 

ger dem ligesaa beteiligt uaar Varernes Transport sieer sse- 

værts, og hvor Afsætningen er fordcelagtigere end i Ebeltoft. 

Molboerne ansces og for at være gode Ssemænd.

Imidlertid er der ofte temmelig levende Omsætning ved 

Ebeltoft Markeder, nemlig om Foraar og Midsommer med 

Heste, og om Efteraaret med Qvæg. Foraars- og Sommer- 

markederne i Ebeltoft holdes altid 2 å 3 Dage for de store 

Randers Hcstemarkcder, hvilket bidrager meget til, at de frem- 

mede Prangere tage dette mindre Marked med paa Vcien til 

Randers.
Mariager har en sijon og for Handel ret bcqvem Be- 

liggcnhed, men er som Kjobstad ubetydelig. Den har 6 

Brænderier, som drives med temmelig Kraft, men som dog 

ikke ere tilstrækkelige til at forsyne de ikke faa Bonder, som 

ssge Byen. Af egentlige Handlende tæller den nu for Tiden kun 

tvende, og disse besidde ingen Capital til med Kraft at kunne 

virke. Ikke desmindre har her i de sidste Aar været temme- 

ligt Liv i Handelen, idet flere norske Skibe have hjemsøgt 

Byen med Trælast og til Rctourladning indtaget endeel Korn- 

varer. Dog er Aarsagcn til, at Handelen her er tiltagen, 

saaledes kun tcmporair. Skibe eicr Byen ikke, og at frem, 

mede Fartsier fragtes til Udforsel af Scedevarcr, fleer sjeldent. 

Til Byens Skibsbroe kunne Smaafartøier, som stikke 6 å 7 

Fod dybt, lægge an. Indsejlingen til Fjorden bliver nu op- 

muddret.
Da endog Bsndcrne, som boe nogle Mile vesten for 

Hobroe og Liborg, føg c til Mariager for at handle, er det 

at formode, at de nærmere Boende, paa den nordre Side af 

Mariager Fjord, naar kun Forbindelsen med Byen var no- 

gcnlunde let, ogsaa vilde srge den, og man har derfor antaget, 

at det, ikke alene for Byen, men ogsaa for disse, vilde være 

af megen Interesse, at en Færgeindrctning blev etableret. En 

saadan har og i ældre Tider existerct her, og cicdes af Mari

ager Kloster, men blev for omtrent GO Aar siden ganske ned-
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lagt, fordi, som man siger, den ikke kunde svare Regning. 

Færgegaarden findes endnu nordvest for Byen.

I den sildigere Tid har et lignende Anlæg været paatænkt; 

men endskjondt Admiral Lsvcnsrn arbejdede derpaa, kunde dog 

intet udrettes, da Eieren af Grunden paa Fjordens nordre 

Side ei vilde indrømme Landingsplads. Nn er denne Hin- 

dring hævet, og det berocr altsaa kun paa, hvorvidt det nu 

maatte findes passende at iværksætte det, og om den nodven- 

dige Capital kan erholdes.

Ingen af Delene troer man at være Tvivl underkastet. 

Bønderne paa hiin Side Fjorden ere nu for det meste bundne 

til Aalborg eller Hobroe. Til begge Steder have de en lang 

og besværlig Bei, og de Handlende vide, saa siger man, at 

benytte Nødvendigheden for de meer end forknytte Bender til at 

føg c dem; (disse Bonders maadelige Forfatning stal især hidrøre 

fra det svære Hoverie, hvormed de altid have været betyngede). 

Denne Forbindelse med Mariager vilde maastec ogsaa bidrage 

til, at fiere Handlende der vilde nedsætte sig, hvortil den tcm, 

melig seilbarc Fjord allerede synes at kunne opmuntre. — Naar 

det maatte tillades Byens Havnevæsen at anbringe Capital i 

Anlægget, da er dets Fond stort nok dertil, og om end ikke 

den flildkomneste Sikkerhed er for, at en saadan Entreprise 

vilde give udmærket Udbytte, saa knnde endog nogen midlertidig 

Opoffrelse ei synes farlig, da den rimeligviis voxende Handel 

antages at maatte, ved Havneindtægternes Forøgelse, meer 

end dække det mulige, skjondt ikke sandsynlige Tab.

Herimod er dog erindret, at en saadan Færge aldrig 

kunde yde nogen beqvcm Passage eller Varetransport, og end 

mindre vilde forsiaae til Overbringelsen af Torvedagsvogne. 

Derfor have Nogle troet, at Anlægget af en Kj-bstad paa 

Nordsiden af Mariager Fjord var mere at tilraade, især da 

Mariager, eller dens Kjsbstadrettigheder, gjerne kunde, uden 

Skade for dens Beboere, flyttes derover, hvorimod Randers 

intet vilde have at indvende. Den sydlige Halvdeel af Aal- 

borg Anit vilde nok unde den nye Stad Søgning, og begge 

være vel tjente med hverandre.
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Hobros har, ligesom Mariager, deeltaget i den omtalte 

Kornhandel paa Norge. Byen har en mere udstrakt Omegn 

og bcssges derfor af flere Landmænd, saa at her findes større 

Afsætning paa fremmede Varer. Dette, i Forening med 

Byens temmelig store Avling og Beliggenhed paa Hoved- 

Postrouten flaffer Hobroe ikke ubetydelig Næring. At Byen 

for nogle Aar siden, efter en Ildebrand, paa ny er opbygt, 

giver den et ret pynteligt Udseende.

De fleste Herregaarde paa østkysten have her ret beqvem, 

me Udskibningssteders dog er det sjcldent og i alt Fald kun 

om Midsommer, at Korn her indlades; thi Foraar og Efter, 

aar, da det meste Korn udskibes, er det alt for vansteligt at 

ligge med Skibe ved de aabne Strande, hvor ingen Havn 

findes, og endnu vansieligere at udflibe Korn og andre Varer, 

som ikke taale en Ssstyrtuing, der uventet kan staae ind i 

Baadene nnder Expeditionen. Knn Brænde, Tommer og stige 

Ting knnne her udskibes med Sikkerhed. Bedre Lade- og 

Lossepladse findes ved Voer og Udbychsi i Rougsoe Herred, 

ved Gjerild i Norre-Herred, ved Kaloe Viig, m. fi. Steder.

' De to sidste Ladepladse ere især gode, da baadc store og smaae 

Skibe her kunne ankre og ligge trygge mod Uveir. Dersom 

der gaves privilegerede Handlende ved flige Ladesteder, vilde 

dette muligen bidrage til at lette Afsætningen af Bondens 

Producter, med hvilke han maa tye til de monopoliserede 

Kjobmænd i Byerne. For Rougsoe Herreds Beboere flal 

denne Omstændighed saaledes være meget følelig, da de ingen 

Kjobstad have i Nærheden. Imidlertid maa bemærkes, at de 

i bedre Tider aldrig manglede Afsætning paa deres Korn og 

Fedevarer; thi Randers Kjobmænd, af hvilke dengang mange 

vare formuende, kjsbte gjerne disse Producter, paa Vilkaar, 

at de leveredes ved Udbyehsi eller Mellerup, og de betaltes 

endog med hsiere Priser end i selve Randers. Det samme 

vil vel blive Tilfældet, naar engang lignende Conjunctnrcr 

atter indtrcede. Til Nørre-Herred komme undertiden Slag- 

tcre fra Helsingoer for at opkj-be Lam, fom de indskibe ved
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Ojerild Bugt, og det feiler neppe, at denne Egns Bsnder 

benytte sig af Lejligheden til at omtnsie Proviant til Skip- 
pcrne imod andre Varer.

Dersom de Baand, Lovene have lagt paa Handelen, kun- 

ne loses, uden at Kjsbstcederne derved ruineredes, da vilde 

dette vistnok være af vigtige Folger for Landmanden, og især 

medføre væsentlige Fordele for dem, der ere Ladepladsene nætv 

west. De Kjsbstæder, som qvalificere sig til at bære dette 

Navn, ville end mere opblomstre ved fri Handel; at de øvrige 

git til Grunde var vel intet Nationaltab; thi de tære knn 

paa Staten som en ulægelig Kræft. Imidlertid existere de 

nu engang; og Omsorgen for de Mange, som nu finde Op, 

hold der — skjondt dette ofte er heist tarveligt — bør derfor 
ei heller tabes af Sigte.

Hvad Deiene angaaer, da cc det uncegtcligt, at Amtets 

Hvrighed lader sig disses Vedligeholdelse være særdeles magt- 

paaliggende, saa at Samfærslen mellem Landet og Kjobstæ, 

derne meget lettes ved de gode Veie, som findes paa flere 

Skrog af Amtet. Naar man passerer Landevejen imellem 

Randers og Grcnaae,. kjørec man undertiden som paa en ' 

Chausce; hvilket er saa meget mærkeligere, som denne Vei 

gaacr over sandede Streg; de Strækninger af Veien, der ere 

istandsatte, har man paasort et Lag Leer og ovenpaa dette et 

tykt Lag Grnus. Veien har i flere meget fugtige Vintre holdt 

Proven ud. Den Bi,Landevei, som sorer fra Randers over 

den vestlige Deel af Galten Herred til Rye, er fortrinlige« 

vedligeholdt og udmærker sig endog tildccls fremfor Hovedlan, 

deveicn imellem Randers og Aarhuus, der er meget sandet. 

Man har begyndt paa at anlægge Chansee imellem disse to 

Slæder; men maaskee gjorde man rettesk i, ganske at ophore 

med dette ikke megcts fremskredne Arbeide, som vistnok maa 

være særdeles byrdefuldt for Bønderne, og som desuden ikke 
synes at være nødvendigt.

Landevejene fra Randers til Hobroe, Mariager og til 

Udbyehoi Færgcsted ere i en meget god Stand. Det samme 

gjelder for en stor Deel om Veien fra Ebeltoft til Grcnaae. 

Denne Lei forbedres meget ved at paakjsrcs Kalkstccn.
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Kun de Veie, som fra de vestre Dele af Amtet føre tik 

Ebeltoft, cre mindre gode, end de fleste svrige, — en Folge 

af den sandede Jordbund og det bakkede Terrain. Især er 

Deien langs med Ebeltoft Bugt-i maadeUg Stand. Men. at 

give denne Vei nogen betydelig Forbedring vilde ikke være til 

synderlig Nytte, da den kun afbenyttes af nogle faa Molboere, 

som se-ge Ebeltoft.

Af det Forcgaaende vil man kunne fhitte, at de Besvær, 

ligheder, som nogle, og forholdsviis kun en liden Deel, af 

Amtets Beboere, formedelst locale Omstændigheder, cre under- 

kastede med Hensyn til deres Prodncters Afsætning, ei ere saa 

betydelige, at de jo uden stor Vanskelighed lade sig overvinde. 

Men langt vigtigere ere desværre de Hindringer, som Tids- 

omstændighederne lægge i Vcien for Afsætningen.

Saalænge Kornvarerne før og under Krigen fandt god 

Afsætning, især til Norge, kunde Landmanden i Almindelig

hed fordeelagtigen sælge disse til den Kjsbstad, han boede 

nærmest, og til de Kreaturer, han havde at afsætte, fandtes 

altid Kjobcre nok. Men det er vitterligt, at Stillingen har i 

de senere 2(ar meget forandret sig, og at den Slappelse, hvor- 

under Handelen lider, truer næsten alle Statens Borgere med 

Undergang. At de nærværende mislige Forhold og de for 

Flecrhedcn endnu sørgeligere Udsigter maae fremkalde Mis- 

mod og Slovhed, er let at indsee, øg dette viser noksom den 

daglige Erfaring. Naar endog den Dueligste og Driftigste, 

der af yderste Anstrængelse kjcemper for sin Opretholdelse, dcs- 

uagtet har maattct bukke under, hvad bliver der da af den 

store Masse, som kues af Sædvanens Magt?

Formedelst de hoie Afgifter, som cre lagte paa Ladninger, 

der fra Danmark indføres i norske Havne, kan Kornhandelen 

paa Norge vanskelige« svare Regning for vore Kjsbmcend; flere 

af dem lade derfor maasiee hellere deres Skibe raadne, end 

de benytte dem til Korntransporter til dette Land, hvorhen 

for den største Deel nf vore Kornvarer forscndtes. Nu er det 

kun Nordmcrndene selv, der med Fordeel kunne drive Handel
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med vore Kor.nvarcr, hvilke de fore hjem som Retourladnitlg; 

med egne Skibe bringe de Trælast hertil; deres Brædder og 

-vrige Trævarer faae de her let afsatte. Derfor komme og 

mange norske F-art-ier til vore jydsie S-estceder, især til 

Randers.*)

*) Dette er skrevet i Aaret 1824, men den imellem Danmark 

og Sverrig og Norge oprettede og fra Begyndelsen af Aaret 

1827 i Kraft traadte Haudelstractat har nu fremkaldt en 

fuldkommen Reciprocitet, som, bygget paa billige Grundsæt

ninger og tilsigtende disse Rigers fælleds Interesse, upaa* 

tvivleligen vil have velgjsrende Fslger,

Da der i andre enropceisie Stater gansie eller tildeels 

hcrsicr Forbud imod fremmede Kornvarcrs Indførsel, saa 

have de faa Handlende i Provinds-Kjsbstæderne, der endnu 

cie Skibe, næsten ingen anden Brug for disse, end den, 

Fragtfarten tilbyder.

Naar Nordmændene ikke behsvede endeel af vort Korn, 

da vilde Producenterne endnu være mere forlegne med at faae 

dette afsat. Dog maa Bonden virkelige« tiltrygle sig Afscet- 

ning for sit Korn, til Priser, der ingenlunde svare til Pro, 

ductionsomkostningerne, og Betalingen modtager han i Varer," 

som komme ham dyrt at staac, men som han ikke kan und, 

være. I Sommeren 1824 erholdt han for en Tde. Rug 14 

Mk., for en Tde. Byg 10 Mk., vg for Havren 6 å 7 Mk.; 

dette er i Gjcnnemsnit 10 Mk. pr. Tønde Korn. Naar der 

mt — som almindeligst — avles 5 å 6 Tdr. Korn paa cn 

Tønde Land geometrisi Maal, saa kan altsaa Afgrøden af 

denne Tønde Land ikkun udbringes til 10 Rbd. Drager man 

herfra alle Producentens Omkostninger fra den forste Fure 

lægges og indtil Kornet leveres Købmanden, da sees let, at 

lidet eller intet Ovcrsiud bliver tilbage for hiin.

Naar der paastaaes, at Indførselstolden paa fremmede 

Varer er for hoi, og at dette er Grunden til vore Kjebstoe- 

ders og vor Handels Afmagt, da kan man vist i det Hele 

taget ikke give denne Paastand Medhold, og neppe tor man
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fæste Lid til, hvad Nogle love sig af en tilraadet betydelig 

Nedsættelse i denne Told. Hvorledes kunde en saadan For, 

holdsregel siaffe os det, vi netop trænge til, en mere lønnende 

Afsætning for vore Prodncter? og hvorledes var det muligt 

at holde Statskassen fladcslss for det Tab, den derved vilde 

lide? Vilde man tænke at gjcnvinde dette Deficit ved en ny 

Hartkorns - Afgift, da maatte man, for at lette Pderne en 

mindre folclig Byrde, nødes til at paalæggc dem en langt 

storrc. Mane vi desuden ikke erkjende, at Danmark er, ved 

Siden as andre Stater, alt for ubetydelig og afmægtig til at 

turde gjsre det forste Skridt til at jevne almindelige commer- 

cicllc Forhold, ved et saa voveligt Forssg, som det her om- 

talte? — Forøvrigt er det nok ikke Tolden, men Toldsvigen, 

dcr gjsr mangen Kjobstad Afbræk i dens Handel; thi vel kan 

en Bye hcrve sig under et facilt Toldvæsen, men naar den 

derved bringes i Opkomst, da steer det altid paa andre Kjsb- 

stædcrs Bekostning, hvor Toldopsynct er mere aarvaagcnt. 

Erfaringer fra forsijellige Steder have tilstrækkelige», stadfæstet 

dette.
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17.

(Dm 2Lvre og Markfred.

E)onderne opgive endnu overalt 2Evret; deres Higen efter at 

flaae Kreaturerne lyse er saa stor, at de ofte ci engang oppe# 

bie Tiden, da alt Kornet er af Marken og Afgrøden tjenlig 

til at indhostes; Enhver stræber, ikke at blive den Sidste, der 

benytter 2Evrct.

I de østlige Egne, saasom i Nsrre-, Sonder, og Mols 

Herreder, er det vel Brug at lade Kreaturerne vogte Foraar 

og Efteraar, for at de ikke skulle komme paa fremmede Mar

ker. Men denne Vogtning betyder kun lidet; thi som oftest 

seer Hyrden med Ligegyldighed paa, at Faarene og O.væget 

nedtrampe Rugen eller foraarsage anden Skade. Faarene vog- 

tcs indtil Voldborgdag, da de sættes i Søir. Paa Mols har 

man smaae Folde, i hvilke Faarene indelukkes om Natten. 

Dette bruges sjeldent paa andre Steder, fljondt det vel var 

at susie, da denne Foldning er at ansee som et Hjelpemiddcl 

til Markfrcds Tilvejebringelse og Gjodningens Forøgelse.

I Almindelighed falder det ingen Bonde ind, at fordre 

Fred paa sin Lod. De Faa, som lægge Vind paa Brakfrugt- 

avl, gjsre naturligviis en Undtagelse. Disse kunne ikke folge 

gammel Skik, og maac benytte sig af den Ret, Forordningen 

af 9de )nli 1817 hjemlcr dem. Men den Modstand, som de 

herved mode, og den Forfolgelse, de paadragc sig, er næsten 

utrolig for den, der ikke vecd og seer, hvor indgroede Bon- 

dcns Fordomme ere. Virkelige» ere de Besværligheder, en 

Brakfrugtdyrker har at overvinde for at opnaae den for ham 

saa aldeles nødvendige Fred paa sin Mark, saa store, at man- 

gen Landmand, som kunde suste at iværksætte en forbedret 

Drift, alene deri finder Grnnd nok til qt undlade det, og
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hvis vedkommende øvrigheder, i hvis Magt det for en Deel 

staacr at hæmme hiint Uvæsen, ikke med Varme antage sig de 

faa fremadstræbende Agerdyrkeres Sag, La vil Markufreden 

endnu længe blive cn vigtig Hindring for agricalfle Forbe
dringer.

Tilkjendegiver cn Mand de Omkringboende, at han ikke 

længer taaler fremmede Kreaturer paa sin Ager, maae de 

b-dvendigen sætte disse Under stræng Bevogtning. Men stun

dom hævne de sig grusomt paa den, der har paafort dem de 

Med saadan Dogtning forbundne Uleilighcdcr. Man har Erem« 

Pel paa, at de om Natten have sonderflaaet hans Plove og 

andre Avlingsredstabcr, Elagt hans Kartoffelagcr og den Sæd, 

der endnu ikke var hostet; kort sagt, grebet enhver Lejlighed, 

der frembød sig, til at udføre deres hævngjerrige Hensigter. 

Det er saaledes ogsaa hændet, at et heclt Sogns Ganrdmeend 

have forenet sig om, at tvinge Sognets Huusmænd til ikke at 

Mage Kartoflerne for en Brakfrugtdyrker, i det de have truet 
Hnnsmændcne med, ni de i andet Fald ikke længere vilde 

være dem behjelpeligc ved deres Lodders Dyrkning. Sandt er 

det, at den Forpligtelse til at vogte Kreaturerne, hvilken cn 

enkelt 9)uUib er berettiget til at paalægge de tilgreendsende 
Lodseiere, og som undertiden kan udstrækkes til flere Sognes 

Beboere, ikke i mindste Maade gavner disse, fordi de paa 

den Tid, Vogtningen finder Sted, ikke behove Fred paa deres 

Marker. Men maae de ikke tilsirive sig selv, at de ingen 

Fordele have af al den Ulcilighed, de cre underkastede for at 

tilvcicbringc Fred paa en Andens Ager?

Vistnok er Markufreden cn af de væsentligste Hindringer 
for et forbedret Agerbrugs Indførelse. Imidlertid, saalænge 

VondcnS Avl overhovedet er saa ringe, at han ikke, uden 

eiensynligen at udsætte sig for Fodermangcl, kan holde Krea- 

kurer paa Stald strax eller kort efter H-sten, og derfor maa 
benytte Eftergræsningcn til hen i November Manned, baade 

lil Heste* og Qvæg, — har man formecnt, at lys Drift i 
^vretstidcn ikke heusrgtsmæssigen kan ophæves; thi, siger man, 

Kreaturerne vilde lrdc dobbelt ved at staae teircde saa sildige 

‘ Efteraaret; naar de ggqe l-se, kunne de dog i ondt Veir 
fonterø Amt. zQX
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fø Q e L y . M e n  —  k a n ik k e h v e r M a n d v o g te p a a  s it 'E g e t?  

G js r m a n  ik k e b e d r e  i a t ta g e  Q v æ g e t in d o m  N a t te n ( s e lv  

o m  m a n  in te t F o d e r h a r a t g iv e  d e t ) , e n d a t la d e d e t g a n e  

n d e o g f r y s e ?

V e l s a n d t ,  —  v e d v o r t A v ls b r u g s n æ r v æ r e n d e  B e s k a f fe n -  

h e d  k a n  G r æ s n in g  p a a S tu b b e n e  c i v e l u n d v æ re s ; m e n  d e n n e  

( a b e r s ig m e g e t v e l fo r e n e  m e d  M a r k f r e d . V o g tn in g  o g  H e g /  

n 'm g  s in l le  v æ r e M id le r n e  d e r t i l .

T il d e fa a S te d e r , h v o r d e r te m m e lig s t r c e n g t h o ld e s  

o v e r F r e d  p a a  u in d h e g n e d e  M a r k e r , h o r e r G r e n a a e  o g M a r i 

a g e r . P a a  G r e n a a e  B y e jo r d c r ta a le s ik k e ls s g a a e n d e H e s te  

e l le r F a a r , o g Q v æ g e t e r b c s ta n d ig c n u n d e r V o g t . S o m  

F o lg e h e r a f b e g y n d e r o g s a a e n t id l ig e r e 'U d s æ d a f R u g e n  h e r  

a t s in d e S te d . D a n o g le i o g v e d M a r ia g e r b o e n d e  M æ n v  

h o ld e o v e r F r e d  p a a  d e r e s M a r k e r , s a a  b c v o g te r m a n  n n  h e r  

K r e a tu r e r n e , s e lv d a , n a a r m a n o m  V in te r e n  n s d e s t i l a t  

u d ja g e  d e t fo r s n lte d e  O ,v æ g .

I  G a lte n  H e r re d , h v o r B ø n d e r n e , l ig e s o m  a n d e n s te d s ,  

fo r h e n v a r e iv r ig e M o d s ta n d e r e a f M a r k f rc d c n , e r d e t o g  

u m is k je n d e l ig t , a t S a n d s e n fo r d e n n e h a r u d b r e d t s ig i d e  

s i ld e r e  A a r , —  r im e l ig v u s  e n F ø lg e  a f , a t B r a k fr u g ta v le n  

s a a  b c ty d e l ig e n t i l ta g e r h e r .

N a a r m a n  a f d e t A n fø r te  s e e r , h v o r l id e t d e f le s te  A g e r 

d y r k e re  b e k y m re  s ig o m  at t i lv e ie b r in g c  M a r k f re d , s a a v i l m a n  

d e r a f k u n n e fh i t te  —  h v a d v ir k e l ig e «  e r T il fæ ld e t —  a t fo r /  

fa r l ig t H e g n  o m k r in g  e n B o n d e lo d  e r e t S æ r s y n  i R a n d e r s  

2 (m t , h v i lk e t a lts a a i d e n n e  H e n s e e n d e  s ta a e r m e g e t la n g t t i l -  

b a g c 'fo r d e s y d l ig e r e E g n e , e n d o g a f N s r r c -J y l la n d , ö i  

h e l le r m e lle m  B y e r n e f in d e s a lm in d e l ig v i is n o g e t H e g n , ja  

o f te  e n d ik k e  n o g e t s y n l ig t S k je l, s a a a t c i b lo t m a n g e S o g n e , । 

m e n  f le r e  H e r re d e r , k u n n e  s ig e s a t l ig g e  i F æ lle s s k a b . H o is t  

fe e r m a n T o fte r , H a v e r o g e n k e lte S m a a lo d d c r in d h e g n e d e ,  

fo r d e t m e s te m e d  S tc e n g jk r d e r .

F o r o r d n in g e n  a f  9 d e  M i 1 8 1 7  h a r d o g  s ik k e r t h o s  M a n g e  

f r e m k a ld t d e t 9 n s ie , a t in d h e g n e  d c r e v  M a r k e r . M e n  - id s .  

O m s tæ n d ig h e d e r n e  n e te  L a n d m æ n d e n e t i l a t o p g iv e e t s a a d a n t  

^ o v fæ f , v e d h v is  U d fr ie ls e  d e s u d e n p a a  m a n g e  S te d e r m o d e t
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en anden Vansielighed, nemlig Loddernes mislige Figur. De 

ældre Hegn kan man neppe engang overkomme at vedligeholde. 

Derfor sees nu Hegnet om flere Hovcdgaardsmarkcr at forfalde. 

Saalcdcs ved Rosenholm, hvis Hovmarkcr vare fra bedre Ti- 

der omgivne af hsie beplantede Diger. Dette Hegn, som 

man tilforn sial have regnet blandt de fortrinligste, der fand

tes i Jylland, er nu i en meget forfalden Tilstand. Holbek- 

gaard og Estrnplnnd i Rougsse Herred have og forhen havt 

Markerne fredede med levende Hegn, hvoraf kun Levninger cre 

tilbage. Derimod blev Hegnet omkring Stenalt Marker, 

hvilket ligeledes var forfaldet, for nogle Aar siden istandsat og 

fornyet ved dobbelte Grøfter og Jordvold; desuden nyt Ind

hegn reist imellem alle Gaardens Vangskifter. Det levende 

Hegn om Gaarden Fuglsses Marker i Gjcrlev Herred fortjente 

ogsaa at vedligeholdes bedre.

Nyt Hegn horer til Sjeldenheder. Omkring Sknffse- 

guards Hovcdgaardsmnrk er opfort omtrent 4000 Favne dcels 

enkelt, decks dobbelt Stecngjerde; de enkelte Steengjerdcr nti» 

secs her for de varigste, især naar man kun kan faac smaae 

Kampesteen dertil; disse Gjerder cre forsynede med Jordvold 

paa den indre Side. Præstegaardsmarken i Mørke er for faa 

Aar siden indhegnet med Iorddige og dobbelte Grofter. Langs 

med Foden af Diget er omtrent i en Favns Afstand sat Pile- 

stavre, som formodes at ville bedre lykkes her end paa Diget 

selv. Ved Rngaard er ci alene hele Marken omgivet med 

Steengjerdcr, men disse findes ogsaa mellem hver Vang, og 

de dertil brugte Steen cre alle opbrndte paa Gaardens Mar

ker. En og anden driftig Bonde har ved Hegns Rcisninz 

givet et folgeværdigt Excmpel. Saalcdcs et Par Sclveier, 

gaardrnænd i Attrnp Bye, Rosmus Sogn, i Sønder Herred; 

den ene af dem har især viist, hvad en Bonde, endog uden 

at være formnende, kan ndrctte ved anstrængende Arbcide; i 

to Aar har han opfort omtrent 1400 Favne lovligt Hegn, 

dccls Iordvold og G ryst, dcels Stccndige. Paa Vivild Mark 

i Ssnderhald Herred sees en Toft af nogle Tsnder Lands 

St-rrclse (ndgjerdet med et velvedligeholdt levende Hegn, det 

stj-nnesic, der xaa mange Miles Afstand findes om en Bon, 

(9*)
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belob; det er opfort af et Par Bsnderdrcnge, fom opmuntre/ 

des til dette Foretagende ved at læse Hscghs Anviisning. En 

Bonde i Kreiberg, Hornflet Sogn, i Osterlisberg Herred, har 

nylig omgivet sin Lod med Iorddige og Grøfter. Et Par 

Bonder i Gjerlev Herred have ogsaa vrist sig virksomme i dette 

Punkt; den Ene er Sognefogden i Dalbyeover, som er i Be- 

greb med at indfrede sin Mark med levende Hegn, hvoraf 

han alt har sat en stor Deel; den Anden, som boer i Gjerlev 

Bye, har i to Aar indhegnet sin Lod, 30 Tdr. Land stor, 

med Jordvold; saavel paa Diget selv, som ved Foden deraf, 

har han sat forsijellige Slags villigtvoxende Træer, der flaae 

godt an.
Hnsieligt var det, om disse faa Exempler kunde lede til 

Efterfølgelse. Men ligesom Mangel af Evne hindrer Mængden 

fra at reise nyt Hegn, saaledcs maa ogsaa Usrcdcn aldeles 

qvcele Lysten dertil; thi saalænge Hegnet er udsat for at ede, 

lægges nf lsvgaaeude Kreaturer, vil dets Reisning eller Istand

sættelse kun alt for ofte f-re til unyttige Bekostninger.
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18.

(Q-vsgavl.

^ornqvægct i Randers Amt udmærker sig vel ikke ved sm 

Størrelse, men Racen er dog i det Hele god og forener de 

Egenskaber, der saa meget anbefale det jydske O.vceg. End« 

sij-ndt Egnen imellem Aarhnus og Randers har særdeles godt 

Qvæg, hvoriblandt udmærkede Individner ikke cre sjeldnc, saa 

udholder det dog ei Sammenligning med det fortrinlige O.vceg, 

som findes i den nærmeste Omegn af Randers, iscer i de gode 

Sogne uorden og esien for denne Bye; men der gives og 

kun faa Egne i Iylland, der cre saa gunstige for O.vcegavl 

og Opdræt, som netop denne, især formedelst den betydelige 

Hoavl. Qvæget udmærker sig her ved Længde og Dybde, 

korte Been, Melkriighed hos Kscrne, samt ved den Egenskab 

tillige at være godt stilkede til ar fedes. I de bedre Tider 

har O.væget endnu været fortrinligere i denne Egn; i de sidste 

Aarti har Racen tabt sig noget, som Folge af, at Bonden 

har solgt de bedste Hoveder for at tilvciebringe cn større Pen- 

gcsnmma. Qvægct paa Mols er ikke mindre end i Hsterlis- 

berg og Galten Herreder, skjondt man der har forholdsviis 

mindre Areal til at holde den samme Besætning; Græssets 

Fynd erstatter maasiee dets ringere Mængde. Imidlertid er 

dette Qvæg noget mere holdenet og har et mere afskydende 

Kryds.

Formedelst de magre Græsgange og den ringe Hebjerg- 

ding er .O.væget i de østlige og nordlige Herreders skarpe Egne 

kcmmelig »anseeligt, dog især i Nørre Herred. Selv i Rong- 

soe Herred og i de til Kjccrene stedende Sogne af Sonder- 

!)ald Herred, hvor Qv«gavlen er mere udvidet, trænger Ra-
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cen h-ikigen til Forædling, da Dyrene mangle Dybde og 

Brede og almindeligcn ere noget hoibcnede.

O.vægbesætningen paa Herregaardene er, med faa Undta- 

gelser, af jydsi Race, hvilken man (nden Tvivl med god 

Grnnd) foretrækker for de fremmede, hvad enten man befatter 

sig med Meierie eller Studehold. Mange kyndige Landmænd 

cre enige i, at Forædlingen af Landets O.vceg vanskelige« op- 

naaes ved en fremmed Race; et Ercmpel til,Stadfæstelse af 

denne Mening kan hentes fra Rugaard, hvor man har anskaf« 

fet holsteenfie Tyre og hvor Besætningen bcstaaer af Koer, 

der cre faldne efter disse Tyre. Denne Race er vel storre 

end den, som oprindeligen haves i Egnen, men den anbefaler 

sig aldeles ikke ved Melkriighed, og Koerne ere for det meste 

h-ibcncde,' spidse og siarpknoklede. Ikke dcsmindre ssge Bon, 

derne i Omegnen begjerligen at erholde Kalve af den holsteen* 

sie Race til eget Tillæg.
Det er uneegtcligt, at Qvægraccn, endog i de Egne af 

Amtet, hvor den er fortrinligst, kunde opnaae en hoiere Grad 

af Forædling, hvis Bønderne vare mere uoiesecnde i Valget 

af Tillcegsdyr, især af Tyre, og ikke brugte dem i for ung en 

Alder eller lod Tyren springe for mange Koer. (Det sidste 

sieer vist alt for ofte, og da det paa de fleste Steder har fra 

ældre Tider været Skik, at der i hver Bondebye holdes en 

fælles Tyr, kan den sidstnævnte af hine Misligheder egentligen 

ansees fom en Følge af Gaardenes, ved Udskiftningen til, 

deels ogsaa ved Hoveriets Asflaffelse — forøgede Qvægbcsæt, 

ning). Derhos formener man, at det vilde have særdeles vel- 

gjsrcnde Folger, om noget klækkelige Præmier blcve udlovede 

for dem, der beflitte sig paa at have gode Stammedyr. Af 

Tyre, som i hver Henseende qvalificerc sig dertil, findes for 

Tiden i 2(mtct færre end man knnde ensic.

Ligesom Qvægraccn er fortrinligst i Omegnen af Randers, 

saaledes cc ogsaa O.vægholdct langt betydeligere her end i de 

ovrige Dele af Amtet, dog fornemmelig i Byerne langs med 

ten nordlige Bred as Randers Fjord, hvor de herlige lFnge 

give Anledning til riig Hebjcrgning. Paa en Gaard i Tjære- 

bye, mcd 13 Tdr. Hartkorn og 130 Tdr. Land Ager og Eng,
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holdes 12 K scr, 28 S tude, 12 H este og 30 Faar —  en  

B esæ tn ing, som nok kun faa B -ndergaarde af lige S tørrelse  

.kunne opvise M age til. P aa en G uard af 5 å 6 -ib t. F?art- 

korn i S tøvring og tilgræ ndscnde S ogne ho ldes 7 H este , 14  

A 16 D .vceghyvcdcr (hvora f 6 e ller 8 ere M alkekoer, R esten  

Q vicr og U ngnød) sam t 16 å 20 Faar. P aa de stø rre G aarde  

m ed 11 a 12 Tdr. H artkorn, saasom i O  sirup , ho ldcv s«d- 

van ligen 11 e lle r 12 H este, hvorib landt tvende Fø lhopper, 30  

Q vceghovedcr, hvora f som oftest 12 M alkekoer og 30 Faar. 

B onder, som lc ie G ræ sning og H sbjergn iug , holde naturlig -  

viis fle re H oveder. '

I V iss ing holdes paa en G aard paa 5 Tdr. H artkorn  

m ed et A real af 30 Tdr. Land, sam t endee l E ng og O verdrevs- 

græ sning: 12 a 1G H oveder (s to rt og sm aat) 6 å 7 H este og  

12 a 16 Faar ; dette S ogn horer og til de bedste i G alten  

H erred. I V oldum , hvor der er lide t E ngbund og O verdrev, 

ho ldes derim od paa en G aard af sam m e S tørre lse ikku il io a  

12 H oveder, 4 å 5 ^cstc og 10 å 12 Faar , skjv lldt ^ord-  

bunden er her om trent af fam ine B eskaffenhed som i V iss ing.

I H jotsho i og tilgræ ndseude S ogne i O sierlisberg H er- 

red holdes ved c  tt G aard paa 6 Tdr. H artkorn m ed 36 a 40  

5br. Land 6 H este og 2 P lage , 7 a 8 K scr og 4 å 5 U ng- 

hsvedcr sam t 10 å 12 Faar. D erim od g ives i d isse S ogne  

andre B sndergaardc, der til sam m e H artkorn have et A real 

af 54 til G O Tdr. Land , hvorpaa holdes 10 a 14 K oer og 8  

å  10 U nghovcder, hvora f 4 a 5 ere K alve . V ed d isse bedre  

G aarde er H estenes A nta l g jerne det sam m e, som ved de  

m indre, m en da ere H estene der (tø rre og bedre fodrede end  

her.
I K nebe l paa M ols holdes paa en G aard af 4 Tønders  

S kyld og m ed 30 Tdr. Land : 10 å 12 H oveder hvoraf 6 a 

7 ere K oer, R esten U ngqvæ g, sam t 4 H este og 20 gam le Faar 

til V in teren ; m en til de sidste haves aparte G ræ sning paa  

S and, og H cdebakkcrne . R oelsoegaard paa M ols græ sser 75  

H oveder paa 275 Tdr. Land, fly ldsa ttc fo r 46 Tdr. H artkorn ; 

derim od vintcrfodrcs her 150 H oveder ved H jelp af T ienden  

af 500 Tdr. H artkern.
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2 Ssnderherred er Q væ gavlen ikke af m egen Betydcn- 

hed, deels form edelst G ræ sgangenes Knaphed, og decks ford i 

der holdes for m ange H este (dog fæ rre end for), hvilket atter 

er en Folge af, at de m agre H order næ sten ikke afgive andet 

end H alm  til Vinterfodcr, hvorfor H estene ere sm aae, og alt, 

saa m aa der holdes dcsfiere. I denne Egn har en Bonde- 

gaard paa 5 Tender H artkorn m ed et Areal af circa 30 Tdr. 

Sant', sjc ldcnt fle re end 4 til 5 Kscr, et Par Stykker U ng- 

qvæ g og 1 u 2 Kalve, m en i det m indste 6 H este. Paa  

H essel ved G rcenaae holdes 150 Stude, sam t en Snees M al

kekoer og ligesaa m ange H este, tilligem ed circa 200 Faar. 

D enne G aard er sæ rdeles stikket for Studehold, form edelst sine  

vid tlø ftige Kjæ r, og Engstrcekninger. Endnu m ere indskræ nket 

cr Q væ gavlen i N ørre H erred, hvor N aturen læ gger næ sten  

uovervindelige H indringer i Vcicn for dens U dvidelse. Selv  

i den bedste D eel af H erreder, nem lig den østlige, im ellem  

Skeel og G rcnaae, holdes paa de stsrste Bondcrgaarde, af 

indtil 8-9 Tdr. H artkorn, ikke m ere end 6 til 7 Koer; m en  

Arealet til en saadan G aard er og kun 40 Tdr. Land. D er, 

im od er H esteholdet betydeligt, nem lig 6 til 7 Stkr. 's tore oq  

sm aae.

En Bondegaard i G jesing paa 4 Tdr. 6 Skpr. H artkorn  

m ed 36 å 38 Tdr. Land sandede Jorder holder sæ dvanligen 4 

H este, 6 A 7 Koer og en Snces Faar. J Vivild Sogn, 

hvor der i det H ele haves bedre Iorder, gives derim od G aar- 

de, som om Som m eren kunne græ sse 15 a 16 Koer og dcr- 

ovcr; det derved prodncerte Sm ør og O st giver god Fordecl; 

U ngqvæ gct kjobes ofte til denne Besæ tning. M en forresten  

cr O .væ gholdct kun ringe k Ssndcrhald H erred. En G aard i 

H rsted paa 7 Tdr. H artkorn holder i Alm indelighed 8 a 10  

H este (deraf 6 til Brng, de ovrigc ere Tillæ g), 20 Fæ kreatu, 

rer (hvoraf de 8 sæ dvanligen ere M alkekøer, de øvrige Tillæ g), 

sam t 20 Faar.

I den nord lige D eel af Aintet er Aveegholbet forholds- 

viis noget større end paa de fleste andre m agre Strøg; saale, 

i N æ rheden af M ariager; en G aard i Fje lstcd paa 4J Td. 

H artkorn holder 4 £cfk, 1 Plag, 7 Koer, 4 U ngqvcrg 05 40
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A 50 Faar. En Gaard ! Katbjerg paa If Td. Hartkorn  

holder 2 Heste, 4 Koer, 2 Ungqvceg og 20 Faar. En Gaard  

i Han paa circa 4* Td. Hartkorn holder 4 Heste, 1 Plag , 6 

Kser, 4 Uugqvæg og Kalve , 30 Faar.

Men Krcatnrcrne maac i denne Egn nyics med en spar, 

som Underhold. Som oftest ganer Qvægct nde til sidst i 

November, og, hvis Jorden er nogenlunde fri for Snec, nd- 

lades i det mindste Ungqvægct atter i Marti! Manned, under

tiden for, paa de nøgne Agre og i Heden.

Paa en Gaard i Sender Onsild med 5 Tdr. 2 Skpr. 

Hartkorn holdes gjerne 4 Heste og et Par Plovstnde, eller 6 

Heste og ingen Stude; af Fcekreaturer regnes her 3 til 4  

(unge og gamle) paa en Tsnde Hartkorn.

I Gjerlev Herred er den alm indelige Besætning ved en 

Gaard paa 5 å 7 Tdr. Hartkorn: 4 Arbejdsheste med Tillæg, 

7 å 9 K-cr foruden Ungqvceg.

I Omegnen af Randers, og overhovedet i de bedre Egne, 

tillægges i Almindelighed paa en Bondegaard 3 til 5 Kalve  

aarligen, hvoraf 2 a 3 Stkr., 2 å 3 Aa  c gamle, sæ lges. 

Næsten enhver Gaardmand i de gode Sogne af Norhald og 

Støvring Herreder udsiydcr gjerne 1 eller 2 Hoveder aarligen, 

som han om Sommeren feder paa Græs, hvis han ikke seer 

sin Fordccl ved at sæ lge dem om Foraarct. Ellers sæ lges de 

sædvanlige« i Randers eller til kjobcnhavnsie Slagtere ved 

Midsommer eller om Efteraarct. Paa de store Bendergaarde 

langs Randers Fjord afsæ ttes aarligen 12 a 16 to eller tre  

Aars Stude, decks af eget Opdræt, deels indkjobte; de gaae 

enten til de storre Gnarde i Egnen, for atter derfra at gaae 

syd paa til Staldning, eller og sæ lges de strax til Prangerne. 

Kan Dinterholdet et afhændes om Foraarct, sommergræsses 

Krcatnrcrne, og blive da desbedre flikkede til at gaae til 

Holstcen; enkelte Stykker afhændes og i Egnen, eller gaae til 

Kjsbenhavn. Bonden finder der saa god Fordccl ved denne 

Erhvervsgreen , at han i sin egen Hunsholdning alene bruger 

Fanre.- og Lammekjed, for at kunne sæ lge alle de Hoveder,
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han feder. Selv for Indvaanerne af Hobroe er Qvægfedning 

nu for Tiden en ikke uvigtig Indtægtskilde; mange af dem fede 

om Vinteren med Korn nogle K-er til Afsætning i Kjoben, 

havn.
I de ringere Egne, saasom i Norre/, Sender, og Ssn- 

dcrhald Herreder, indskrænker Tillægget sig til 1, 2, i det 

hsieste 3 Kalve paa en Gaard aarligen; Bonden sælger 1 å 

2 Koer om Aaret og indsætter O.vier i deres Sted. I de 

Byer, som have Part i de i Ssnderhald og Rougsoe Herre, 

der beliggende Kjærstrækninger, er Tillægget derimod noget 

sisrre. Paa en Gaard af 8 å 9 Tender Hartkorn holdes 

dog ikkun 4 å 6 Unghoveder, som soge deres Ophold i Kjæ- 

rene, hvor de uatnrligviis ikke kunne blive fede, men dog 

græsses temmelig godt. Da Ungqvæg forresten ikke nu er i 

nogen synderlig Priis, saa lægge de fleste Bonder i denne 

Egn mere Vind paa at forøge deres Faareflok, som ved Ub 

den6 Salg giver bedre Indtægt.
Paa Mols tillægges aarligen paa en Gaard hoist et Par- 

Kalve, helst Qviekalvc, der ligeledes sælges forsaavidt de ikke 

behsvcs til Besætningens Recrutering. Selv i de bedre Egne 

faaer Ungqvæget sjeldent tilbørlig Størrelse og Hnld af Man, 

gel paa rigelig og passende Foder. Man seer derfor gjerne 

Markederne opfyldte med ringe og forknytte Ungnod, som ofte 

aldeles ingen Fordecl yde Eicrne.

Det sees af det her Anførte, at O.vægets Antal i det 

Hele taget er lidet i Forhold til Bondcrgaardenes Størrelse, 

og dog har man paa mange Steder ondt ved at tilvejebringe 

endog et tarveligt Foder for det Antal, som haves, hvoraf 

folger, at O.vægct i de ringere Egne er i en forknyt Tilstand. 

Det var derfor særdeles meget at suste, nt Bonden i Almin, 

delighed og Beboerne af de mindre begunstigede Egne i Sær, 

dcleshed vilde lægge Dind paa Dyrkningen af saadanne Væx, 

ter, der kunde afhjelpc Mangelen af sædvanligt Foder. En, 

feite driftige Mer nd have givet paafaldcndc Exemplcr paa, hvor 

bctydeligcn en Gaards Qvægbcsottning kan foreges ved Hjelp 

af en bedre Driftsmaade, især naar denne iværksættes i For, 

bindelse med Sommerstaldfodring. Saalcdes havde Danne-
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b r o g s m a n d  K n u d s i r u p ,  m e d e n s  h a n  v a r  F æ s t e b o n d e  i  L e e r b e r g  

i  G a l t e n  H e r r e d ,  h v o r  h a n s  L o d  k u n  u d g j o r d e  3 0  T d r .  L a n d ,  

h æ v e t  s i n  B e s æ t n i n g  t i l  2 7  H - v c d e r  o g  5  a  6  H e s t e ,  s o m  a l l e  

h o l d t e s  p a a  S t a l d  h e l e  A a r c t  i g j e n n c m ,  o g  d o g  v a r e  h a n s  

J o r d e r  i k k u n  a f  d e  m i d d e l m a a d i g c .

E t  a n d e t  m æ r k e l i g t  E x e m p e l  p a a  e n ,  e f t e r  d e  l o c a l e  O m -  

s t æ n d i g h c d c r ,  b e t y d e l i g  B e s æ t n i n g  a f g i v e r  M a r e n  M - l l e ,  h v o r  

.  t e c  p a a  3 ,  T d .  H a r t k o r n  m e d  e t  A r e a l  a f  7 3  T d .  L a u d  f a n #  

d e d e  I o r d e r ,  h o l d e s ,  v e d  H j e l p  a f  S t a l d f o d r i n g ,  4  H e s t e ,  1  

P l a g ,  2 1  K o e r ,  4  U n g q v æ g  o g  7 0  F a a r .

P a a  t » e  f l e s t e  H e r r e g a a r d e  b r u g e r  m a n  a t  f o l d e  Q v æ g ,  

b e s æ t n i n g e n  p a a  M a r k e n . D e n n e  F o l d n i n g  i v æ r k s æ t t e s  p a a  

f o r s i j e l l i g  M a a d e ;  s æ d v a n l i g e »  f l y t t e s  F o l d e n ,  s o m  b c s t a a c r  a f  

L æ g t e r  o g  S t o l p e r ,  d e r  h v i l e  p a a  e n  F o d  i  F o r m  a f  e t  K o r s ,  

h v e r  f j e r d e  e l l e r  o t t e n d e  D a g . I  c n  s a a d a n  F l y t t c f o l d ,  a f  

o m t r e n t  e n  g e o m e t r i s k  S k j e p p e  L a u d S  O m f a n g ,  r u m m e s  f r a  

7 0  t i l  9 0  H - v e d e r . K r e a t u r e r n e  c r e  i  F o l d e n  i  M i d d a g s s t u n 

d e n  o g  o m  N a t t e n ,  o g  g a n e  d e n  e v r i g c  T i d  l e s e  p a a  G r æ s ,  

g a n g e n e . S j e l d n e r e  l a d e r  m a n  F o l d e n  s t a a e  S o m m e r e n  o v e r  

p a a  e e n  o g  s a m m e  P l e t ;  i  d e t t e  T i l f æ l d e  s t r s c ö  s t æ r k t  u n d e r  

Q v c e g c t  m e d  H a l m  o g  G r æ s t o r v .  —  E n  t r e b l e  M e t h o d e  a u ,  

v e n d e s  p a a  V o s n c e s g a a r d ,  o g  b c s t a a c r  d e r i ,  a t  K o e r n e  ( 1 7 0  

S t k r . ) ,  s o m  g a a e  l e s e  h e l e  D a g e n ,  o m  N a t t e n  i n d s æ t t e s  i  c n  

F o l d  p a a  1 0  T d r .  L a n d . F o l d e n  f l y t t e s  i k k u n  e c n g a n g  h v e r t  

A a r ,  o g  d a  h e n  p a a  d e t  æ l d s t e  G r c e s l e i e . M a n  a n t a g e r ,  a t  

A g e r e n  h e r v e d  e r h o l d e r  c n  h a l v  G j o d s i n i n g . D e s l i g e  s t o r e  

F o l d e  s i n l l e  d o g  i k k e  v æ r e  a t  a n b e f a l e ,  f o r d i  K r e a t u r e r n e  g j e r n e  

s o g e  h e n  t i l  e n  a f  S i d e r n e ,  h v o r v e d  G j o d n i n g e n  f a l d e r  s a a  

h o i s t  u l i g e ;  d e r f o r  f o r e t r æ k k e s  o g s a a ,  s o m  s a g t ,  d e  m i n d r e  F o l d e ,  

s o m  f l y t t e s  e e n  e l l e r  t o  G a n g e  o m  U g e n . H v a d  d e r  f o r r e s t e n  

i s æ r  v i n d e s  v e d  s a a d a n  O . v æ g f o l d n i n g  p a a  M a r k e n  e r  d e n  i k k e  

» v i g t i g e  F o r d c e l , n t  m a n  d e r v e d  g a n s k e  s p a r e r  U l e j l i g h e d e n  

m e d  G j s L n i n g s k j s r s e l .

N a a r  d e r  s p o r g c s : e n t e n  M a l k e k o e r  e l l e r  F e d e q v s g  e r e  

s o r d c e l a g t i g s t ,  f l u i d e  v e l  P r i s e n  p a a  S æ d c v a r e r  o g  p a a  K r e -
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aturcrne egentlige« gjore Udslaget. Ere hine meget fag te og 

i hsi Priis, og disse derimod ikke, da give vel Malkekoer 

störst Fordccl. Men er det Modsatte rilfældet: ere Sædeva- 

rerne i ringe Priis og Kreaturerne betales vel, da synes det, 

at Landmanden ikke kan gjore bedre Anvendelse af Sæden, end 

med den at fede Kreaturer. De nærværende hoist vaklende 

Conjnncturer gjørc det imidlertid umuligt at afgøre dette 
Sporgsmaal.

Hvor Græsgangene ere magre, forbyder det sig selv at 

speeulere paa Handel med Fedcqvceg, Undtagen ved Hjelp af 

den endnu for lidet udbredte Kartoffelavl; men scndog under 

andre Omstændigheder 'indlader Bonden sig sjeldent i denne 

Entreprise, da Erfaringen har lært ham, at Malkekeer yde 

ham, om end undertiden en mindre, dog altid en mere sikker 

Fordeel end Studehandelen, som vel i et gunstigt Hieblik kan 

forsiaffe Landmanden et rigt Udbytte, men ogsaa til andre Tk, 

der paafore ham et ubodeligt Tab. — De fleste Bsndcr i 

Randers Amt hente derfor Indtægten af deres Qvæg fra Af, 

sætningen af Smsr, Ost og af Ungqvæq; af det Sidste sælger 

Bonden aarligen 1, 2 a 3 Stkr. I Almindelighed ere Bon, 

dens Meicrieproductcr ringe, som Handelsvarer betragtede, 

sijendt dog mange Undtagelser finde Sted heri. Hvad Sinor, 

ret angaaer, da kan det vanskelige« hos Bonden bringes til 

den Godhed, som ved Herregaardene, fordi han, som 

Felge af de færre Koer, han holder, sial samle for længe 

derpaa; inden han kan staae det i Fjerdingen; hertil kommer, 

at Behandlingen ofte er skjodeslos. Scedvnnligen sælger Bon, 

den Smørret i smaae Partier til Kj-bmcendene, hos hvem 

det bliver æltet om inden det nedlægges. I de fleste Bonde- 

hnnsholdninger bruges kun lidet Smsr, hvorimod næsten alt 

sælges. Ostene laves sjeldent af den nymalkede Melk, og ere 

derfor ikke fede, men ellers i Almindelighed ret vel behandlede. 

) Randers Egnen la-ggcr Bonden megen Vind paa at tilbe- 

'rcde gode Oste, hvortil her gjerne tages sod Melk. Fta 

Byerne norden for Randers Fjord faaes især gode, fede F-aa- 

remclks- Oste, som ere meget sogte i Randers, dog mere til 

egen Huusbrug end til Handel. Ikkun, som meldt, de med
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flere Rcsourcer begavede Bander i den gode Egn norden for 

Randcrs, samt enkelte andre velhavende Gaardmænd, befatte 

sig tillige med Qvcegfedning; de fede ikke blot Stude, men 

ogsaa Koer, og holde omtrent et lige Antal af begge. Af de 

Sidste udseer man til Fedning dem, der etc de ringcsie Mal

kekoer.

Under Krigen gaves mange Heste- og Qvæghandlere 

blandt Beboerne af Amtets bedre Egne, især mellem Randers 

og Aarhnus. Men deres Tal er siden betydcligen aftaget; i 

deres Velmagtsdage levede de hsit, og mange af dem maae 

nu fortjene deres Udkomme ved at arbcide for Andre. Uden, 

tvjvl er det ogsaa en Daarlighcd at ville være Agerdyrker og 

Qvceghandler tillige; thi det Forste fordrer, at Manden stedse 

er hjemme, og det Sidste, at han altid er ude. En af De

lene maa,da forsømmes, og det bliver gjcrne Avlsbruget, som 

maa lide derunder, ei alene fordi det er lettere at ride end at 

gaae, men vel og fordi Personen ikke kan figurere saa meget 

bag Ploven, som paa Ryggen af cn Hest.

Paa Hcdcstrogene i de nordlige Herreder udgjore Faar 

sædvanligcn Bondens Hovedbescetuing; imidlertid sælger han 

ogsaa jevnligcn et Ungnsd.

Uagtet adskillige Landmænd Udenfor Bondestanden have 

ophsrt med den usikkre Studehandel og valgt Kser til Besæt

ning, saa holdes dog endnu paa de fleste Hcrregaarde alene 

Stude som Hovedbcsætning, i hvor ringe det Udbytte end er, 

disse for Hicblikket kaste af sig. Haab om, at en heldigere 

Tidspunkt igjen kan indtræffe for denne ikkun faa Aar tilbage 

endnu for de jydsic Landmænd saa indbringende Handclsgrecn, 

afholder vist flere af disse fra at foretage nogen stor Foran, 

dring ved deres O.v«gbcsætning. Andre, som maaflec ønskede 

at anlægge Mcierie, hindres derfra af Mangel paa rummelige 

og tilbørlige« indrettede Melkestucr, samt fornødne Meierie- 

redsiabcr, hvis Anskaffelse kræver en ikke ubetydelig Bekost- 

ning.

Tidsomstændighederne have nydt mangen Landmand til at 

sælge af Besætningen for at tilvejebringe de fornødne Udgifter, 

og derimod for Sommermaanederne at bortleie nogen Græs-
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, Ning, hvorved dog altid haves en sikker Indtægt. Ved flere 

storre Gaarde ere 50 til 100 Kavallerieheste indtagne paa 

Græs. Paa Hsgholm græssedes i Sommeren 1824 endeel i 

Vensysscl og Salling opkjobte Stude, tilhørende en Qvcrg, 

handler og bestemte til Udf-rscl; ogsaa paa Rosenholm var 

lejet Græsning for 50 Stude.

Til de Gaarde, som nu have Meierie, hore Rugaard, 

Katholm, Mcilgaard, Vosnæsgaard, Schicringmunkgaard, Clans

holm. Meieriebesætningcn paa Rugaard, bcstaaende af 150 

Koer, er bortforpagter paa 20 Koer nær. Af hver Koe giver 

Forpagteren aarligen en Fjerding Smsr og et Lpd. Ost; men 

han har, fornden fri Boepæl og Brændsel, 10 Tdr. Rng og 

10 Tdr. Byg. Paa Katholnk holdes 150 Koer; desuden no- 

get Ungqvæg. Paa Vosnæsgaard, der tilforn havde Stude 

til Besætning, holdes nu 170 Koer, som alle ere af jydsk 

Race, da man h'ar befundet, at disse malke ligesaa godt som 

de store Marskkser, uagtet Græsgangene til denne Gaard ere 

fortrinlige. Dette Meierie er udentvivl et af de bedste i Jyl

land ; det er i en sifon Orden og giver et efter Tiderne rigt 

Udbytte. Her regnes en halv Tsnde Smsr aarligen af hver 

Koe. Saavel paa denne Gaard, som paa de fleste andre 

Mcieriegaarde, haves Kjcerneværkcr, som drives ved en Hest. 

Det kan bcmcerkes, at de Karborster, som bruges i gode 

Meierier, ere decks af Lyng, dcels af Svinehaar; med hine 

firuppes Karrene før Kaagningen, med disse efter samme; 

herved holdes Karrene fnldkomnest rene. Melk og Fløde sies 

som oftest igjenncm Haarsigter.

I Randers Amt, som Udentvivl i hele Osteregncn, er 

Svineavlen ikke af nogen Betydenhcd. De fleste Gaardbebocre 

have en grisebcerende Soe, men sælge for det meste Tillægget, 

paa et Par Stykker nær, i en Alder af 4 Uger. Ved Inle- 

tider flagtcs Soen og en Griis til Bondens Huusholdning; 

en anden Griis overs-des som Griscsoe for ncestc Aar.
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19.

-Heste-Opdrcet.

Eenstemmigen paastaaes, at Hesteavlen ikke er hvad den har 

været, især i Begyndelsen af Udstykningsperioden, men at den 

er aftagen baade i Henseende til Racen og til Hestenes Antal. 

Man angiver som Aarsagcr dertil:

a) Uttder Krigen vare Hestene i hsi Prirs. Derved friste- 

des Mange til at sælge de bedste Hopper og beholdt da de 

svagere tjl T(llæg, hvorved Racen nodvendigviis maatte tabe i 

Godhed. Nu nodes Mange til at sælge af Trang, hvoraf 

Folgen er den samme, da de fortrinligste Dyr fsrst afsættes. 

Dcsndcn er Afscetningen for Tiden ringe i Sammenligning 

med hvad den har været, saa at Landmanden ikke har den 

Opmuntring, som for, til at sorge med Omhu for Racens 

Vedligeholdelse eller dens Forædling.

li) Tilforn havdes «Stutterier ved de fleste Hcrregaard, og 

Hingster holdtes her til Afbenyttelse for hvert Godses Bonder. 

Disse Srnttcrier eristere ei længer, beeid formedelst Herre, 

gaardenes Adsplittelsc, —, som altsaa i denne Henseende ikke 

har havt heldige Folger, — og deels fordi det nu ansees for, 

declagtigere at holde Kser eller Stude paa de Herregaarde, 

der endnu ikke erc udstykkede.

Hingstholdct er gaaet af Brug; kun Faa have og Evne 

til at anskaffe og holde kostbare Heste. Gode Hingster ere der- 

for saa sjeldne, at der undertiden ikke findes een i flere Her- 

reder. Blandt de Herrcgaardsstutterier, som tilforn fandtes i 

Randers Amt, udmærkede sig især de paa gl. Estrup, Scheel, 

Overgaard og Dronningborg, hvilket sidste holdtes for Konge? 

lig Regning. Af disse Stutterier findes nu intet Spoer til

bage, undtagen forfaldne Staldbygninger; den for 12 Hlng- 

ster og 12 Hopper indrettede beqvemme Stald paa Gammel-
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Estrnp og det dermed i Forbindelse staaende Ridehuns cre nu 

til liden eller ingen Nytte.

Naar det forresten tages i Betænkning, at Hingsterne ved 

disse Stutterier vare af jydsk Race, hvilket er den alminde

lige Mening, da vil man kunne trøste sig med, at de ugmix 

stige Virkninger, deres Ophævelse har yttret paa Hesteracen, 

ei cre anderledes, end at der jo kan raades Bod paa dem, 

uaar kun Negjeringcn sorger for at hæve Savnet af tjenlige 

Hingstcr, hvor det er forhaandcn, og naar Bonden selv vil 

tænke paa sin Hesteraces Forædling ved at træffe et fljonsomt 

Valg af Han og Hun.

c) Det er tildccls kun Bonden, der befatter sig med He, 

ßeavlrn. Men den Hingst, han afbenyttcr, er ofte gammel 

og svag eller fuld af Feil. Han savner i Almindelighed Ind, 

sigt i at vælge den meest feilfri Hoppe til Tillæg, og har sjel- 

dent nogen Idee om, at det er af Vigtighed, hvilken Hingst 

han benytter, og tager derfor sædvanligcn sin egen eller sin 

Naboes 2 Aars Plag (som han kan have for intet) til Be

dækning, førend den samme Aar bliver skaarcn. De, der 

gjerne ville bruge en god Hingst, naar den findes i Egnen, 

have undertiden ikke Evne til at betale derfor. Hvor vclgjs, 

rende end Stuttcriebesigtigelser ere, kunne de dog ikke altid 

raade Bod paa, hvad der er Folger af Landmandcns forknytte 

Omstændigheder og hans deraf fremkaldte Modlyshed.

d) Endsijondt de nærværende Conjuncturcr have lært Bon- 

den at strce'be efter at tilvejebringe et mere passende Forhold i 

Antallet af hans Besætning af Heste og Hornqvæg, gives der 

dog endnu mangen Bonde, som holder flere Heste end han 

behøver tll sin Gaards Drift, da han ei indseer Muligheden 

af at kunne plsie med 2 Heste, endog paa sandede Jorder, 

Han kan derfor ikke staffe en, i Forhold til sin Gaards Areal 

for stor, Hcstcbcsertning den tilstrækkelige Underholdning, hvil, 

ket jo maa tyave skadelig Indflydelse paa Dyrene og bidrage 

til, at Racen forringes med Hensyn til Udvikling i Vcexten.*)

*) Den tidlige Alder, hvori Hestene tages til Arbeide, anføres 

vfte som en Aarsag til Racen- Forringelse. Men bto Lem«
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Det Anf-rte uagtet kan man dog ci nægte, at Hesteavlen 

endnu staaer paa et h-it Trin i endeel af Randers Amt. 

Derom vidne de mange flj-nne, endog udmærkede Dyr, son, 

fremstilles ved Stntteriebesigtigclserne i Randers Bye; ja dette 

Amt er, efter Sagkyndiges Mening, det fortrinligste i Jylland 

med Hensyn til Hesteopdræt. Antallet af tjenlige Stammedyr, 

især af Hopper, er nok ogsaa forholdsviis st-rre her, end t 

de ovrige Amter; ifølge anthcntiske Kilder fandtes i 1824 i 

dette Amt 450 af Stutterie, Commissionen brændte Hopper 

og 7 brændte Hingster. Dette syncs at vise, at man dog ikke 

saa ganfle har tabt Sandsen for at vedligeholde Racen, og 

dertil har ci heller nogen tilstrækkelig Anledning været forhaan« 

Len; thi er end Afsætningen paa Heste ikke saa betydelig og 

saa l-nizende, som i Krigsaarcne, saa kunne dog de bedre af 

disse Dyr endnu altid finde Kjsbere, som betale dem til endog 

temmelig hsie Priser. Naar der for en god Hoppe forlanges 

og gives indtil 200 Rbd., kan det ikke siges, at Bonden 

mangler Opfordring til at lægge Vind paa Racens Forædling, 

saameget mindre som han desuden anspores dertil ved Stutte- 

riepræmierne. Bsnderne i de bedre Egne indsee og fuldt vel, 

at Hcsteavlen er en af deres vigtigste Erhvervsgrene, som de 
derfor ci behandle med Ligegyldighed.

De fortrinligste Heste haves i Omegnen af Randers, især 

i de bedre Sogne af Stsvring og Nsrrehald Herreder; de ud, 

mærke sig lige meget ved Størrelse og Bygning, og opnaae 

sædvanligviis en Heide af lo Qvarteer 2 Tom. Slette Been 

ere imidlertid en temmelig almindelig Feil ved denne Egns 

unge Heste. Som Aarsag hertil angiver'man ofte, at det 

fede Hse, her haves, er for stærkt for Tillægget. Men sna

rere er denne Feil maasiee en Arvcsvaghed^ Den sildige Ind-

fældighed, hvormed den jydske Bonde omgaaeS sine Heste, er 

saa stor, at det ringe Arbeide, de unge Plagge forrette» 

maaskec snarere er gavnligt end fladeligt for dem, i det de 

derved styrkes. Naar de bruges for Ploven, spændes de ba

gerst, og den yngste Klod sættes til at gaae i Furen, hvilket 

anseeS for det letteste Dræt; en 3« eller 4-aarig sættes til at . 

gaae paa Land. .

Randers Amt'
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binding, Mangel pan rensende Foder efter samme, alt for li

den Bevægelse (Hestene rsrcs ikke hele Vinteren igjennem), 

forblindet med altfor kornriig Fsde, kan ei heller have gavnlig 

Indflydelse paa Hestene, som desuden ikke holdes tilbsrligcn 

rene.
Opdrættet er i denne Egn betydeligt; der gives her flere 

Bonder, soin aarligen tillægge 2 F-l. Ogsaa er Hesteavlen 

fornemmelig nt ansee som Kilden til den Velstand, der, endnu 

i denne for Landmanden uheldige Tidspunkt, spores blandt 

Venderne i de gode Byer norden og esten for Randers; thi 

de have hvert Aar en anseelig Indtægt af deres Heste. Som 

et Exempel kan nævnes en Bonde i Tjærebye, der i Foraaret 

1824 solgte 3 unge Hopper for 500 Rbd. — I Albck og Tjce- 

rcbye findes tvende Hingster, som alt et Par Gange ved Stnt- 

tericbesigtigelserne have forsiaffet deres Erermeend den hsieste 

Præmie. Disse Hingster ere særdeles frugtbare; den i Tjære- 

byc har, ifylge Eicrens Opgivende, grundet paa en Bog, 

han fører herover, i Aarct 1822 bedækket 130 Hopper, hvor, 

efter faldt 105 Fol, i 1823 110 Hopper, hvorefter faldt 91 

Fyl-, denne Hingst sial dcels ved Præmier, deels ved Bedæk- 

uing, have indbragt ham over '1000 Rbd.l Egnens Be- 

boerc i cn Afstand af 3 til 4 Miil, endog paa den s-ndre 

Side af Fjorden, tye til Albek eller Tjærebye, for her at faae 

deres Hopper bedækkede; for hver Bedækning gives sædvanligen 

o Mk., forsaavidt Hoppen bliver med Fol; i andet Fald kun 

2 Mk. — Men denne stærke Søgning, som viser, at der gives 

altfor faa gode Stodhingster, er ncppe til Gavn for Hing, 

sierne cg Racen, da disse sikkerligen ofte afbenyttes over deres 

Kræfter og derved svækkes; de bedække 5, 6 eller endog flere 

Hopper i Dsgnct; den omtalte Hingst i Tjærebye bedækkede 

167 Hopper i Sommeren 1824.

Næstefter Randers - Egnen udmærker sig, med Hensyn til 

Hefteavlen, den ostre Deel af Nsrre- Herred eller Byerne 

mellem Skeel og Grcnaae. Tillægget er her temmelig betyde- 

ligt og Naeen god. Denne Egns Bonder have cn særdeles 

Forkjærlighed for deres Heste, som de plcie og behandle med 

megen Omhu; nt bolde Hestene paa Stald om Sommeren er,
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fom ovenfor meldt, ikke usædvanligt i disse Dyer. Racens 

Godhed tilsirivcs for en Deel det fordums Stutteris paa 

Skeel; man vil mene, at de Hingster, som holdtes paa denne 

Gaard, vare af engelsk Herkomst, hvilket dog ci synderlige» 

spores nu paa Egnens Heste; skjsndt de have et let Fodsiifte, 

synes dog Kroppens Omfang, i Forhold til de fine Been, at 

være lidet disproportioneret; især er Bngens Form ikke den 

bedste. Sandsynligviis er dette cn Følge af, at Racen er 

blandet, formedelst fiinbcnede Hingster og Hopper as cn mindre 

ædel Art. Man seer og Bastarder, som ved langt, krumnæset 

Hoved og spids Bryst aldeles vansiabe Racen. — De Heste, 

som her tillægges, ere i det Hele vel kun smaac, men siulle 

især være tjenlige til Ridebrug, og afsættes sædvanligcn til 

Randers, hvor de betales bedre end i Grenaae. Paa Heste- 

markederne i sidste Bye sees derfor sjeldent sijsnue Heste; de, 

som her falbydes, ere smaae, men blandt dem findes dog 

mange, der ved vclsluttct Krop anbefale sig til Arbejdsdyr.

Paa de øvrige frngtbarere Streg, saasom i Galten, 

Hstcrlisberg, Rougsse og tildecls Gjcrlcv Herreder, kan Bon

den nu og da sælge cn god Hest af eget Tillæg, men Racen 

er ikke saa fortrinlig her som i den fornævnte Egn ved Ran

ders, hvorfra næsten ene Cnirassecrhcste knnnc erholdes. He, 

stene i Rougsoe Herred, saavclsom paa Mols, ere temmelig 

smaae, dog storre og af en bedre Art, end de, der tillægges 

i de ringere Sogne af Ssnderhald Herred, saavclsom i Sen- 

dcr-Herred, og overhovedet i de magrere Egne, hvor Dyrene, 

medens de ere unge, sjeldent kunne nyde den Pleie, som i 

de bedre Egne, og hvor forresten Bonden maa indskrænke sit 

Hesteopdræt til at vedligeholde sin Besætning, uden at han i 

Almindelighed kan befatte sig med at tillægge Heste til Salg. 

2(t Racen her et mindre god, hidrører dog ikke blot fra disse 

Egnes ringere Bcsiaffcnhcd, men maa ogsaa tilsirivcs Mangel 

paa gode Hingster, hvorover der meget klages af Beboerne. 

For end mere at opmuntre til gode Hingstcrs Holdning, har 

man anscet det for gavnligt, om Hingst-Præmierne forsgedcs 

saaledes, at der blev een paa 40 Rbd., een paa 30 Rbd. og 

(10*)
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to paa 20 Rbd. rede Sslv. Kun i et sjeldent Tilf-elde burde 

gives 50 Rbd. i Hingst-Præmie.

De sandige og siarpe Egne h-ste sjeldent Nytte af Stut, 

leriebesigtigelserue, fordi Præmierne altid vindes af de bedre 

Egnes Beboere. Maasiee var det derfor godt, om særsiilte 

Præmier udlovedes for hine Egne, og især naar disse vare 

langt fjernede fra de større Kjsbstæder. Naar tvende Hing- 

fier, cn fra den gode og en fra den siarpe Egn, concurrere 

til Præmie, burde altid den sidste gives Fortrinet, forsaavidt 

de begge have lige Værd.
Ogsaa var det ønskeligt, øm Bsnderne, mere end nu 

skeer, opmuntredcs til at holde gode Hopper. Sagens Vig- 

lighed synes endog at opfordre til Anvendelse af passende 

Tvangsmidler for at forhindre Brugen af flette Tillægsdyr. 

(Saalænge de dcsangaaende i Placaten af 6te December 1780 

givne Bestemmelser overholdtcs, skal dette, hvor man med 

Kyndighed og Iver tog sig af Sagen, have havt meget gode 

F-lgcr). Saadanne Tvangsmidler har man fundet nødvendige 

andre Steder, hvor ogsaa Stuttcrievcesenet ydes Rcgjeringer, 

ues særdeles Opmærksomhed, f. Ex. i det Hannoverjke.
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20.

Faareavl.

3 Amtets bedre Egne er Faareavlen ikke af stor Betyden, 

hed, og betragtes her som Biting. Anderledes forholder det 

sig i Sandegnene, hvor Faaret er Bondens vigtigste Huusdyr. 

Paa en Bondegaard i Nørre-Herreds ringere Sogne er det 

ikke sjcldent at finde en Flok af 50 til loo Faarehoveder. I 

S-nder, og Senderhald Herreder er Faareavlen ei heller ube

tydelig. Her er det ikke ualmindeligt, nt der paa en Bonde- 

gaard holdcs 30 Faar. — Ogsaa i Herrederne norden for 

Randers er Faareavlen af Vigtighed. Paa sine Steder lade 

Bønderne i en Bye alle deres Faar drive paa Heden under 

fælleds Bevogtning; saalcdes i Aalsrode paa Katholms Gods, 

til hvilken Bye horer en stor endnu uudsiiftet Hede, hvor en 

Flok paa over 500 Faar søge deres meste Næring. Ligesaa 

paa Hald Hede i Norrehald Herred, hvor et stort FaarehuuS 

cr indrettet. Hvor Dyrene dog flulle gaae lose, er saadan 

Feellcdsdrift meget at anbefale, nnar Flokken er betydelig, da 

Rugsædcn i For- og Eftcraar kun derved kan siaancs.

At de oprindelige Faarcstammer for største Delen ere for

trængte ved Blanding med fremmede Racer, derom ere Alle 

enige, og dette kjendcs noksom paa Dyrene. Men da Blån- 

dingen allerede for længere Tid siden er iværksat og Racernes 

S«rkjcndcr nu ere faa godt som forsvundne, bliver det hoist 

vanskeligt, om ikke umuligt, at afgjore til hvad Slægt eller 

Art enhver Egns Faar hcnh-re.

Saafremt der endnu nogcnsteds i de bedre Egne findes 

Faar, der kunne regnes til den oprindelige Stamme, hvilket 

er saare tvivlsomt, da cr disses Tal i alt Fald heist indskram- 

fct, — ) Hedeegnene derimod er den oprindelige Faarestamme
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mindre fortrængt af fremmede Racer, sijsndt det cndogsaa 

her falder vanskeligt nok at finde Iudividuer, som forene He, 

defaarcts eiendommelige Egensiaber.

Hist og her, især paa Herrcgaardene, har man ved An- 

skaffelse af spanske Vædre bidraget lidet til Forædlingen af den 

indenlandske Faarerace, men da den herved fremkomne Blån- 

ding forplantes ved sig selv, taber Afkommet efterhaandcn de 

Fortrin, hvorved den spansie Race anbefaler sig. Ingensteds 

finder man en Faareflok, som ved Hjelp af denne Race har 

opnaaet nogen mærkelig Grao af Forædling i Henseende til 

Uldens Fiinhcd og Mængde. Hvad Bonden angaaer, vilde 

dette ei heller være ønskeligt, da han ikke selv kan befatte 

sig med den fine saakaldte Nacenlds Forarbeidning, og han 

ligesaa lidet kan fordeclagtigcn afsætte den i smaae Partier. 

Ei heller er han tjent med en Race, der saa lidt stikker sig 

til Slagtcfaar som Merinocrne. — At Jylland savner et 

Stamschæferie, hvorfra reenspanstc Vædre kunde faaes Uden 

for stor Bekostning, er vel forresten en af Aarsagcrne til, at 

den ægte fiinnldede Faareavl saa langsomt ndbredcr sig ei alene 

i Randers Amt, men i saa mange andre Egne af denne Pro- 

vit.ds. Ved Gaarden Ingvorsrrup i Sonder-Herred haves en 

liden Flok af spanske Faar, og her agter man at vedblive 

med Forædlingen. Ved Rugaard og Hessel har man ogsaa 

havt spansie Vædre, men er nn tilsinds at ansiaffe Vædre af 

den Race, som sindes paa Ostergaard, om hvilken nedenfor 

skal blive talet. Enkelte Mænd i Galten Herred og i de andre 

bedre Egne have gjort Forsøg med at indføre den spanske Ra- 

ce, men det er ogsaa knn blevet derved.

De Faar, som almindeligen findes i Galten, Osterlisbcrg 

og endeel af Ssnderhald Herreder, samt paa Mols, ere i det 

Hele af et godt Slags; men hvorfra de egentlige« nedstamme 

er uvist. Man vil sige fra femersie Vædre. De have en tem- 

melig anseelig Størrelse, ere lavbenede og brede over Ryggen. 

Faarene i Rongsøe Herred ere usædvanlige« store; i Særdeles- 

hed udmærker sig i saa Henseende en Flok, som findes ved 

Estruplund, og som synes at nedstamme af Marstfaar. Ogsaa 

de Faar, som sees paa de bedre Etrsg i de fire Herreder nor-
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ben for Randers, ere af et temmelig ftort Slags og udentvivl 

som oftest en Blanding af Merino-Racen og eiderstcdtsie eller 

femcrsie Faar; fornemmelig anbefaler sig ved Trivelighcd og 

Uldens Godhed den samlede Faareflok, som haves i Byen 

Lem, beliggende omtrent j Miil fra Randers.

Faarene i Sandegnene kunne ingenlunde maale sig med 

dem i hine bedre Egne; de ere ikke blot mindre, men mangle 

Dybde og Bredde; især er Krydset meget afsiydcnde; Halen 

paa dem er liden og kort, — hvilket nok forresten er en An- 

bcfaling for disse Faar. Deres som oftest forknytte Udseende, 

rober den sparsomme Underholdning, de nyde. De klippes 2 

Gange aarligen og give neppe mere end If Pd. Uld efter 

hver Klipning. Disse Hedefaar ere sædvanligen af blandet 

Race; i Ssndcr-Herrcd har Egnens oprindelige Faareftamme 

meer eller mindre maattct vige for Afkommet af den spanske 

Race, og i Nsrre-Hcrred er den indenlandsie Faareftamme 

blandet med en cngclsi Race. Paa Hedestrsgene norden for 

Randers ere udentvivl Faarene mindre blandede, og i Almin

delighed noget storre end de, der haves i de nysnævnte to 

Herreder.
Bønderne forarbejde den stsrstc Deel af deres Uld hjem- 

me, og s«lge derfor ikke meget af denne Artikel.

En af de bedste Faarcflokke i Amtet findes paa Ostergaard 

i Norrc,Herred; den tæller nu GO Modcrfaar. Sandsynlig, 

viié nedstammer den fra Southdovns- og Mcrino-Racen tillige» 

Faarene, hvis Ansigt og Been have graabruun Farve, ud- 

mærke sig ved Størrelse, en velbygget Krop, Haardfsrhed, 

Trivelighcd og Uldrighcd; de fode ofte 2 Lam; en Becd giver 

aarligen 6 til lo Pd. uvasict Uld. • Denne Race ssges med 

Begjærlighcd og forplanter sig mere og mere; den er vist ogfaa 

meget at anbefale til Forædling af Faarcstammerne i de bedre 

Egne. Et Dcederlam betales na paa Ostergaard med 10 Rbd- 

cg ct Faar med 20 Rbd. Usorteret, »vaflet Uld solgtes her 

i 1824 for 3 Mk. 5 ß. pr. Pd.; denne Uld siaaer dog i Fiin- 

hed tilbage for. Ulden af ben ægte spanske Race. Paa 

dringholm haves og en sijsn Faareflok, ncdftnmmende fra 

Ostergaards Racen.
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Paa Skaffoegaard haves en Faareffags, som formeentli- 

gen er en Blanding af den femerske, danske og Merino 
Ofacen, og som for over 30 2lar siden skal være indfort paa 

Gaarden. Disse Faac anbefale sig ved nicer end almindelig 

Størrelse, ved Længde og Dybde, Bredde over Ryggen, Krydr 

set og Boverne samt ved Uldriighed; en Væder giver 7 til 8 

vasket Uld; men denne kan ei engang henregnes til den 

middelfine; den er hidtil betalt med 2 Mk. 4 ß. pr. Pd. An- 

sigt og Been paa disse Faar ere msrkegraae. Godset og 

Omegnen ere forsynede med Vædre af denne Race.

Ved Maren Molle i Onsild Herred haves en Faarcflok, 

som er Afkom af den fcmerske og jydske Race; Faarene ere 

store og bære temmelig fiin Uld.

At den indenlandske Faarestamme har i de bedre Egne 

opnaaet nogen Forædling ved den hyppige Blanding med frem/ 

ntctc Naccr, kan vist ikke nægtes; især naar Talen er om 

Uldproductionen. Dog maa det erkjendcs, at man i saa Hen- 

seende sjeldent har med Stadighed ganet frem efter nogen vis 

Plan, da man i saa Fald sikkert vilde være kommet videre. 

Hvad de magrere Egne angaacr, da er det nok uvist, om 

Faareavlen i det hele taget her har vundet ved, at det almin, 

delige Hedefaar er paa Vcicn til at blive fortræng! af frem, 

mede Racer, der som oftest kun lidet passe for disse Egne. 

Paa sine Steder, f. Ex. i den nordlige Deel af Onsild Her, 

red, finder man Hedefanret at være blandet med nogle Ba, 

skardcr af det femcrske Faar, og her ansees Vorderen for god 

naar den kun har-en lang Hale, om den end paa en stor 

Deel af Kroppen bærer stride Haar istcdetfor Uld. Man kan 

altsaa med Rette sige, at Faareavlen har i denne Egn taget 

en meget uheldig Retning. Den fine Uld, som det oprinde- 

lige Hedefaar leverer, betales nu langtfra ikke faa godt som i 

forrige Tider og dette kan maaskce være en af Aarsagernc til, 

at man ikke anvender mere Omhu paa at vedligeholde Racen 
i dens Reenhed.

At Vædre og Faar i Almindelighed gaae lese om Ester- 

aaret, maae n-dvendigen bidrage til, at Racen udarter, og 

dette desmere, hvor man ikke ka» (saasom i Hcdegnene) eller
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hvor man af Ligegyldighed forsommer at yde Dyrene ben til, 

bsrlige Pleie.

Nogle Enkelte have prsvet Faarefoldning, men igjen op, 

hert dermed. Ved Sodringholm foldes Faarene om Natten; 

i 1824 var en Boghvede Ager paa denne Maade gjodsiet. 

Ved Skieringmunkgaard, hvor der holdes omtrent 70 Faar, 

foldes disse Middag og Aften i et Indelukke hvor der strses 

med Rughalm; den Gjedning, her falder, benyttes enten om 

Efteraaret til Rugsoeden eller om Vinteren til Engens Gjsdfl- 

ning. Intet Exempel vides at være foretaget med at staldfo

dre Faarene.

Bønderne i de bedre Egne behandle deres Faar temme, 

lig stedmoderligen. Fra midt i April eller fsrst i Mai staae de 

t-irede Dag og Nat indtil Sæden er i Huns, og blive sjel- 

dcnt eller aldrig vandede. Fra den Tid begynder Hyrden ftrar 

at drive, og Faarene hjemtages da om Natten. Faarestierne 

cre i Almindelighed usunde, snevre, mangle Luft og Strøelse; 

kun de færreste Steder lades Faarene ud ccngang om Dagen 

for at drage frisk Luft og føge sig Drikke. Men ei sjeldent 

seer man, som Folge af denne Behandling, hele Bycflokke 

angrebne af Skab, saa at en Bonde stundom kan om For- 

aaret miste en halv Snees Faar og flere.

Især i den østre Deel af Amtet have Faarene i de senere 

Aar lidt meget af Skab og Svæld, som ofte er gaaet over 

til Lungebetændelse, hvilket dog rimeligviis for en stor Deel 

har sin Grund deri, at Bønderne ikke ilide føge Raad deri, 

mod. Ogsaa i den nordre Deel af Amtet, navnligen i Stev, 

ring og N-rrehald,Herreder, er Skab nu almindelig og percn- 

nercnde. Denne Sygdom bliver nok vanskcligen udroddet 

f-rend øvrigheden tager sig deraf og foranstalter en af Dyrl«, 

gen udfort samtidig Conr over hele Egnen under Herredsfog, 

dens og Sogncfogdcrnes Tilsyn; thi ligesom nit een Mand 

saacr renset sin Flok ved Hjclp af Roltckrud, bliver ben 

smittet af en anden under den lose Samdrift. Paa Meil- 

gaard har man i flere Aar helbredet Faarene for Skab ved 

at bade dem i Havvand, og har dermed brugt ben samme 

Fremgangsmaadc, som anvendes med den wahlsic Skabsuppe.
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Karret, font dertil bruges, maa dog atter fyldes med fristt 

Søevand, naar 20 Faar ere vaskede deri. Et andet sikkert 

og lidet bekosteligt Middel, som er brugt paa Hessel og Skie- 

ringmunkgaard, bestaaer deri, at man har indgivet hvert 

Faar 1 Thecflefuld stsdt Svovl, en Morgen firår efterat 

det er indtaget paa Foder og en Time førend det fodres; efter 

, 8 Dages Forlob er dette gjentaget, og horst sjeldcnt har man 

behøvet at give en tredic Portion, da Faaret imidlertid var 

helbredet.

Paa Astergaard og enkelte andre Steder anvendes Kar, 

tofler som et gavnligt Vinterfoder for Faar. I det Tilfælde, 

at en Kartoffel bliver siddende i Dyrets Hals, bruger man 

her et simpelt Raad derimod; man holder nemlig paa den ene 

Side af Svælget en Treeklods og giver fra den modsatte Side 

et Slag paa det Sted, hvor Kartoflen sidder, hvorved denne 

knuses, saa at Dyret kan synke den.
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21.

Havedyrkiiiny.

Bonden bekymrer sig saare lidet om Havcvæsenct. Vel har 

han ved sit Sted en liden Plet Iord, almindelige« af en halv 

til en Skpe. Lands Størrelse, som han kalder Kaalgaard eller 

Have, men som for stsrste Delen er begroet med Græs og 

Ukrnd, og hvori alene dyrkes nogle Kartofler, lidet Gr-n- 

kaal og de nødvendigste Madurter, saasom: Gulerødder og 

Pedersillie, dog ogsaa knn i hoist ubetydelig Mængde. Seer 

man end i en saadan Have nogle faa Kirsebær- og ZEblctreeer 

eller et Par Stikkclsbærbusic, da ere de hensatte hist og her 

uden Plan og Orden; forresten udgjsre cu Hyld og et Par 

Piletræer dens Pryd. At dyrke Sæd i Haven er ikke sjcldent 

i de magrere Egne.
De fleste Kjsbstceder forsyne sig selv med de fornødne 

Haveprodnctcr; Grcnaae har især temmelig betydelige Kjokken, 

haver, hvorfra endog Omegnens Bonder forsynes med deres 

Vinterforraad af Grønkaal. I Bondens Hunsholdning bruges 

kun lidet af Haveurter, og dette Lidet kan han som oftest have 

for en Bagatel deels i Købstæderne, decks fra Herregaardcne. 

— Det er altsaa ikke underligt, at Havedyrkningen saa meget 

forsømmes.
Randers er temmelig tæt bebygget, og i denne Bye fin- 

dcs følgelig kun faa Haver af nogen Bctydcnhed, hvorfor Ha- 

vcproducter her i Almindelighed kunne fordcclagtigen afsættes. 

Det synes ogsaa som om Venderne i Omegnen vise nogen 

mere Opmærksomhed før Havcvæsenct, end ellers almindelige«. 

Bed flere af de store Gaarde t Albck sindes saalcdev Haver paa
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et Par Skpr. Land og derover« Ved en af disse holdes en 

ordentlig Urtegaardsmand, og fra denne Have er der afsat 

mange Urter i Randers. Ogsaa vesten for Randers, i Horn- 

bek og hen ad Landevcien til Viborg en halv Miil længere ind 

i Sonderlyng Herred, Viborg Amt, ere i de sildigere Aar 

veldyrkedc Haver anlagde paa 1 til 2 Tdr. Lands Stsrrelse, 

der ere godt indhegnede og omplantede med Piil. Dog cr 

det langt fra, at alle drage sig hiin Omstændighed til Nytte 

som de burde; de fleste Bsnderhaver i Støvring Herred ere 

ligesaa ubetydelige og flet dyrkede som andensteds; i Støvring 

Bye, hvor der gives 16 Heelgaarde, foruden Boclsstedcr og 

Huse, findes neppe en Snces Frugttræer. Sognefogden i 

Mellerup har i den sildigere Tid anlagt en Frugthave paa 2 

a 3 Skpr. Land; den er den bedste, der sindes hos nogen 

Bonde i den Egn. I Christrup leve nogle Gartnere af at 

afsætte Kjokkcnnrter til Randers.

J Haslum, Værum, Hrnm, Vissing og Laurberg Sogne 

i Galten Herred findes derimod adsiillige ret gode Kirsebær/ 

haver. Enkelte Bonder her sælge aarligen 3 a 4 Fjerdinger 

sorte Kirsebær, som fores til, Randers eller Aarhuns Torve. 

I endeel af Hsterlisberg Herred, saasom i Skjodstrnp Sogn, 

samt i Folle og Rende Byer i Brcgnct Sogn ved Kallseviig, 

avles ikke ubetydeligt af 2Eblcr og Blommer, men fim lidet 

af Iordfrngter. Der er den Bonde her, som aarligen kan 

afsætte til Aarhuns henvcd 100 Tdr. af disse Træfrugter, og 

som forhen knndc dække sine Skatter med Indtægten af sin 

Have. Selv i bemeldte Sogne ere Bonderhaverne dog ikkun 

paa 2 a 3 Skpr. Land, og ofte indbefatte de da ogsaa lidet 

Engbund.

Ikkun paa enkelte Steder kan det spores, at Havedyrk- 

ningen gjor nogen Fremgang: f. Er. i Vivild og Gjesing 

Byer i Ssnderhald Herred, i Yrsted Bye i Rongsoe Herred, 

i Voldum i Galten Herred. En Gartner, som boer i Gjc, 

sing, har anlagt en Træskole, hvori findes fine og grove F-rngt- 

træsorter, hvormed han, for taalelige Priser, forsyner Omeg- 

Uen. En Bonde i Voldum har anlagt en Have paa 2 Skpr.
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Land, hvoraf en Part benyttes til Frugttræftole og en anden 

Part til Kjokkennrter. Denne Mand har all solgt mange 

unge Træer til Egnens Bonder, hvem han, ved sit veludfyrte 

Haveanlæg, har givet et gavnligt Erempel.

Ere end saadanne Plantcsioler ci af stor Betydenhcd, saa 

kunne de dog, saalænge Havcdyrkningcn ikke drives med mere 

Iver, forsyne de af Omegnens Beboere, der snske Træer til 

Udplantning, med disse. Godt var det, om flige Bomftoler 

fandtes i flere Egne, saa at Bonden kunde erholde gode 

Træplanter uden for megen Uleilighed og Bekostning.

Tvende Bonder, den ene i Gjerlcv Bye, den anden i 

Kastbjerg Bye, Gjerlcv Herred, dyrke deres med endeel gode 

Frugttræer forsynede Haver med megen Omhu, og give derved 

et gavnligt Erempel, som dog hidtil er blevet uden synderlig 

Virkning.

Blandt Bonderhaver i Amtet udmærker sig den, som i 

1817 er anlagt ved Gaarden Blegvad i Raasted Sogn, Støv, 

ring Herred. I denne Have, hvis Anlæg rober megen Smag, 

findes mange forædlede Frugttræer, foruden en Mængde Busk- 

væxtcr af Ribs, Stikkelsbær m. v. Haven indtager omtrent 

10,000  Alen og er godt indhegnet med Stcendige og vilde 

Træer. — Ogsaa en ung Bondemand i Veggerslev Bye, 

Nsrre - Herred, hvor han besidder og driver en liden Huns- 

lod, har i de faa Aar, han har været bosat der, viist en 

ualmindelig Lyst til Havedyrkning. Han har med megen 

M-ie anlagt og indhegnet en Have paa et Areal af omtrent 

12,000  Alen, som for hans Tid var dcels Pl-ieland, decks 

Eng, dcels endog Torvegrave, og meget sumpigt. Hidtil har 

han incest benyttet denne Have til Dyrkning af forfljellige 

Jordfrugter, hvoriblandt Peberrod og Agurker. Om Foraaret 

sælger han til hele Omegnen en stor Deel Kaalplanter og 

Havcfroe af alle Slags. I hans Have findes allerede 50 

forædlede Frugttræer, foruden omtrent 300 Ribsbuske og 50 

Stikkelsbærtorne.

Nve Haver anlægges forresten sjcldent af Nogen, und, 

tagen af Udflyttere og Parcellister, og om disse Haver gjelder
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hvad der er sagt om Le ældre, baabe i Henseende til deres 

St-rrelse og Dyrkning.

I nogle Byer tillader Localet ikke nye Havers Anlæg 

eller de gamles Udvidelse, efterdi man ved Udskiftningen ikke 

har tænkt paa at tillægge hver Mand fornøden Haveplads eller 

en Toft. Saaledes er dette, blandt andet, Tilfældet i Støv

ring.
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22.

a . . © e o v e.

Nanders Amt har forhen havt stor Overfledighed af Skov, 

men som ogsaa er benyttet saa vel, at betydelige Skove deelS 

ere aldeles forsvundne, dcels meget fortyndede. Desuagtet og 

sijsndt man paa sine Steder vedbliver med denne ødelæggelse, 

cre dog endnu flere Egne temmelig begavede med Skov. Are

alet, som denne indtager, angiver Justitsraad Bruun til 17,738 

Tdr. Land.

Den Eiendom, der er rigest paa Skov, er Meilgaard i 

N-rre-Herred; Skoven, omtrent paa 2,100 Tdr. Land, kan 

og ansees som den fornemste Herlighed til denne i en mager 

Egn beliggende Gaard, men er meget medtaget; den indehol- 

der meest Bog, Birk, Ell, forholdsviis lidet Eeg; den største 

Deel af Træerne cre unge og just ikke i den bedste Grode. 

Foruden Meilgaards Skove findes i Nsrre - Herred ikkun 

tvende andre af nogen Betydcnhed, nemlig den ved Scheel 

paa 300 Tdr. Land, og den ved Ostergaard paa 4oo Tdr. 

Laud; disse to Bøgeskove ere ogsaa rige paa unge Træer, men 

kunne ci, ligcsaalidct som Meilgaards Skove, afgive synder- 

ligt til Hngst for Hicblikkct, uden til Gaardencs og Egnens 

Fornødenhed. Selvejerne, som forhen herte under Hrbekgaard, 

have nogle smaae Skovlodder, som for det forste kunne yde 

Eierue det tilstrækkelige Ved til egen Brug. Et lidet Bsgc- 

krat, tilhørende Gaarden Scheel, findes ved Enslcv, men er 

meget udsat for de siarpe Vestvinde. Disse have i sin Tid 

anrettet megen Skade i Norre-Herreds Skove. Saaledes 

stal fordum have staaet en betydelig Skov paa Bakkerne imcl- 

lem Ginncrup og Enslcv, men som aldeles -delagtes ved 

Storm henimod Midten af forrige Aarhundrede.
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De vldtudstrakte Skove imellem Gammel-Estrup, Lsvenholm 

og Ryomgaard i Ssnderhald Herred, saavelsom mere -stligt 

ind i Nsrre - Herred, ere i Lobet af det sidste Aarhundrede 

mærkelige« sormindsiede, saa at her sees fiere Strækninger, 

der for vare bedækkede med Skov, men nu ikke bære andet 

end Lyng. Mange tusinde Favne Brænde cre i Løbet af det 

sidste Aarhundrede flovede her og siden indsiibcde ved RygaardS 

Strand. Krin en ringe Part af det forrige Skovareal er 

nogenlunde opdyrket, saasom endeel af Brnnmosen. Bsndcrne 

paa gl. Estrup Gods have havt Tilladelse til nt indtage under 

Dyrkning nogle af disse Jorder, som de have deelt imellem 

sig Ager om Ager, hvorved en Art Fælledsiab er opsiaact.

Paa den saakaldte Ahlhede, som er en halv Miil lang og 

beliggende mellem Heiholtgaarden og Munkhuset, sial have 

staaet en stor Egcsiov, som Grev Danncstjold Sanisse, da

værende Eier af Lsvenholm, for 70 å 80 Aar siden lod om- 

hugge. Som en Mærkelighed fortjener at anfores, at der paa 

denne saakaldte.Ahlhede endnu findes Spocr af Agerrene, 

sijsndt denne lyngbcgroede Strækning, siden Skovens Omhug/ 

uing, bcviisligen har henligget udyrket. Disse Agerrene maae 

, vel altsaa have deres Oprindelse fra den antesylvansie Tid eller 

være celdre end den omhuggede Egcsiov.

Den endnu tilværeude Deel af de ommeldte Skove kan 

vel indtage omtrent et Par tusinde Tender Land; den største 

Part deraf hører til Lsvenholm og gl. Estrup; ogsaa Stenalt, 

Holbekgaard og Ryomgaard have Skovparter her.

2(f gamle Ege og Boge findes cn betydelig Mængde i 

Lsvenholms Skove; c ti stor Strækning er bevoxct med Birk, 

som ere krumpne og gamle og blot tjenlige til Brændsel. 

Imidlertid findes her paa flere Steder cn fortrinlig Opgrsde 

af unge Ege og Boge i saadan Mængde, at de endog nit for 

Tiden staae for tæt paa hinanden, saa at de burde udtyndcs; 

disse Træer ere paa cn Snces Aar af sig selv opvorcdc; de 

fieste cre allerede af cn Alens Tykkelse forneden og have dertil 

svarende hsie og ranke Stammer. Bunden maa altsqa her 

være meget' gunstig for Træværten, og Lsvenholms Skove maae 

saaledes altid beholde stort Værd. Der WneS, at hvad L--
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venholm end sinlde koste, fan var den dog, for Skovens Skyld- 

endnu mere værd. Det Hele er under god Fredning; 6 

Skovfogder ere her ansatte. I de senere Aar cr intet Bety

deligt flovct herfra.

Skovene til Gammel-Estrup have langt fra ikke det Værd, 

som Lovenholms Skove, om de end cre af noget større Ud

strækning end disse. De indeholde meest Bog, hvoraf en stor 

Deel ere i Aftagende; de kunne alene afgive Gavnvcd og 

Brændsel til Gaardens og Godsets Brug. 2(f de enkelte gamle 

Ege, som hist og her sittdes, ere ogsaa de fleste i Aftagende, 

endeel ganske raadrie. Noget Ell og Ask haves øg her. — 

Adskillige af disse til gl. Estrnp horende Skovparter ere uinbx 

hegnede, dog uden at noget Fællcdsiab cxistercr. Kun i tvende 

Skovparter, nemlig i 2timing og Tnarup Skove, afbenytte 

Bsndcrne Græsningen.

J Sonder-Herred har Aren ci heller hvilet; her ere 

ogsaa Træer borthngne for Fode; især den østlige Kyst, sorn 

for nogle Decennier siden var tæt bevoxct med Skov, bærer 

ct sørgeligt Vidnesbyrd herom. Men man maa ogsaa tilsiaae, 

at Beliggenheden her var særdeles indbydende for Vedets Ud, 

slibning, og denne Omstændighed har man her, som paa saa 

mange andre Steder, vidst nt drage sig til Nytte i Krigsaa- 

rene. — De Skove, som tilhore Katholm, Skjersse, samt 

Sclveierne fra Rngaards Gods, ere saaledes meget forhngne; 

Katholms Skov paa over 700 Tønder Land sial for Øicbliffct 

ncppe indeholde 500 Favne Brænde! Endnu har Rngaard 

omtrent tre hundrede Tdr. Land Skov, meest Bog, fun fa a 

Ege; denne Skov, som cr fuldkommen indhegnet og fredet, 

samt vel forsynet med Opgrsde, afgiver aarligen 3 å 400 

Favne Ved til Salg; desuden ct Skovareal nf omtrent 200 

Tdr. Land, som cr udlagt til Græsning, men er dog indheg

net og vedligeholdes som Skov, stjondt Sræsuingen benyttes 

naar den behoves. Hegholm har ct Par hnndrede Tdr. Land 

Fredstov, og meest Bog; ogsaa Selvejerne omkring denne 

Guard have nogle smaac Skovlodder; men de betydelige Skov- 

strcekningcr, som forhen fandtes her, cre ganffc forsvundne. 

Til Hessel haves ikkun cn liden Kratsiov. Møllernp, som

Randers rlmt» (U)
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ligger ved Kalloeviig, eier derimod cn god Ege, og Bøgeskov, 

som dog endnu er meget ung. Til Beviis paa hvor gunstig 

Skovgrunden her er for Trævegetationen, kan tjene, at en 

Eeg paa Roden solgtes i Aarct 1800 for 170 Rd. dC.

Hsterlisbcrg Herred henh-rer ogsaa til de siovrige Partier 

af Amtet. Stamhuset Rosenholm eier en herlig Fredsiov paa 

imellem 5 til 600 Tdr. Land, hvoraf cn stor Deel er teetfluttet 

Bøgeskov, men endnu altfor ung til at afbenyttes; Skoven 

er og riig paa Birk. For endeel Aar siden blev Birkesiovcn, 

efter hsiere Ordre, fredet; men da Bønderne i Karlebye havde 

Græsningsrct her, maatte til dem, som Erstatning for Tabet 

af denne, frasijæres | Deel af Skoven. Dette frahegncde 

Skovstykke, som bestod af gamle, tætstaaende Træer, der blcve 

borthugne, er nn derved forvandlet til Hede, og den tilbage- 

blevne Fredsiov for det første berøvet Lee mod vestlige og nord

lige Vinde. — Til Amaliegaard haves et endnu større Skov

areal; men her findes adsiillige bare Pletter, som dyrkes med 

Sæd. __ Vosncesgaards Skov, som indbefatter omtrent 350

Tdr. Land, er særdeles vel behandlet og riig paa Boge og 

Ege; den afgiver aarligcn Z a 400 Favne Gavntommer og 

Brændsel, som mcest udflibcs ved Kalsevug, hvortil her gives 

bcqvem Lejlighed.

Omtrent GO Tdr. Land mecst Undcrsiov haves til Skie- 

ring Bye, og til Skicringmunkgaard er circa 30 Tdr. Laud 

Skov, hvoraf aarligcn sælges lidet Bsgcbrcende og Gavntræ 

til Egnens Beboere; disse Skovstykker erc vel ikke, fredede, 

men siaanes dog tcmmeligen. I Hjortshoi Sogn findes og 

ret god Understov. Kalse har omtrent.600 Tdr. Land Skov, 

bestaacnde af Eeg, Bog, Ask og Ell, alt i fortræffelig G rede, 

t>a Skoven i en Snees Aar har været fredet. Men da de 

gamle Trorer blcve stærkt medtagne for Aaret 1805, kan for 

øjeblikket kun lidet 'Gavntræ eller Brændsel sælges fra denne 

Skov.

Skaffsegaard har ikke betydelig Skov, neppe 100 Tdr. 

Land, hvoraf Halvdelen er i temmelig god Grode; den øvrige 

Skovpart, hvori før var fælleds Græsning, er nyligen ind

hegnet og bcstaaer af gamle fra hinanden vidtstaacnde Boge,
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samt af den unge Opgrsdc, som i de sidste Aar er fremkom

men ved Hjclp af Fredning og Plantning.

Galten Herred er en mindre siovriig Egn, som dog af 

Gavntræ og Brændsel i det mindste har til Huusbchov. Claus- 

'holms Skove, der indtage imellem 3 til 4oo Tdr. Land, ere 

de betydeligste; de bestaae mecst af store, ranke Boge, ere fre

dede og velbehandlede. I de øvrige Skovstykker i Galten 

Herred ere mange Sclveiere lodtagne; saaledes har Vissing 

Bye en skjon Bøgeskov, som leverer fortrinligt Brændsel; 

desndcn en betydelig Elleskov; men disse Skove ere ikke frede, 

de; Vcerum Bye har ogsaa en Elleflov og en ubetydelig 
geskov.

Mols er et bart Land; af Skjersoe og Lyngsbekgaards 

Skove er kun lidet levnet; Isgaard og Qvelstrup have nogle 

ubetydelige Skovstykker, alene besraaende af unge Elle. Ebel

toft Vye eicr en liden Skov paa omtrent 30 Tdr. Land, som 

indeholder endeel Boge, nogle Ege og Elle, der ere i god 

Opgrsdc; men denne Skov, som stal være sijænket Byen tit 

et Havneanlæg, kan ikke forsyne den med Brændsel. De 

smaae Ellckrat, som hist og her findes paa Bsndermarkerne, 

fredes omhyggeligt formedelst Mangelen paa Brændsel.

I Rongsoe Herred haves kun to smaae Skovstykker, 

nemlig ved Stcenalt en Elleflov, som er fredet, og ved 

Estrnplnnd en god Bøgeskov, men uden Hegn.

Den nordre Deel af Amtet er temmelig vel forsynet 

med Skov, naar man undtager de nordlige Sogne (Lem og 

Borup) i Støvring Herred, samt hele N-rrehald Herred, 

hvor der kun findes en eneste Plet med Skov, nemlig i Linde. 

Støvringgaard har gode indhegncde Fredsiove, hvis aabne 

Pletter nu næsten alle ere beplantede og bcsaaede; en stor 

Mængde unge Træer stage her i den bedste Grsde. Indtil 

for 8 Aar siden holdtes her aarlige Skovauctioner, hvor Eg, 

uens Beboere da knude faae det fornødne Gavntræ, som de 

nu maae hente fra Fusingse eller kjobe paa Torvedagene i 

Nanders. Forresten afgives aarligcn fra St§vringgaards Skove 

omtrent 80 Favne Brænde tit Klosterets Brug. ) Nærheden 

er Lindberg Skov, som vel udgjsr en Snees Tdr. Land 07

(11*)
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Hfun beståaer as unge Træer; den eieS af nogle Kj-bnmnd i 

Randers og er i den sildigere Tid bleven indhegnet. Ved 

Dronningborg findes cit sjeldcn sijsn Egeflov. Til Gjesing- 

gaard ere gode Skove, som omhyggeligen fredes.

Skovene i Gjerlcv og Onsild Herreder ere vel ikke af 

stort Omfang, men kunne dog i det mindste forsyne Egnen 

med det forn-dne Gavntømmer og Brændsel. Overgaard- og 

Ssdringholm have fljsnne Egeflove, hvori ogsaa endeel Boge 

og andre Træer. Trudsholms Skov beskaaer incest af unge 

Elle og er indhegnet. En liden Lund ved Dalbyencder inde- 

holder Eeg, Afl, Espetræer og Hassel. I Kjellerup og 

Skjsdstrup Skove i Onsild Herred findes en stor Mængde 

Bege; den sidste Skov er dog meget forhugget. Hegnet derom 

vil, saalcenge det er nyt, kunne skaffe nogenlunde Fred; men 

her, fom overalt, ere Tsrvediger, opførte paa Sandbund, nf 

liden Varighed eller Nytte. Hou Skov indeholder ogsaa mcx 

get Bsg, men af forkrympet Vært. — Til Mariager Kloster 

haves en sijsn Bsgelund, som er indhegnet. Men forresten 

er kun cn ringe Deel tilbage af den tcetfluttcdc Skov, sour 

prangede der før denne Eiendom blev udparcellcrct i Begyn

delsen af dette Aarhundrede. — Gaarden Trinderup eier c ti 

liden Kratsiov med Eeg, Beg og Espetræer; ogsaa findes nox 

get Krat ved Hobroe, og dermed staaer i Forbindelse cn kj-n 

ung Skov paa henimod 20 Tdr. Land, tilh-r.ende Skovsgaard 

i Skjellerup Sogn.
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B. Sluttede plantninger af vilde Cutfcr.

®na meget man har arbcidet paa at faae de tilværende Skovo 

ødelagte, saalidet har man tænkt paa at frembringe nye, sis-ndt 

dette vel i Tidens Længde kunde lsnne sig; thi øm end de 

fleste Egne have en tilstrækkelig, tildeels øversl-dig Moengde 

af Brændsel, som derfor i disse Egne er i lav Priis, saa er 

man derimod, formedelst, den altfor overdrevne Hugst r mange 

Skove, ndsat for at lide Mangel paa Gavnved, især hvis 

den levnede Rest af disse Skove ikke tilbsrligen fredes, hvilket 

ingenlunde fleer overalt. For Dreblikket spores vel neppe 

denne Mangel, men den vilde nok vise sig, nnar forandrede 

Omstændigheder gave Anledning til en forøget Forbrng af Skibs, 

og Bygnings-Tommer. De ældre Skove ere saa medtagne, 

at hvad derfra af Favnebrcendc udskibes til andre Provindser 

kun er lidet imod far. Aarsagcn til, at Bromdepriserne ere i 

Kjobenhavn stegne saa betydeligcn, lader sig saaledes let for, 

flnrc. — Onsteligt var det jo og under nuværende Forhold, 

om vi ved en omhyggeligere og udvidet Skovcnltnr bragte det 

dertil, at vi kunde undvære Tilførsel af Trælast fra Udlandet.

Udentvivl knnne de flarpsandede Heder og overhovedet alle 

meget sandede Iorder, som dertil ere siikkede og hvoraf en saa 

por Deel gives i Jylland, ikke anvendes paa cn fordeelagti- 

gere Maade end til Skovsopelsining, især af Naaletræer. 

Da Naaletræer lykkes paa uoesten alle Sandjorder, hvornnder 

ikke er Ahl, var det snsicligt, om Naaletræfro blev udsaaet 

van saadanne Horder; der vilde da ncppe hengaae mange Aar 

inden Skove frcmstode, hvor nu ikke sees andet end det bare 

Sand eller og Lyng. Endog paa Flyvesand synes Naaletreecr at 

vjllc trives. Eieren af Meilgaard har for en halv Snces Aar 

siden gjort ct Forssg med at plante Fyr paa et lidet Stykke 

af Hemmed Sandflugt; Træerne siaac paa nogle Steder i
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herlig Grsde, uagtet de ere blottede for alle Vinde, og de 

kunne alt benyttes til Lægter, Humlestænger o. desk. Ogsaa 

ved Skaffsegaard er paa Flyvesand anlagt cn liden Granplan- 

tage, som tegner ret godt.

Naar saadanne ringe Horder anvendtes til Skovs Opelsk- 

ning, kunde man uden Resico oprydde alle Ellemoser, og an- 

vende de side til Eng og de hoie til Sædavl og Græsgang. 

Disse oprsddcde Moser ere ogsaa skikkede til Hor- og Hamp- 

avl, og deres Dyrkning vilde under alle Omstændigheder svare 

bedre Regning end de siarpe Sandjorder, som benyttes til 

Sæd og Græsning, og som derimod knnde give godt Udbytte, 

naar de forst ere bevoxede med Naalctrceer.

Hvad i Særdeleshed Rauderö Amt angaaer, da gives 

her flere Strækninger, som nu ere til liden eller ingen Nytte, 

men som passende kunde tages under Skovcultnr; blandt an- 

dct den bakkede Kyst af Mariager Fjord og Kysten af Son- 

der-Herred; paa begge disse Strog har, som meldt, fyr været 

Skov, og altsaa kan man være desto vissere om et heldigt 

Udfald af Plantninger her; fremdeles de hole nøgne Sand

banker langs med Ebeltoft Viig, forsaavidt de qvalificerede sig 

til saadan Anvendelse, hvilket fortjente at undersøges, især 

med Hensyn til, at Mols Land er saa fattigt paa Brændsel.

Hederne i Onsild og Nsrrehald Herreder, især de bakkede 

mellem Kjærbye og Vester - Tsrslcv, kunde og burde ligeledes 

benyttes til Skov, saamcget mere som ogsaa denne Egn har 

stor Mangel paa Tree. Blev her engang Skov, da vilde de 

norden for Spentrup nu næsten tilgroede Kalkgrave igjen 

vorde aabnede til Gavn saavel for deres Eiere, som for det 

nærliggende Randers, der nu maa have sin meste Kalk 8 Mile 
borte fra Dangbjcrg.

Men Ulykken er, at saadanne Anlæg ei lade sig udfore 

uden Bekostninger, hvorfor det neppe er tænkeligt, at Nogen 

kunde befatte sig dermed i cn Tidspunkt, da man nodes til at 

flye enhver Opoffrelse, som paa nogen Maadc kan undgaaes, 

og da ydermere mangen Skovcier, uden at cendse Fremtiden 

eller Anordningerne, har misbrugt en af sine vigtigste Ind- 

tcegtskilder — Skoven, saaleenge indtil den for Hicblikkct intet
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tiKtc kunde afgive. —— Forsaavidt ?alen er om Bonden, da 

behøver det ncppe at bemærkes, at der, naar ogsaa Tiderne 

vare bedre, ingen synderlig Anstrængelse kunde ventes af ham 

i dette Punkt, saalcenge han har saa liden Sands for Plant

ning, nt endog hans Have er næsten blottet for Træer. Fæ

stere ere vel ved Lovbud forbundne til Plantning saavel t 

Mark som Have, men da denne Forsirivt, sijsndt den uden 

synderlig Byrde knude opfyldes, hidtil saa godt som er bleven 

uden Virkning, formedelst utilbørlig Lunkenhed fra Vedkom

mendes Side, saa synes den at fortjene Indskærpelse og maa- 

skee endog Udvidelse forsaavidt Selveiere angaae. Men Mark- 

ufreden er desværre endnu en væsentlig Hindring for Træ- 

plantningens Fremme.

Neppe noget Sted i hele Amtet er der virket saa meget 

for denne Sag, som ved Stsvringgaard, hvor der i de sidste 

20 Aar er indtaget under Skovlinien og beplantet et Areal 

af over 50 Tdr. Land, som forhen laae til Agerbrug. De 

sijonne Plantninger af unge Ege og Bsge, der findes paa 

denne Strækning, ere Frugterne af en nu afdsd Forvalters 

Dristighed og hans Sands for Skovvæsen.

Ved Overgaard og Lsvenholm findes fmane Plantager af 

Naaletreeer, ved Hsgholm nogle Pilcplantager, samt Gran- 

plantager ved Hlstvadkroe og ved Gaarden Granborg, den 

sidste beliggende sonden for Landeveien imellem Randers og 

Grcnaae i Ssnderhald Herred.

Ved Overgaard haves desuden en god Træstole med alle 

Slags vilde og udeulandsie Træer, hvorfra maasiee om et 

Par Aar 100,000 unge Træer kunne udplantes. Et Ellekjær 

paa 22 Tdr. Land ved Fngelsoe i Gjcrlcv Herred er nf Gaar, 

dens nu afdøde Eier indhegnet og opelsiet, og Træerne staae 

i god Vært. Sognefogden i Mellerup, Stsvring Herred, har 

indhegnet nogle Skjeppcr Land i en Krog af sin indre Mark 

og beplantet Stykket med alle Slags vilde Trceer. — Forresten 

vides Ingen, fom har indhegnet Lodder til Skovsopelsining.
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C. T^rveskjceu.

mange Egne ere fan rigeligen forsynede med Torve/ 
fljoer, at de deraf have meget mere end Beboerne selv kunne 

forbruge, maae andre Egne næsten ganske savne denne Her, 

lighed, og det værste derved er, at de sidste netop kunne hen, 

regnes til dem, der ere fattigst paa Skov.

. Størst Overflødighed af Tervestjær har Sendcrhald-Her- 

red i de betydelige Moser imellem Levenholm og Skaffsegaard, 

hvilke afgive en stor Mængde ypperlige Torv. Gjesing Mose 

og flere, Lsvenholm tilhørende Moser samt Soemoscn og 
Noragermosen, 'hvilke have betydeligt Omfang, ere fra gam- 

mel Tid blevne planmæssigen behandlede; der sijcercs i lange 

Bænke, blot 9 Torv dybt, hvoraf de 2 oversie Torv anvendes 

til Gravens Opfyldning, at ikke Vand sial blive staaende; paa 

den Maade kan man næste Aar bcgyllde hvor man slap det 

forrige, og efter 20 til 30 Aars Forlob skal man atter kunne 

sijcere Torv paa de samme Steder. Af Pindstrup Mose er 

den største Part beliggende i Mariemalcne Sogn, og er udpar, 

celleret decks fra Ryomgaard, decks fra Holbckgaard, og i 

mindre Stykker deckt imellein, eller kjobt af de omkringvæ, 

rende Beboere; ogsaa Stamhuset Estrup har sin Part i denne 

Mose. Her graves ikke sjeldent 18 å 19 Torv dybt og dog 

naaer man ikke Bunden; Torvemassen har altsaa betydelig 

Dybde i denne Mose og er af fortrinlig Besiaffenhed. At 

man der sijærer saa dybt, har en dobbelt Aarsag. Deels kan 

Vandet ei lettelig bortledes, eller, om det end ved Grøfter 

kunde været bortleder, er det ikke fleet; hvor man altsaa har 

skaarct cengang, maa man forlade Graven, uudtagen man 

vilde siuffe Vandet i en anden nærliggende Grav, hvilket og 

undertiden fleer; men ellers maa vist rum Tid hengaae inden 

aller kan skjoeres Tsrv der; man syger altsaa at benytte Lei-
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ligheden saalænge den gives eller lader sig benytte. Deelv 

blive Tørvene bedyre jo dybere der graves, hvorfor man altid 

stræber at naae de bedste Tsrv, af hvilke en stor Deel bræn, 

des til Kul, som, naar Torvene ere tilborligen tyrrede, skulle 

være af en meget god Art, ja, efter Smeddes Erklæring, 

endog bedre end Steenknl. Dybere end 18 a 19 Torv, som 

er over et Menncsies Holde, eller saa langt han med Spaden 

kan bringe Torvene op af Graven, kan man ikke vel komme, 

fordi Bunden bliver mere og mere vand og dyndagtig, og 

Vandet syger da til, og ved sin Ankomst forhindrer Arbejdet. 

Ja, paa adskillige Steder i Mosen, dog. ikke paa alle, kan det 

siee, naar Graven er nogenlunde rummelig, f. Er. en 3 Alen 

lang og bred, og Tsrveskjærcrne ere komne dybt ned, at det 

underværcnde Vand kan trykke eller harve Torvegravens, til 

4 A 5 Torvs Tykkelse fortyndede. Bund, iveiret tilligemed 

Menneskene, som derpaa staae og arbcide. Graven er da §ic- 

blikligen fyldt med Vand, og intet videre er dermed at foretage. 

Det samme har man og hort om andre Moser, ligesom og, 

at Vandet undertiden kan, i saadanne dybtskaarne Torvegrave, 

straaleviis sprudle op af Bunden, naar -derigjeunem tilfældig- 

viis bliver nogen Aabning, saa at Arbejderne maae saa ha- 

stigt som muligt stige op nf Graven; her er det altsaa aabcn« 

bart, at Mosen maa betragtes som et tykkere eller tyndere 

Teppe eller Torvclag, der hviler enten paa Vand — og deraf 

lader sig da saadanne Mosers, ligesom og undertiden Enges, 

gyngcnde Tilstand forklare, — eller paa et Lag af Sand, 

hvorigjcnnein Vandet sies og hvorfra det incd Kraft fremvæl- 

dcr naar Torvelaget ikke lcengere er tungt nok til at holde det 

nede.
Gjesing og Pindstrup Moser ligge for langt fra Kjsb- 

stad til at det kunde tonne sig at fore Torv derhen til Salg; 

men Beboerne af Virring og de andre Sogne, der ligge 9ianx 

beré nærmere, benytte denne Indtægtskilde med Fordccl.

De Tsrvcknl, som fremkomme ved Ovnbagning, forbru, 

ges til Smedearbeide; af 5 Snese Torv faaes sædvanligen 

2 Skpr. Kul; med de T-rvekul, man paa denne Maadc er- 

holder, kan man næstcn hjclpe sig Aaret om.
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Ved Rosenholm haves ogsaa betydeligt Torvesijær, fa 
Kelene og Engene bestaae her næsten fornemmelig af Torve- 

jord. Desuagtet sælges dog'herfra ikke mange Torv, fordi 

Omegnen for styrste Delen kan forsyne sig selv dermed og det 

lkkc knude lonne sig ar transportere dem langt formedelst den 

lave Priis paa denne Artikel.

Enkelte ^ognc i Hsterlisberg-Herred saasom Eggaae, 

Hjortshoi og Skjodstrup, have ikke Tsrvefljær til Fornødenhed, 

cnb ikke ved Hjelp af Hedetorvene, men kunne kjsbe Torv fra 

andre Sogne i Herredet, som have Overflsdighed deraf til 

Salg, saasom Thorsager, Todberg og nogle dertil grændsende 

Sogne. Af Bonderne her cre Adskillige Fæstere og maatke 

alt,aa egentligen ikke afhænde Torv fra Moserne, men de finde 

fc°d Ictteli9 Leilighed dertil, om de end ikke kunne drage saa 

stor Indtægt af disse som Selvejerne, paa hvem ingen Tvang 

hviler i saa Henseende.

Galten-Herred har for det meste Torveffjcer til Huns- 

behov; ved Clansholm sindes endog betydelige Moser, ligesom 

ogsaa i Galten og Leerbcrg Sogne.

) Nørre- og Sonder-Herreder haves Torvemoser i Mæng- 

de, dog ikke paa alle Steder. Den vestlige Deel af sidft- 

ticrvnte Herred er ikke saa riig derpaa, som den østlige, hvor 

Byerne Hyllested, Draabye o. fl. især have store og gode Mo- 

ser, men disse behandles i denne Egn saa daarligt som det 

vel et muligt; thi der skjæres i Flæng og hvor enhver finder 

det bcqvemmcst for Oieblikkct uden mindste Orden eller Hen, 

syn til Fremtiden 1 Paa Grevskabet Scheel haves neppe det 

nødvendige Tsrveskjær, men Bønderne her maae hente en 

Deel af deres Jldebrændscl fra Ramten Mose og andre fra- 

liggende Steder. Til Skjervad Hovedgaard forefindes en be- 

tydelig Mose, som hidtil er noget mishandlet; men man er 

nu betænkt paa Vandets Afledning for at Mosen kan komme 

under hensigtsmæssig Behandling. Disse to Herreder forsyne 

Grenaae og Ebeltoft, som selv intet Tsrvcfljær have, med 

det fornødne Brændsel, hvilket her er godt Kjsb. Sædvan, 

ligvils gives paa disse Torve 2 Mk. 8 ß. ä z Mk. for et Bon- 

dclæs T-rv. Ogsaa i denne Egn brændes Kul af Torvene tit
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at smedde ved; i Skovegnene brændes desuden Trækul, dog 

kun til egen Brug.
Naar Egnen norden for Ebeltoft undtagcs er Mols-Her- 

red næsten ligesaa fattigt paa Tsrvcsijcer som paa Skov, og 

det lidet, som haves af hiint er af ringe Besiaffenhcd; dog 

syger man at drage saa megen Nytte deraf som muligt; de 

ubetydelige Moser behandles godt og Bonden paa Mols er t 

det hele meget sparsommelig med Brændselet, hvoraf saa me- 

get ganer til Spilde i andre Egne, deels paa Arnen, deels 

»sær ved torvemosernes urigtige Behandling. Molboerne hente 

den Torv, de kjsbe, fra Osterlisberg Herred, og maae oste 

transportere dem flere Miil.

Rougsse-Herrcd, især den nordlige Deel, har ogsaa Man- 

gel paa Tsrvcsijcer, men Herredets Beboere kunne for lav 

Priis kjsbe deres Brændsel i Ssndcrhald-Hcrred. Adskillige 

af dem have endog tilkjsbt sig Part i den foromtalte Pindstrup 

Mose, som dog er mange af dem temmelig fraliggende.

Randers Bye har godt Tsrvcsijær i sine Enge, men det 

afbenyttes kun af faa, meeft Embedsmænd. Forresten forsynes 

Byen deels fra adsiillige i Nærheden liggende Landsbyer og 

deels fra Egnen ved Silkeborg med det fornødne Brændsel, 

som, forsaavidt det kommer vesten fra, paa Pramme fores 

hcrhid ad Gndcnaae. Flere Kjobmcend og Brændcviinsbrcendere 

i Randers have kjobt Moseparccllcr i Middelsom og Lysgaard 

Herreder i Nærheden af Gudcnaae.

Støvring Herred har ikke store, men gode Torvemoser, 

som for det forste afgive det Fornødne til Beboernes egen Brug. 

I Kjærcne i Gjcrlcv Herred sijæres mange Fladtsrv, men 

kun lidet af Klyncterv; Kastbjerg og Gjerlcv Sogne have her- 

lige Torvemoser i Engene; Fæsterne i det sidste Sogn betale 

deres Landgilde til Stsvringgaard med Tsrv.

Beboerne af Onsild og Nsrrehald Herred hente i Almin- 

dclighcd den største Deel af deres Brændsel fra Hederne, som 

derfor ere af Vigtighed for dem, og hvis Opdyrkning allerede 

paa Grund deraf endog er bleven ansect for betænkelig ved at 

fremkalde Mangel paa Brændsel. Denne Betænkelighed vilde 

dog hæves hvis dc opdyrkede Lodder indfredcs mcd levende
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— Enhver, som. har Part i Heden, skjærer nu her 

en Mængde Fladtorv og ved hver Cfaard sees disse opstablede 

allerede for Host, for at haves l Forraad Anret om. I disse 

Eane findes kun lidet af Moser og Kjær, saa at de Skndtorv, 

som man skjeerer her, ikke vilde forslaae til Beboernes For* 
syning.

Angaaende Tørvens Reproduction, da formenes, at denne 

meget beroer paa Mosens Beskaffenhed; snaledes antage Nogle 

at den lose Tsrv vorer omtrent 1 Tomme, den fastere 1 og 

bcn ^arde Kultorv 1 Tomme aarligen, forudsat en ordentlig 

Behandling. Da ingen noiagtige, sammenlignende Observa

tioner vides at være anstillede herover, ville vi forresten ind, 

flrænke os til at levere nedenstaaende Meddelelse fra en ud- 

moerkct Botaniker, Herr Pastor Lyngbye nylig forflyttet fra 

Giesing og Norager Kgld i Sonderhald Herred. Hans An, 

skuclse af denne Gjenstand, rned særdeles Hensyn til den for- 

omtalte Gjesing Mose, har han fremstillet saaledcs:

"Det er almindeligt antaget, at Torven vorer ovenfra 

nedad; thi ovenpaa de i nylig gravede Torvegrave fremkomne 

stillestaaettde Vande vise sig o in foie Tid mange Slags af de 

cryptogamifle Vandplanter, saasom Conferver, Zygnemer, 
Linckicr rc.; nogle af disse formere sig stærkt ved Sklid i 

£æn9bcji, og danne et ovenpaa Vandet flydende Plantevævs 

som varer-Sommeren over, ud doer derpaa, synker til Bnnds, 

xaadncr og danner det forste Grundlag af Dynd paa Bunden. 
£>c i samme indeholdte Kimer fremspire paa ny til næste For/ 

aar, danner atter et sammenfiltret Lag af Vaildhaar paa Over- 

fladen, og saaledcs fortfarer gaturen i flere?iar indtil storre 

Cryptogamer, saasom Sphagnum, Hypuum rc. for hvilke de 

Mindre have ligesom banet Vcicn, fremkomme, og forsge, til- 

Ugcmcd de deri sig opholdende og derefter heudode Lnndin- 

secter, endmere Dyndet paa Bunden. Saaledes bliver af 

héfe Hydrophyters, Mosers og Iusecters forraadnede Dele 

aarligen et Lag tilsat paa Bunden, som da esterhaanden til; 

taget og fylder kraven, og som tillige ved storre Planters 

n omst og Flemvært, i Forbindelse med en foregaaende chex
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misi Proces, danner nye Torv i de asstaarnes Sted. Saale, 

res kan man altsaa sige, at Tsrven i Almindelighed ansættes 

fra ovenaf nedad, idet den underste Deel af Algerne og Mo

serne, som idelig mere og mere sorraadne, nedtrykkes i Van- 

det ved de nye aarlige Skud, som hæve sig opad. Efterhaan- 

den indfinde sig større phanerogame Planter^ saasom Ilatii- 

nia, Myriophyllium, Menyanth.es, Sparganium, og senere, 

naar Laget er blevet noget fastere, Drosera, Andromeda, 

Vacciniuum, Salix, Erica, og nogle Græsarter, som Scir- 

pus, Carex; Juncus, Eriopboren 2C.; det forst dannede ve

getabilste Væv bliver- da tykkere, tættere og fastere, saa at 

man kan begynde at træde derpaa, og tilsidst gaae og kjore 

derpaa.
Hvad nu Giesing Mose, hvor jeg ofte har været, an- 

gaaer, da har det dermed en anden Besiaffenhcd; dens Over, 

fiade er tør, frie for Vand, og der er altsaa ingen Vegeta- 

tion forhaanden af de nævnte cryptogamisie Vegctabilier, Over, 

fladen er endog gausie steril eller ufrugtbar, og frembringer 

, intet uden hist og her nogle enkelte Busie af Lyng og Enguld; 

thi formedelst de 2 yvcrste Lag afstaarue Torv, som Graven 

eller Bænken paa det afstaarue Sted fyldes med, bliver Over, 

fladen temmelig smuldret, og under Foraarets og Sommerens 

Torke aldeles stsvagtig; her bliver Vegetationen standset, og 

den er og der, saa at sige, gausie nddod. Denne Mose voxer 

altsaa ikke foroven; vil man altsaa antage, at den voxer, da 

maa det siee i Bunden forneden, som rimcligvüs hviler paa 

Vand; men derved sieer det, at denne, om jeg saa maa sige, 

underjordiske Vegetation unddrager sig for Iagttagerens Hine, 

og lader ham her med sine Gisninger blot famle ligesom i 

Myrke. Imidlertid synes mig dog, i de ncderste Lag af de 

assiaarne Tsrv at spore noget vegetativt Liv; de i hinanden 

tæt sammensiltrede niere og mindre fine Rsdder, der ndgjore 

den egentlige Torvemasse forekommer mig i det mindste ikke 

at være gangne i Forraadnelse. Herhos bcmoerkcs tillige, at 

i Giesing Mose, uagtet den allevegne er omringet af Skov, 

ingen omsiyrtcde Træstammer findes, hvilket dog saa mange 

andre Steder er Tilfældet; endogsaa Fyr eller Gran har jeg
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fcct opgraver ! de herværende mindre Moser; rimellgvris har 

denne Mose nltsaa tilforn været en dyb S§e, som efterhaan, 

den er sammengroet. Jeg uddrager altsaa heraf den Slut

ning, at Mosen, hvilende paa Vand, voxer forneden.

Man knnde her gjore den Indvending: Det er ikke nsd- 

vendigt at forudsætte, at denne Giesing Mose voxer forneden; 

ligesaalidet for neden som for oven; man kan sige, at den 

har afvoxet, har uaaet sin Modenhed, ja Alderdom og Maxi

mum, og at den forbliver i sin gamle Status, kuns med den 

Försijel, at den cfterhaanden formindskes eller fordybcs lidt 

ved de aarligen afsiaarne og derfra bortførte Tsrv. Men her

til kan svares, at Mosen ved hver Gravning fordybes i det 

mindste Alen; thi der graves, efter det foregaaende, 7 Torv 

dybt, hver Torv er 5 ü 6 Tommer tyk, dette udgjor, circa 

Alen, og efter 20 til 30 Aar s Forlob knnde man, om man 

vilde, atter stjcere Torv paa de samme Steder, og da ganer 

atter H Alen bort; dette udgjor i et Secnlnm 3 Alen og 

derover. Da man nn kan antage, at der har været siaaren 

Torv i denne Mose i loo Aar, og 100 til, saa synes denne 

Bortsijæring af Mosens Overflade nsdvendigen at maatte have 

den Indflydelse paa Mosen, at den, ved estcrhaanden at blive 

saa bctydcligcn lavere, maatte fyldes med Vand*),  saavel med 

tillobende Regnvand fra de hsiere liggende Egne, som især 

med Vand fra den i samme Mose beliggende saakaldte Potsse, 

som da maatte antages at lobe over sine Bredder, eller at 

lade sit Vand sie igjennem Jorden eller Torvemosen til de la- 

vere Dele i Mosen, indtil det var komincn i Ligevægt; men 

dette er endnu ikke fleet. Mosen er ikke fyldt med Vand; ci 

engang om Vinteren; den er endog om Sommeren gansie tor, 

saa man kan magelig ride og kjsre der, som man behager. 

Efter Hiesyn er den i Midten, hvor der sijæres, endnu lige# 

saa h-i, som ved Bredderne. Heraf synes man altsaa beret- 

liget til den Slutning, at Mosens Overflade cfterhaanden har,

*) Er ingen nødvendig Forudsætning; thi Mosen kunde have et 

Underlag, som lader Vandet, der fra høiere Steder strømmer 

i Mosen, synke igjennem sig.
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ver sig lidt; og jeg for min Part mener, at dette sieer ved 

Tilvæxt i Bnndcn, soin antages at hvile paa Vand, eller 

med andre Ord, ät Mosen, som sagt, voxer forneden.

Angaaende denne Potsse, da ligger den noget ncer 

midt i Mosen, har ganske stillestaaende Vand, og hverken Til- 

lob eller Udlob; den danner en temmelig langagtig Fiirkant 

af Størrelse som en stor Gaardsplads, henved 100 Favne 

lang, men ikke fnldt saa bred. Ved Bredden er den meget 

dyb, i Midten cr den rimeligvris endnu dybere; man mener 

endog, at den cr bundlos, som dog ikke kan antages. Van

det deri cr, som Mosevand i Almindelighed, brnnnt eller sort- 

ladent; ikke findes ved Soens egentlige Bredder mindste Spor 

til vegetativt Liv; ikke engang den mindste Conferva eller 

Linckia; ligesaalidet findes der i samme Vand nogetsomhelst 

Spoer til animalst Liv, ikke engang det mindste Dandinfect. 

Soen er at betragte som et stort Vandhul, der muligt kan 

være frembragt derved, at der engang i de ældre Tider cr 

kommen Ild i Mosen, og nt denne Ild eftcrhaanden har bo- 

ret sig dybere og dybere ned; eller maaskee deu rettere er at 

ansee som den sidste Levning nf den stsrrc Soe, som Mosen 

fordum rimcligviis har dannet; at denne Potsoe i Bunden 

staaer i Forbindelse med den esten for samme liggende Langc- 

see, som Nogle antage, er i mine Tanker ikke saa urimeligt. 

J Folge det om denne liden Soe anferte, kan man med Ri- 

mclighed antage, at Tsrvemassen i bemeldte Giesing Mose 

gaacr dybt ned i Jorden; og da der i samme, ifolgc det oven- 

anfsrte, ikke findes Træstammer, kan man ligcsaa sttpponcre, 

at den tilforn har været en Soe; deraf folger, at den mnli- 

gen endnu kan hvile paa Vand, og saaledes maasiee i Bnn- 

dcn have en os ubckjcndt subterransi Vegetation, og det saa 

meget hellere, som Fibrerne i den nylig afskaarne Torvemasse 

ikke synes, som sagt, at være gangue i Forraadnelse, men at 

have vedligeholdt noget vegetativt Liv. Slntteligcn bemærkes, 

at T-rvemasscn i denne Mose afgiver et ypperligt Brcendcma- 

terial, efterladende efter Forbrændingen en næsten kridhvid 

Asie, let som en Fjerr, og uden Iblandelse af jord- eller svovU 

agtige Dele."
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23.

Huusflid.

Bed denne Grccn af Vindsiibclighed Iidm«rker S.vlndckjsn, 

net sig mt fotn forhen. Gaardmandskoncn med sine Dottre 

eller Tjenestepiger, Hnuskonen og Indsiddersien forarbejde, 

sædvanligst af hjcmmeavlet Hor og Uld: Hor-- og Blaarlcerre^ 

Ler, Hvergarns-T-icr af mangehaande Mynstre, Vadmel, m. 

m. Sjeldent træder man ind i cn Bondestue, uden at finde 

Fruentimmerne besijeftigcde hermed naar de cre frie for anden 

Huusgjerning. Ogsaa blandt de hoiere Stænder er SandS 

for hnnslig Vindsiibelighcd meget udbredt. De fleste Huns/ 

modre udenfor Bondestanden forsyne deres Hnus ved egen og 

Oøttrcs Flid med det fornødne af Uldent og Linned, og hvad 

Le deraf aarligcn tilvirke, er ofte meget betydeligt; de for

skaffe ogsaa mangen fattig Huusqvinde Fortjeneste ved Spind, 

uaar de ci selv futuic overkomme dette, og deres Vindsiibe, 

lighed ndstrækker sig ikke sjeldent til Forarbejdning af fine Bom- 

uldstsier. Almuen i Galten, Norre, Nongsoe og Sonder/ 

hald Herreder frembringer af HuuSflidsproductcr ikke meget 

mere end til Familiernes egen Brug, hvilket vel fornemmelig 

har sin Grund i den indsirænkcde Hsravl her. Fra ysterlis, 

berg Herred, den sydlige Deel af Senderhcrred, Mols, Gjer, 

lev, Onsild, Norrchald og Støvring Herreder fælges derimod 

cn betydelig Mængde Lærreder og Vadmel, samt, især fra de 

to sidstnævnte Herreder, desnden andre uldne Tsier saasorn 

Dyncvaar og Hvcrgarn. Hvor man i disse Herreder ikke selv 

avler saa megen H§r som man har Leilighcd til at forarbejde, 

kjsber man Resten. I Ostcrlisberg Herred og i de fleste Egne 

lader man gjcrue Toiernc væve hos Landsbycvceverne, af hvilke 

der gives mange. Paa Mols samt i Gjerlev og Onsild Her,
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reder haves derimod serdvauligen een eller et Par Væverstole 

i hver Gaard og i hvert Huns. Alene fra Nørrchald Her, 

red sælges aarligcn flere Tlisinde Alen for det meste særdeles 

godt Hørlærred og omtrent halvt saa meget Blaarlcerred, 

hvoraf en stor Deel Halles i Randers. *

Almuen af begge Kjsn klæder sig almindeligen i hjemme, 

gjorte Tsier. Til Hverdagsbrug bære Mandfolkene sædvanlig, 

viis blaae Vadmels Trøje og Buxcr, stribet Hvergarns Vest 

og hvide Uldstrømper; om Sommeren hvide Lærreds Bnxer. 

Mange af de 2Eldre gane og i korte hvide Vadmelsburer. I 
Egnen norden for Randers gaae Bønderne som oftest i Skin- 

buxcr. Til Heltider brnges blaae Frakker, som oftest af Vad

mel, undertiden af Klæde med Sølvknapper. Paa flere Ste, 

der, meest i de ringere Egne, cre Bondens Hverdagsklæder 

ufarvede. I Omegnen af Randers klæde Bønderne sig i det 

Hele taget noget bedre end andensteds; til deres Hædersdragt 

horer blandt andet en fiin meget lodden Hat og lange Støvler, 

der uaae op over Knæerne. De rigere Bender lade Toret 

farve i Kjebstaden, hvorimod de mindre velhavende, og fattige, 

gjcrne farve eller lyde det hjemme, hvilket sidste strax kjendes 

nf den modbydelige Lngt, der er ved saadant hjernincfarvet 

Vadmel.

Fruentimmernes daglige Klæder bestaae sædvanligviis i en 

Sirtses Hue, Korsklæde og Kappe af pint Hørlærred med væ

vede Kniplinger, et hvidt eller trykket Hørlærreds Halstørklæde, 

cl Hvergarns Livstykke, som oftest med rede 2Ermer, Vad, 

mels Skisrt, hvidt Lærreds Forklæde, Uldstrømper og Træsioe. 

Ogsaa til He-itider, saasom Bryllupper og Barseler, cre Qvin- 

defolkene klædte i en smuk Hvergarns Dragt; undertiden i 

Sirtses Kjole. Ikkun rige og mere formuende Bsnderd-tlre 

gjsre heri en Undtagelse; disse vise sig ved flige Lejligheder i 

sorte Silke- eller Bombasinskjolcr og med massive Solvsiospæn, 

der, f. Ex. norden for Randers; her seer man alle Fruen

timmer uden Undtagelse i saadan Dragt ved Begravelser, 

hvor ofte 100 Mennesker øg derover beværtes alene paa Sor, 

gehusets Bekostning. Til Altergang og Jordefærd maa Eu- 

hver have en sort Kjole, almindeligen af Stof, Bombasin
Randers Amt. (12)
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eller og af hjemmegjort Tsi. Tyendet erholder for en Deel 

sin Lsn i hjemmegjorte Tsier. Endog mange FrUcntimre i 

de hsiere Classer seer man at bære Hvergarnskjoler. Overalt 

kan det ikke blive ubemærket, hvormeget man syger at unddrage 

sig Luxus i Klædedragt saavelsom i Lcvemaade; Nutidens 

Trængsler maatte vel ogsaa nsdvendigen fremkalde Tarvelighed 

blandt alle Stænder, om den ikke for fandt Sted.

Det kan saaledes ikke nægtes, at Huusfliden blandt 

O-vindekjonnet er paa en ensiclig Fod-, hvad Mængden af 

det Tilvirkede angaaer; ja at den endog er tiltaget i de senere 

Aar formedelst de lave Priser paa Landmandens sælgelige Pro- 

ducter, og den derved fremkomne Nødvendighed for ham paa 

enhver mulig Maade at see sine Indtægtskilder forøgede. Vir, 

keligen er ogsaa Huusfliden mangen Bondes vigtigste Resource, 

og i Misvæxtaarene 1821 og 1822 var den maaskee paa sine 

Steder hans eneste. I det Hele vilde der dog nok blive til

virket endnu mere, dersom Fruentimmerne kunde sidde stadi, 

gere ved Rokken. Men de niaae ofte forrette Arbeide som 

Karlene kunne og burde udf-re. Paa mange Steder ansccr 

saaledes Karlen det for en Skam for sig at rense Korn, og 

ikke sjeldent maae Pigerne holde reent under Qvægct.

De Lærreder og andre Tsier, som forarbcidcs tik Salg, 

fores t Almindelighed til den nærmeste Kjsbstad, hvor de cntey 

sælges til Købmændene eller falholdes paa Markederne. Dog 

tye Sælgeren helst til Aarhuus eller Randers, hvor især mange 

af disse Varer bydes tilfals ved Olsmarkede; i den fsrsinævnte 

Bye og ved de ugentlige Markeder, som om Lsverdagen hol- 

des i den sidste.

Men det er beklageligt, at der ved hiin utrættede qvirr- 

Lelige Flid kun hostes ringe Flugter, uaar de hjemmegjorte 

Sager sælges. At disses ringe O.valitet som Handelsvare er 

Hovedaarsagen dertil, behøver neppe at bcmærkese I enkelte 

Egne, hvor meget produceres til Salg, f. @r. i Gjerlev 

Herred, stræber Almuen vel meer og meer at rette denne Man- 

gel, men i det Hele taget ere dog de Lærreder, som forarbci, 

des i Bondens Stue, langt fra at kunne udholde Sammen, 

ligning med de fabrikmassigen tilvirkede, hverken i Udseende
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eller Eensformighcd. I de Lærreder., som Bonden falbyder, 

og som sædvanligst ere forarbeidede af dansi H§r, findes gjerne 

en Mængde sorte Pletter, hvilket formodcntligen kommer as 

Herrens feilagtige Behandling; og Lærrederne ere som oftest 

kun maadcligcn blegede. Almindcligcn ere de kun lidet over 

1 Alen brede, men ofte holde de neppc engang 4 Qv. i Vre

den, og derhos ere de af saa forskjcllig Beskaffenhed, at Kj-- 

beren sial syge længe inden han finder nogle censartede Stkr. 

Fine Lærreder forfærdigcs flet ikke af Bonden.

Af alt dette folger, at Producenterne maae lade sig nsie 

med en Betaling, der kun lidet svarer til den paa Varernes 

Forfærdigclsc anvendte Tid og Flid. Det hoicste, der kan 

naaes for en Alen H-rlærred er 4oß, men da maa det ogsaa 

være af udniærket god Bonitet; og vel ikke 1 blandt 100 

Bondcrkoncr frembringer saadant Lærred; almindeligcn gives 

fra 24 til 28 ß pr. 2(len; for Blaarlcerred 16 ß. Af det sid- 

ste kjsbe Vesterbocrne meget i Aarhnus. Overhovedet driver 

denne Bye den betydeligste Lerrrcdshandcl, som dog er ringe 

imod for, da den un næsten ene er indsircenket til Kjsbenhavn 

cg andre indenlandske Steder, især Lolland og Falster. Lær, 

redshandclen paa Norge er derimod mcerkcligen aftagen, og 

til andre ndenrigsic Markeder afsættes intet. Dette er ogsaa 

en af Aarsagerne til, at vor Almues Vindsiibelighcd for 9ie- 

blikket lonncs saa lidet. De Kjsbmcend i Aarhnus, der be, 

fatte sig med denne Handel, lade endeel Lærreder opkjybe ved 

Markederne i Ebeltoft, da det, der kjsbes af denne Byes Ind, 

vaancre, knn er til egen Brug.

2tt Huusflidcns Producter ere af ringe Qvalitet ligger 

fornemmelig i det Mangelfulde ved Spindningen og Vævning 

gen. Hun er fludsict; de færreste Spindcrsicr sørge for at 

faae en fiin og jevn Traad. Mængden af de Lærreder, Lee 

falbydes i Aarhnus, er forfcerdiget paa Mols; men vilde, man 

her lade spinde Hor, da skulde man have ondt ved at. faae 

dette besorget efter Onske. Syden forj Aarhnus, i Ning Her, 

red, beflitter man sig langt mere paa godt Spind og derfor 

ere de Lærreder, der komme herfra, af bedre Bonitet end 

Molboernes. Men er end Garnet godt spundet, da bliver

(12')
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det som oftest forhutlet i Væven, forbi Landsbyeveeverne sæd, 

vanligviis ere uduelige i deres Profession. Vceves Garnet 

hjemme, da sieer det gjerne ved en af Bondens Dsttre, som 

til den Ende i Z Aar, ja stundom kun i | Aar, har gaaet i 

Lcere hoS en eller anden Fuflerinde; af dem gives der des, 

værre alt for mange, som, naar de i kort Tid have lært lidet 

af Professionen, sætte sig hen i en Stue paa egen Haand, 

til liden Fremme for Vceverknnsten, og til Skade for Moralite

ten, i det saadannc Personer sjcldcnt føre en ubesmittet Vandel.

Man har vel hørt flere paastaae at det ikke er mneligt 

under de mange forsijcllige Spinderskcrs og maadelige Lands- 

byevæveres Hænder, at faae tilveiebragt Liighcd i Fiinhed, 

Eensformighed i Brede, og andre Egensiaber hos flige hjem, 

megjorte Teler, og at de derfor neppe nogensinde kunne hæves 

til egentlige Handelsvarer.

Imidlertid burde dog fra vedkommende Autoriteters Side 

intet forssmmcs, som kunde bidrage til at give Huusfliden cu 

saadan Retning, at den blev mere lsnncnde. Blandt de For- 

siag, man i denne Henseende har gjort, synes følgende at fovx 

tjene megen Opmærksomhed:

a)De, der agte at boesottte sig paa Landet, for at ernære • 

sig af Væverprofessionen, burde bevise, at de besadde forne

den Duelighed i denne; dette kunde siee i Overværelse af Ste, 

dets Fattigcommlssion og to Drcielsvævcre. Den, som ved 

saadan Prsve befandtes, ikke til Gavns at have lært Haandr 

værket, burde nægtes Tilladelse til at nedsætte sig som Lands- 

byevcever. Ogsaa kunde man gaae en anden Vei, der maa- 

sfce endnu snarere vilde fyre til Maalct, nemlig ved at tillade 

de Professionisier, hvis Arbejder vedrerc dette Zlnliggende, 

saasom ct alene Vævere, men ogsaa Rormagcre, Dreiere, 

Kleinsmedde og Snedkere, at nedsætte sig paa Landet og der 

ernære sig ved deres Haandvcrrk uden nogensomhelst Indskrænk, 

ning. Dette Forflag er fremsat af Proprictair Schmidt paa 

Skieringmunkgaard og hag tilsyier: "Saalænge en saadan al- 

"mindelig Tilladelse ikke gives, ville fine L«rredcr, Dreiler 

"eller Hvergarns/T-ier neppe nogensinde frembringes i den 

^M«ngde al man kan vente Indførselen deraf standset, langt
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"mindre faae saadanno Varer tilovers for Udenngst Handel af 

''nogen Betydenhed.

"Man befrygte ingenlunde at saadan Forandring i Lov- 

"givningen vil foraarsage Kjobstcederne noget vcesenlligt Tab, 

"da der allctider vil findes Mestere i enhver Profession, font 

"hellere ville boe der, end paa Landet, naar de kuns kunne 

"vente at erncerk sig i Stcederne; og saaloenge Dreieler og fine 

"Lærreder ci maae væves andetsteds end der, vil Arbejdslønnen 

"vedblive at være faa h-i, at Vårene ci kunne blive Handels- 

"gods.

"Overalt troer jeg, at denne Frihed for ethvert andet 

"Slags Professionister vilde være meget at §nfle."

b) Mangel paa Redskaber til at lette Forfcerdigelsen af fine 

og mere eensartcde Tsier, er en væsentlig Aarsag til, at 

Hnusflidens Prodnctec ere saa langt fra Fuldkommenhed. 

Hnsieligt var det, øm denne Mangel eftcrhaandcn ssgtes af- 

hjulpen ved Uddeling af hensigtsmæssige Spinderokke, fabrik, 

mæssige Hasper og gode Vceverrsr, dcels gratis deels for mor 

torat Betaling efter Omstændighederne.*)

*) Den Halle-Indretning, som nu efter offentlig Foranstaltning 

er kommen i Gang i Randers, vil vistnok bidrage meget til 

at hæve de hjemmegjorte Lærreder til at blive bedre Handels- 

gods. Fra Hallens Aabning (den 16 Jolii i825) indtil Be« 

gyndelsen as October Maaned 1326 er her hallet 17,100 Alen,

c) Men det er ikke nok at Almuen sættes i Stand til at 

sremvirke bedre Varer. Man bor ogsaa sorge for, at disse al- 

tid kunne finde Afsætning og blive betalte i Forhold til deres 

Værd. Dette kunde bedst skee, hvis Rcgjeringen lod kjsbe 

hjemmegjort Lærred, maaffee ogsaa Vadmel, til Brug for Ar, 

mecn og offentlige Stiftelser. I enhver Kjebstad, hvor der 

boer en Amtsforvalter, kunde da vælges en kyndig og paalix 

delig Mand, som paatog sig at modtage alt det Lærred eller 

Vadmel, Bonden frembød, til bestemte Priser, svarende til 

Varenes Qvalitct, som forud bestemtes; for Modtagelsen sknlde 

han meddele Bonden en Seddel til Amtstueri, hvorefter Bels- 

bct siulde afskrives paa den sidstes Skatter, om han havde no

gen Restance, og i andet Fald contant udbetales ham.
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d) Hvad der endnu kunde gj-res for mægtigen at frem

skynde Huurfliden var, at anlægge Hsrberedningsanstalter saa, 

ledes som i Veile, hvor Landmanden kunde, uden overdreven 

Bekostning, faae sin hjemmeavlede Hsr forsvarligen tilberedet; 

thi vist er det, at saalcenge saadanne Indretninger savnes og 
saalcenge altsaa Landmanden selv maa befatte sig med Horrens 

foreløbige Tilberedning, kunne vi aldrig vente at vore Huns, 

flidsproductcr skulle hæves til gode Handelsvarer. Det cr 

derfor et almindeligt Huske, at saadanne Hsrsvingerier maatte 

komme i Stand enten i nogle Kjøbstæder eller paa dertil be, 

leilige Steder paa Landet. Deslige Entrepriser behøvede ikks 

at være Regjeringens Sag og i hver Henseende var det vel 

-nskeligst om de bleve i Privates Hænder.

Paa en Tid, da der klagedes saa meget over Nærings/ 

lsshed i alle Stænder, vilde det aldrig feile, at jo mangen 

driftig Horberedcr eller andre sagkyndige Mcend kunde finde sig 

opfordrede til at anlægge Hørfabriker, naar dem kun tilstodes 

visse Begunstigelser, saasom Forskud til gode Bryde- og 

Skjcette-Masiincrs Anskaffelse, m. m. Naar Fabriken besty, 

redes af en redelig og duelig Mand, vilde den sikkert med Ti

den kunne forsiaffe ham endog mere end nødtørftigt Erhverv, 

især naar han tillige havde Avlsbrug eller var i cn anden Nce, 

ringsvei, som godt knude forenes med hiin.

I den Egn, hvor cn saadan Fabrik blev organiseret, 

vilde Høravlen, som nu paa mange Steder er forsomt om 

end passende Jord dertil haves, betydcligen tiltage, ja maaskce 

i den Grad at megen Hør blev tilovers til Salg; thi nu gi» 

ves der Mange, som ikke befatte sig med denne Avl, alene 

fordi det ei kan lykkes dem at faae H-rren godt behandlet 

hjemme. Det Anfsrte bekræftes tildecls allerede ved Erfaring 

i Leile Amt.

En anden Aarsag til den ringe Hsravl er, at man sav- 

ner Kundskab om den bedste Behandling af Jorden, der be- 

nyttes til denne Plantes Dyrkning. En god »Anviisning der- 

til findes i Rafns Skrift dcsangaacnde, og skjondt allerede cn 

Mængde Eremplarer ere uddcclte af denne Bog, var det maa- 

flee ikke af Veien om endnu siere uddceltes.
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Ligesqa roesvcerdig fom HUUsfliden er blandt O-vindekjsn- 

net, fan forssmt er den blandt Mandkjennet. Godt er det, 

om Bonden og hans Karle kunne overkomme at snoe de Reeb, 

der bruges i Gaarden, at gjsre Kornbaand as tsrrede Siv, 

at forfærdige Skovle, Grebe, River, hugge Trccet til Vogne 

og øvrige Avlsredsiaber. Men udenfor Skovegnene have 

Bønderne sjcldcnt nogen synderlig Hvelse i Trcearbeide, som de 

Lerfor hellere lade besorge ved Hjnlmattdcn, og Vinterafte, 

nerne tilbringe de alt for ofte i Vrkesløshed. Ikkun der, 

hvor en forstandig og virksom Hnusfadcr søger ved eget Erem- 

pel at lede det mandlige Tyende til gavnlig Sysselsættelse i 

disse Aftentimer, finder man enkelte gloedelige Undtagelser.
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24.

Fortrinlige Avlsbrugers.

©ef Misforhold, som i be filtrere Aar har funket Sted i 

Priserne paa Amdmandens Producter og paa de fleste F-or- 

nodenheder, han maa kjobe, har været føleligt for Alle, og 

ødelæggende for Mange. Den forhen rige Godseier saae man 

at lnaattc i Armod forlade den Eiendom, soin hans Slægt 

i Aarhundrcder havde besiddet, — den i bedre Dage velha, 

vende Gaardmand at maatte tjene sit Brod som Qvæghyrde, 

~~ lk^lte Herresæder at forfalde, Borgsale at benyttes til 
Kornlofter ), Bondergaarde at stqae -de og true med at ned, 

styrte og Lodderne dertil at ligge udyrkede. Ssrgelige Be, 

tragtninger, — kun lidet opmuntrende for Agerdyrkeren til at 

fhæfcc efter ct helere Maal i hans Fag. Virkeligen have de 

knækket Modet hos mangen forhen duelig og driftig Landmand 

og gjort ham ligegyldig for hvad der omgiver ham. En stor 

Lykke er det dog, nt Standen tæller andre, med mere Sjæls, 

, styrke begavede fordomsfrie Mænd, som ikke lade sig kue af 

' Tidens Trængsler, men som, i det de indsee Nødvendigheden 

af at maatte syge styrre Udbytte af Ageren saafremt de ville 

bestaae, ved deres Erempcl stifte meget Gavn i deres Kreds 
Umiskjendeligt er det og i flere Egne, at Sands for et her^ 

sigtsmæssigere Agerbrug der er vaagnct, og (({fertigen vil den 

efterhaanden mere øg mere udbrede sig, ogsaa blandt Bonde- 

standen. Men, under de nærværende, isærdeleshcd for den 

agc'lbrugende Klasse, ugnnstige Tidsomstændigheder, gives der

*) Ikke fordi man nu har større Forraad af Korn liggende end 

før, men fordi man ei har Evne til at vedligeholde Tagvær.
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kun Faa, der have Evne tit nt indf-re Forbedringer i Avls, 

bruget, om de end, ved Erfaringer fra andre Steder, cre 

overbeviste om Gavnligheden af en Forandring i dette, og 

kunde onsie at iværksætte ben.

Adskillige gives der dog, hvem det endog under trange 

Kaar er lykkedes nt overvinde de Vanskeligheder, som Con- 

juncturerne lægge i Deien for Udførelsen af flige F-orbedrin- 

ger. Disse 2lgerdyrkere fortjene saameget mere deres Lands, 

mcends Erkendtlighed, som de have vrist, at det, ogsaa i en 

uheldig Periode, er muligt, ved uafbrudt Stræben, at gaae 

frem til det Bedre.

Saavel blandt de storre som de mindre Avlsbrug, kunne 

flere opvises, der cre mcerkeligen fremskredne ved Hjelp af 

Udgrsftning, Mergling, forbedret Dyrkningsmaade, et derved 

forøget Qvæghold, m. m. Af storre Gaardcicre, hvis Færd 

som Agerdyrkere fortjener Opmærksomhed, kunne nævnes: Ca, 

pitain Lichtenberg, Stamherre til Bidstrup, Eier af Gaarden 

Loistrup, Proprietair Ladiges paa Vosnæsgaard, Proprietair 

Schmidt paa Skieringmnnkgaard, Kammerraad Secher paa 

Skaffyegaard, Proprietair Hviid paa Sorvad, Ovcrkrigscom/ 

missair Ingcrslcv paa Rngaard, Baron Adler paa Hegholm, 

Overkrigs-Commissair Secher paa Ostergaard, Krigsraad og 

Herredsfoged Wescnberg paa Dronningborg Molle, Overkrigs, 

Commissair Secher paa Ssdringholm, Proprietair Ring til 

Trinderup, med flere.

Betydeligt Merglingsarbeide er og bliver iværksat ved 

Wosnæsgaard, Skaffscgaard, Rngaard, Mollerup, o. si. Gaarde. 

Ved næsten alle de nævnte Ejendomme brngcs enten Reenbralk 

eller Brakfrugtavl, Hnnsdyrcncs Forædling lader man sig og 

her være magtpaaliggende. Gaarden Trinderups Avling udvi, 

des aarligen ved Hedejorders Opdyrkning, og et herligt Van

dingsanlæg findes her iværksat.

Blandt Avlsbrugers udenfor Bondestanden indtager frem, 

deles Eieren af Maren Mslle, Lieutenant Tetens, en saqre 

hædrende Plads. Han driver sine Horder aldeles efter Vexel, 

brugets Regler, staldfodrer og dyrker Brakfrugter.
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Ved den Omhu, hvormed Jorderne til adskillige Prcrste, 

gaarde drives, saasom i Msrke, Thorsager, Mariemalcne, 

Gjerild, Støvring og Udbycnedcr, afgive disse Avlsbrug folge, 

værdige Exempler for Oinegnens Bonder. Pastor Bie i Ud- 

byencder har indfort fuldkomment Vexelbrug; Pastor Bang i 

Støvring ligesaa pan en Deel af sin Lod. Hos Pastor Henne 

i Morke bruges Mergling og rccn Brak samt Eremplet paa 

en indhegnet Lod givet. Pastor Thygesen i Mariemalene dyr, 

ker Kartofler i det Store.

Den Slendriansaand, som fra Arildstid har behersket 

vor Almue, er vel endnu ikke veget, men den taber sig dog 

Dag for Dag, især formedelst den Lcilighed, som denne Stand 

ved det forbedrede Skolevæsen er givet til at erhverve en høiere 

Grad nf Dannelse end tilforn. Selv blandt de celdre og mere 

kultiverede Bonder findes en og anden, som yttrcc en næsten 

forbansende Higen efter nt gjorc sig fortrolig med de sildigere 

Tiders Fremskridt i den landockonomisie Haandtcring ved Læs, 

ning i gode Skrifter i dette Fag, og det er ikke saa sjcldent 

at finde hos ham en velvalgt liden Bogsamling. At han ikke 

over Bogen glemmer sin Dont, men at han meget mere med 

Overlæg fager at føre sig de i samme meddeelte Raad til Nyt, 

te, derom vidne hans Agre, hans Avlsredstaber, hans Huus, 

dyr. Vel sættes hans Standhaftighed ofte paa en haard 

Pr-ve naar hans Ievnlige spotte over hans Foerd og naar 

de lægge hans Planer utallige Hindringer i Veicn. Men er 

han lykkelig nok til at overvinde de forste St-d og ved sine 

rigere Afgroder og sin forøgede Q.vcrgbes«tning at overtyde 

Fordommens Tilhængere om, at han cr paa bedre Vei end 

de, da formindskes disses Tal eftcrhaandcn, i det de stræbe at 

træde i hans Fodspoer, og de byde da Haanden til at afværge 

eller tilintetgjsre deres Angreb, der med Haardnakkenhcd ville 

vedblive at vandre paa den brede Bane, som Slendrian be, 

tegner, om de end forudsee, at den i Tider som de nuvæ

rende maa fore til deres Undergang. Virkelige« er dette ube, 

tvingelige Hang til at fslge Fædres Skikke en af den frem- 

stridende Agerdyrknings mægtigste Fjender! Hvor mangen haard 

Kamp, til Ercmpcl, har ikke den Mand maattet udstaae, der
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var den ferste, som i sin Egn indførte Brakfrugtavl, - alene 

fordi han lyste Fred over sin Kartoffelager.

Det vilde her blive for vidtloftigt navnligen at angive 

de mange dygtige og fordomsfrie Bonder i Randers Amt, der 

ved Indførelse af et hensigtsmeessigt Sædfliste, Staldfodring 

M. v., have gjort en god Begyndelse til at bringe deres Avls- 

brug det forsnstede Maal nærmere. Ikkun een Bonde, der 

er en sand Prydelse for sin Stand, ville vi indsircenke os til 

at nævne, i den Overbeviisnmg, at den Interesse, fom hos 

mange af Amtets Beboere er vakt for et forbedret Agerbrug, 

og de Fremsiridt, disse alt have gjort, for en stor Deel siyl- 

dcs hans opmnntrende Ercmpel og hans Beredvillighed til at 

tjene sine Ievnlige med vciledcnde Raad. Denne udmærket 

driftige Bonde, som tillige besidder en i hans Stilling sjeldcn 

Dannelse, er Dannebrogsmand Peder Nielsen Knndstrup, 

tilforn boende i Lcerberg Bye, nu i Rsve Bye, Galten Her, 

red, hvor han i Aaret 1823 arvcfoestede en Veirmslle og de 

dertil hsrende Iordcr. Indtil da var han Fæstebonde under 

Frysenborg Gods. Om hvad han i denne stilling, under 

trange Kaar og mange Uheld, udrettede, troe vi det overflø

digt at tale videre her, da derom kan læses udforlig Efterret, 

uing i Landoekonomisie Tidender/) hvori sindes indrykkede 

hans egne, med troeværdige Mænds Vidnesbyrd bekræftede. 

Beretninger til Landhnnsholdningsselsiabet, hvorfra ham i Aa- 

ret 1820 tilkjendtcs Selskabets 1ste Guldmedaille.

Det er nn hans ivrige Bestræbelse at faae indfort Verel, 

drift paa de arvcfeesredc Iorder i Rove; dertil gjorde han strål 

de vigtigste forberedende Skridt ved at foretage nødvendige 

Grnndforbcdringcr, opføre Hegn, og dyrke Brakfrugtcr i det 

Store. Hans Qvægbesætnmg, som i det forste Aar cftcrat 

han havde tiltraadt denne Eiendom, bestod af 22 Hoveder, har 

han allerede forøget til over det dobbelte Antal. Paa Dear, 

ken har han af Kampestccn opfort en Stald til 20 Kreaturer 

for at lette Transporten af Foder og Gjsdsie. ) de sildigere

•) See L. T, Zdie Binds 2det Heste.
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har han antaget flere unge Mennesker til Oplerrelse i Ager

brug og i Agerdyrkningsredflabers Forfcerdigelse.

Der findes nn, især i Voldum og andre Byer i Galten 

Herred, flere værdige Efterfølgere af denne hoist fortjente 

Bonde; Virkningerne af det lysende Erempel, han har givet, 

ere det Hele meget paafaldende og spores i en viid Omkreds.

I Omegnen af Vosnæsgaard gives adskillige driftige B-n^ 

der (deriblandt tvende i Skjodstrnp Sogn), som udmærke sig 

ved Anvendelse af heel Brak, nogen Mergling samt ved fla, 

beligt Vands Afledning og Steens Opbrydning.
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25.

Det oekonomiste Selstab for Randers Amt.

Dette Selfiab blev stiftet i Aaret 1810 og siylder fornemme, 

lig afdøde Kammerherre Fsnss og Etgtsraad Caroc sin Tilv«- 

rc^6>  I Overensstemmelse med dets Statutcr har det ved 

Præmiers Uddeling sogt at virke til Qvæg-, F-aare- og Sviner 

Avlens Forædling, til Havedyrknings Udbredelse, til Hunsflid» 

og anden gavnlig Indnstrics Befordring. Ogsaa har det uddeelt 

Belsnninger for Plantning af vilde Træer, for lang og tro Tje, 

„ege tn. m. Siden Aaret 1823 har Selsiabet ingen Præmier 

uddeelt, og dets Virksomhed er for Oieblikket saa godt som ophsrt. 

Conjuncturerne have nsdsaget de fleste af Medlemmerne til at 

unddrage sig fra at yde noget Pengebidrag til Selsiabet, oz 

kun ganfle Faa cre blevne tilbage. Det mangler imidlertid 

ikke dette Samfund paa Midler til nt virke for sit Formaal; 

thi dets rentebærende Fond beløbet sig til henved io,ooo Rbd. 

i Kongelige og private Obligationer. Man har derfor det 

bedste Haab om, at der ved de tilbageblevne Medlemmers 

Bestræbelser vil bringes nyt Liv i Selskabets Virken, og det 

var meget at snsic, om den, som det synes, kjolnede Inter

esse for Selskabets Forhandlinger atter maatte vækkes, da 

Ler netop i Tider som de nærværende synes at være den rigeste > 

Anledning for flige almcennyttige Samfund til at stifte Gavn 

i deres Kreds. — Saavidt vides agter dette Selskab i Aar 

(1826) igjen at begynde sin Dirken.



190

26.

A. Nutidens priser paa Landejendomme.

E)e lave Priser, hvortil Landmandens Producter ere sunkne, 

medens hans Udgifter næsten ere blevne uforandrede, maatte 

n-dvendigen have en ufordcelagtig Indflydelse paa de .faste 

Ejendommes Værdie. Mangel paa Driftkcapital, tildcels og- 

saa paa Indsigt og Dygtighed i at drage det, efter Omstæn- 

Lighederne, størst mulige Udbytte af et Avlsbrug, har cndmere 

bidraget til at foroge dette Onde.

I Randers Amt, (om overalt i Landet, ere derfor Eien/ 

dommene betydelige« faldne i Prisen, i Særdeleshed de, der 

ligge i de siarpe Egne og cce blottede for Skov, Kalk, Mer, 

gel eller andre Herligheder. Saadanne Eiendomme anseer 

man næsten for aldeles ingen Værdie at have, naar der er 

Spsrgsmaal om deres Afhændelse. I Nsrrc - Herred, i On, 

slld Herred og flere Steder staae saaledcs mange til Enkekas- 

sen for prioriteret Gjcld udlagte Selveicrgaarde ledige, fordr 

Ingen vil modtage dem, endog uden nogen Betaling. Umiu 

ligheden af, under saadanne Omstændigheder, kun paa nogen, 

lunde taaleligc Vilkaar at kunne sælge faste Eiendomme, ind, 

fees let. Saa meget muligt undgaaer man derfor Gaardsalg, 

hvor det ikke nedvendigen maa finde Sted if-lge Executioner, 

hvilke desværre ere temmelig hyppige.

Folgen heraf er, at Bsndergaarde i de • ringere Egne 

kunne kjsbes for nogle faa Daler. Saaledcs er en Gaard i 
Tiirsirup, Sonder-Herred, paa 3 Tdr. Hartkorn, hvoraf alle 

Skatte-Restancer vare cftergivne, solgt for en Snces Daler, 

men Bygningerne vare forfaldne. Led Ryomgaard i Nørre- 

Herred cr dog cn Gaard paa 3 a 4 Tdr. Hartkorn, men med
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gode Bygninger, solgt for 250 Rbd. — De mindre Steder 

synes at have holdt sig noget bedre i Prisen, især naar de 
have en for Prodncternes Afsætning fordeelagtig Beliggenhed, 
og Horderne ikke ere for ringe. Saaledes er en Udfiyttcr- 
gaard paa Dolmer Mark, tæt udenfor Grenaae, med 2 Tdr. 
Hartkorn og 18 til 20 Tdr. Land, i 1823 solgt for 500 Rbd. 
Sejler. Jorderne til denne Gaard, som i Anret 1796 havde 
kostet den daværende Eier 600 Rd. dC., vare og bragte i god 
Stand ved tilkjsbt Gjodsie. En Parcel paa 2 Tdr. Hartkorn 
med 6 å 7 Tdr. Land i samme Egn solgtes for et Par Aar 
siden til c li Jndvaancr i Grenaae ligeledes for 500 Rbd.
I Amtets gode Egne udbringes en Bondegaard alminde- 

lrgcn til nogle tusinde Rigsbankdalcr. En Gaard i Vissing 
Sogn, Galten Herred, med 30 Tdr. Land fortrinlige Jorder 
og endeel Engbnnd, blev for nogle 2lar siden solgt for noget 
over 3000 Rbd.; men Besætningen fnlgte med. I Dærum, 
samme Herred, blev derimod noget senere en Gaard med sam- 
tn c Areal solgt fsrst for 1200 Rbd. og atter kort derpaa for 
1600 Rbd. — Priserne paa de større Eicndomme ere betyde. 
Ugen dalede. Gaardcu Stccnalt, som i bedre Tider ansaacs 
at være over 100,000 Rd. værd, er i Sommeren 1824 solgt 
for 61,000 Nbd.; Besætning og Avlsredsiabcr medfnlgte i 
Kjobct. — I Nsrrchald og Stevring Herreder staae de fleste 
Bender sig endnu ret godt og holde fast ved deres Eicndomme. 
Her mærkes og kun lidet Afslag i overdaadig Klædedragt og 
Levemaade, saasom: store Gilder, Kaffe og Brcendcviin til 
daglig Brug.

Ihvorvel Forpagtningsafgifterne af Landeiendomme, som 
en Fslge af det Anfsrte, ere særdeles moderate imod forhen, 
saa ere de dog ikke aftagne i samme Forhold som den Værdi, 
der sættes paa en Eiendom, naar den sælges.

Gaarden Hessel ved Grenaae, hvis Tilliggende af Jorder 
soran under 1ste Post er nævnet, blev i Aarct 1824 bortfor- 
pagtet for 400 Tdr. Byg, 300 Tdr. Havre og 300 Tdr. Rug, 
at erlægge efter hvert Aars Kapitelstaxt; desuden 400 Rbd. 
Selv aarligen. Forpagterne have selv anflaffet Besætning,
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hvorimod de ere frie for alle Skatter og Afgifter. Men del 

sial her, som paa flere Steder, være Tilfældet, at Forpagt, 

mngsafgiftcn ikke endnu er udrcdct eller sial kunne udredes i 

fit fulde Omfang.

Af Kaloe Gaard og Gods, som før Krigen havde kostet 

217,000 Rd. Cour., var den aarlige Forpagtningssum dengang 

4ooo Rd. Cour., men i de sidste Aar derimod 1400 Tender 

Korn. Denne Eiendom er nu solgt for 80,000 Rbd. S§lv.
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B. Tjenestefolks LM. -

Der gives neppe nogen Egn, hvor Tjenestefolk savne Leilighcd 

til Erhverv, naar det ellers tt deres alvorlige Attraae at syge 

den. Tvertimod har man paa mange Steder ondt nok ved 

at erholde, i det mindste til visse Tider af Aaret, de n-doen* 

Lige Arbcidsfolk, og disse cre da ofte ublue i deres Fordringer. 

Man er i faa Henseende værst faren i Egne, hvor der givc§ 

mange og betydelige Herregaarde og kun faa Hunsmænd og 

Parcellister, saasom i Norre Herred, i Gjerlev Herred og 

flere Sleder. I de Egne hvor Almuen er meget hnusflittig 

f. Ex. i Hstcrlisberg Herred, er det vanskeligt at faae qvin- 

deligt Tyende, fordi Fruentimrene hellere sidde hjemme ved 

Væven, end de tage fast Tjeneste; kun i Hestens Tid lade de 

sig fæste. Allermindst sijstte de om at tjene som Malkepiger, 

hvilket de ansee som en Slags Fornedrelse; derfor falder det 

især haardt at faae Tjenestepiger ved Meierierne, sijondt de 

her lonnes godt; snaledes gives paa Vosnæsgaard, foruden 

2 Skp. Hyrsæd, 25 Rbd. i aarlig Lon til en Malkepige.

Det er alt i det Foregaaende omtalt, at i Egne, hvor 

megen Udparcellering har fnndct Sted, unddrage mange sig 

fra Tyendeklassen, hvorved der er opstaact Forlegenhed for at 

fane faste Tjenestefolk. Imidlertid er den Formindskelse, som 

paa denne Maadc.fremkommer i disses Tal, kun temporair, 

da den vel maa ophøre, naar Parcellisternes Born naae den 

Alder, at de kunne tage Tjeneste.

Letheden eller Besværligheden med at faae Arbcidcre, be

roer isvrigt meget paa hvört Aars Kornafgrøde; er den riig, 

da mangler det aldrig paa Fortjeneste for Dagleierne; er det 

Modsatte Tilfældet, har Lqndmandcn kun lidet at tærske, da 

kan det vel hænde, at nogle af disse komme til at savne Ar- 

beide i Dintermaanederne. ) Skovegnene finde de dog gjerne 
rbutters Amt» (13)
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Fortjeneste ved Skovning, og naar Høsten forestaaer, da vide 

Le ret godt at benytte sig af Hunsbondcns Forlegenhed for at 

faae dygtige Arbejdere, hvilken undertiden er saa stor, at den 

ene Hnnsbonde overbyder den anden. For Host og Slet gives 

i Almindelighed paa Hovedgaardene 2 L 3 Td. Korn forndcn 

Kosten, stundom ogsaa et Lars Hse. Til Beviis paa hvor 

vanskeligt det i visse Aaringer er at faae Arbejdere om Efter- 

aaret, kan tjene, at Hr. Schmidt paa Skicringmnnkgaard 

bod i Aaret 1820 hver 5te Skjeppe for Kartoffeloptagning 

efter Ploven, uden at Nogen meldte sig, hvorfor han lod om- 

trent ben halve Afgrøde raadne i Iorden. Paa Grund heraf 

har han siden den Tid indsirænket sin Kartoffelavl til omtrent

Deel. I 1823 maatte man ogsaa ved Vosnæsgaard lade 

Kartoflerne raadne i Jorden fordi ingen Optagere vare at er- 

holde skjondt man bod hver anden Skjeppe. Men mutigen 

har og ondt Veirlig afskrækket Folk fra at paatage sig et Ar- 

beide, som i sig selv ikke horer til de behageligste, især naar 

det sial forrettes sildigt ud paa Efteraaret.

Det er overhovedet en almindelig Klage at Arbeidslsn- 

nen er for hsi i Forhold til Fødevarernes nærværende Priis. 

Endnu i de sidste Aar har en Tjenestekarl faaet i aarlig Lou, 

fra 14 til 20 Rbd., ja i Gierlev Herred indtil 30 Rbdlr. Sed- 

ler, og en Pige 12, 16 til 20 Rbdlr. og derover. Som oftest 

bestaaer kennen ganste eller for en Deel i Seed og Huns, 

flidsprodncter. En Karl erholder da gjcrne 12 Alen Her- og 

Bkaarlærrcd, ligesaa meget Vadmel, og Resten i Penge eller 

Naturalier. En Pige 8 å 10 Rbdlr. contant samt Lærred og 

Ladmel, stundom ogsaa en halv eller heel Skjeppe Horfrse 

samt et Faar fsdt og græsset. En Dreng saaer fra 6 til 10 

Rbdlr. aarligen.

Daglcien er for Markarbejde om Sommeren sædvanligen 

12 å 16 ß. og Kosten, om Vinteren omtrent det halve; For 

andet Ertraarbeide, saasom ved Kalkbrænderier, er Daglønnen 

i Sommermaanederne noget hsiere, og i Høsten kan en due

lig Arbeider erholde i Daglon fra 24 til 32 ß. og Fruentim- 

werne 16 til 20 ß. J de østlige Herreder lsnncs Daglejerne 

sjeldent med Penge, men faae gjerue i å 2 Fjerdingkar Ruz
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i Dagløn. Hvad der gives, naar man accorderer for hele 

Høsttiden, er foroven sagt. Jsvrigt er Folkelynnen altid 

hoiere paa Herregaardene, end hos Bønderne.

For en Favn Grøft at grave gives 1 ä 2 ß foruden 

Kosten, i Forhold til Grøftens Dybde og Bredde og Iord- 

bnndcns Beflaffenhed; for Sandmergcl at læsse gives paa Ru- 

gaard iß pr. Læs, men ingen Kost. For at flaae og opfatte 

en Favn Brænde i Skoven gives $ Skp. Rug.

(13*)
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C. BL,Næringsveje.

5 Tider som de nærværende, da Agerbrnget kaster saa lidet 

af sig, at Jorddyrkeren med al sin Flid dog ofte maa sukke 

under en kummerfuld Tilværelse, var det vel særdeles snsieligt, 

om han, uden at tabe sit egentlige Kald af Sigte, kunde paa 

andre Veie ssge Erstatning herfor. Men, naar man undta- 

ger den ringe Bifortjcneste Huusfliden forsiaffer Landalmuen, 

hvilke Erhvervskilder udenfor Agerbruget staae da almindclig- 

viis aabne fsr Bonden? 05 om ogsaa saadanne kunne udfindes, 

var han da i Stand til at benytte dem uden at forsømme sit 

Avlsbrug? At dette er og altid maa blive hans vigtigste ja 

eneste Ststte, derom er han og saa fnldeligcn overtydet, at 

selv der, hvor en Binæringsvei, f. Er. Fiskene, frembyder 

sig for ham, lader han sig dog sjcldcnt drage fra sin vante 

Befljeftigelse, hvilket vel ei heller i det Hele taget vilde være 

ønskeligt forsaavidt Gaardmoendcne angaaer, om hvilke det An

førte egentligen gjelder.

De Binceringsveie, hvormed Randers Amts Beboere be- 

fatte sig, ere, som andensteds, ubetydelige og indskrænke sig 

filene til folgende:

1) Nogle kalkbrænderier, af hvilke de fleste findes i 

een og samme Egn, nemlig ved Clansholm, ved Tuustrnp 

samt i Byerne Hatting og Skader. Tæt ved Gaarden Claus- 

holm cre rige Kalkbrud, og her brændes aarligen omtrent 1200 

Tdc. Steenkalk, der vel ikke er flet saa hvid som den bckjendte 

Monsted og Dangbjerg Kalk, men dog finder taalelig Afsætning. 

Ved dette Værk brænder man Kalk og Munrsteen i samme 

Ovn; de sidste stables ovenpaa Kalkstenene, hvilke Udkræve den 

stærkeste Varme. Til een Brænding bruges 7 til 8 Fv. Kalk- 

stecn, som give omtrent 400 Tdr. brændt Kalk. Byen Hak- 

lmg har ei selv Kalkbrnd, men henter Kalkstenene fra Val-
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tum, hvob de hidtil betaltes med iS Rbd. pr. Favn. Kalk

brænderierne i denne Bye^saavelsom de i Skader ville nu sand- 

synligviis standse, deels af Mangel paa Afsætning og deelr 

formedelst den begyndte Fredning af Skovene. — I Sonder- 

Herred haves Kalkbrænderier ved Gaardcne Katholm og Hessel 

samt i Byerne Balle og Drammelstrnp. Paa de to forst- 

ucevnte Steder brændes kun Kalk til Gaardens og Godset« 

egen Brug. Endeel Kalkstcen hentes fra den sondre Kyst af 

Kolind Sund; det bedste Kalkbrnd findes dog i en Kalkrevle 

ved Glatved Strand. Kalken, som brændes i denne Egn sial 

være af langt bedre Besiaffenhed, end den fra Gudumlund, 

men den sidste afsættes dog lettere, fordi den sælges til billigere 

Priser. Ved det lidet Værk i Balle Bye brændes ogsaa Muur- 

sicen, der formes af en Art Mergel, og de have, naar de ere 

brændte, ganske Udseende nf Flensborger Steen. I Dram- 

melstrup brcendcs rode Muursteen. En Teglovn paa Høgholm, 

som i de senere Aar har været ude as Drist, er nn paa ny 
istandsat; den indtager omtrent 25000 Steen.' Ved Sang, 

strup i Nsrre-Herred findes fortrinlige Kalkstcen, hvoraf bræn, 

Les paa Scheel hvad Gaarden og Godset forbruge. Under 

heldigere Coujuncturer kunde her anlægges betydelige Værker, 

La her haves godt Leer saavelsom Kalk i Mcengde og da Eg- 

nen endnu er temmelig siovriig.
Ogsaa ved Ryomgaard i Sonderhald Herred findes et 

Par Teglovne. En Bonde i Gjerlev har opfort en liden Ovn 

til Teglbrændcrie, forst af Iord, men siden af Steen, da 

Manden ikke var tilfreds med Iordovnen. Muursteen brcen, 

des her ved Torv og ere af god O.valitet; Leret dertil tagel 

han i en Grav paa sin Mark; det celles ved Hjelp af en li, 

den Karre med to Hjul og som trækkes nf een Hest, der gnaer 

ved Siden af Karren udenom den Rundkreds, hvor Leret æl- 

tcs. Han brænder ogsaa Kalk af en Art Kalkjord, som han 

ligeledes har paa sin Mark og som han former ligesom Muur

steen for den brændes. En lignende Teglovn er indrettet asen 

Mand i Dalbycneder Sogn. Saadaune lidet bekostelige Tegl- 

r«rkcr fortjene at anbefales formedelst deres Simpelbed.
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Under n«rv«rende Omstændigheder have dog kun Faa <§vne 

til at opføre nye Bygninger eller udvide de gamle. Derfor 

kunne deslige Værker ikke have fornoden Afsætning af Steen 

og altsaa ikke drives med synderlig Fordeel. Dette har ogsaa 

foranlediget, at adskillige Kalk- og Teglbrænderier, især i Son- 

der-Herred, ere aldeles nedlagte.

2) I Randers Fjord ere paa forfljcllige Steder Indret

ninger til Larefisierie eller saakaldte Laregaarde, 12 i Tallet. 

Disse ere matriculerede til Hartkorn; Laxegaarden ved Fri- 

senvold, omtrent i Miil vesteu for Randers, er den betyde, 

ligste af dem alle, den siyldcr af 5 Tdr. 2 Skpr. 2 Fkr. Hart

korn. Man antager, at der i Gjennemsnit aarligen fanges 

circa 2000 Lar i Randers Fjord og disse Lar, som ere af 

Størrelse fra 4 til 4o Pd., flnlle endog bære Prisen for dem, 

bcv indf-res fra Rorge. Bed ^ænge blev i Vinteren 1825  

1826 fanget cn Lax, som veiede 52 Pd. Fornden Lax fistes 

øgsaa i Fjorden endeel Arter og Helt samt Gjcder, Skaller 

Sild og Aal. Fiskeriet i Randers Fjord, fljondt vigtigt for 

Deeltagerne, er dog nu langtfra ikke af den Betydenhed som 

i ældre Tider, da Fjorden havde storre Bredde og Dybde, og 

Fisterigheden skal endog være meget aftagen her i de senere 

?tar, hvortil angives som Aarsag at Mange, tildcels Uberet- 

tigede, drive Fiskene i Fjorden ved utilladelige Redskaber 

saasom Vaaddratt med Pulsning i Seildybet, de saakaldte Krin- 

gelgarn, Radrnscr, o. s. v. Udførligere Efterretning om Fi- 

fkerict i Randers Fjord kan læses i Stadfeldts Bestrivelse over 

Randers Kjobstad Pag. 65 ff.

I Mariager Fjord er Fiskeriet ubetydeligt. Mariager 

Bye eier en Pulsvaad af de ved Limfjorden almindelige, hvor- 

mcd fiste6 nogle Aal, Flynder, Ørter, Helt og Sild; — dog 

bæt Udbyttet i de seneste Aar været maadeligt. Man fister 

her hele Sommeren og binder sig ikke til nogen Regel uden 

forsanvidt at Vanden maastee er bnndct anordningsmæssigt. 

Oin dette stsiende Redsiab foraarsager nogen Skade ved at bru- 

geé i Legetideu, bor Sagkyndige bede.-nme. Nogle Flyndergarn 

udsættes, men Fangsten cr ubetydelig, endssjyndt der forhen



199

har »æret en saadan Mamgde Flynder, at be bleve ansete for 

en af Byens Herligheder, og ved en egen
bleve en ssgt Artikel til andre Steder i Provmdsen Aale i. 

ser udsættes enkeltviis, og give undertiden taaleltgt Uebytte, 

men Aalene ere i Almindelighed smaae. Bedre fistes med 

dette Redskab nærmere mod Fjorden- Munding. Fjordens 

Dvbdc, paa sine Steder henved 20 Favne, gjorde maasiee an- . 

dre Rcdsiaber udvendige, ligesom det udentvivl var gavnligt, 

om de nu brugelige Aalejern bleve afskaffede.

Forhen sial der for kongelig Regning have vceret^Sr de- 

salterie, men naar kan ikke bestemt opgives. Nu haves .ugen 

Sildegarn; men for nogle Aar siden brugtes endnu et Bund, 

gam 1 Miilsvei fra Mariager, hvormed fial være fiflet godt. 

Nogle svensie Fisiere vare, for omtrent 6 til 7 Aar siden, en 

xort Tid i Mariager for med Drivgarn og en egen Art Ruser . 

at benytte Fisieriet for en i Randers boesat EngelænderS 

Regning, — Udbyttet var ubetydeligt — Aarsagen ubekjendt.

Den fisierigste af Amtets Inds-er er den for omtalte 

Glcnstrnp Sse, som forsyner Omegnen og Kjsbstaden Hobroe 

med forstjcllige Arter Fcrsivandsfisi. Dog er Fisieriet » denne 

som i de øvrige Indsoer temmelig forssmt. Aalefisierlet » 

Glcnstrnp Soe benyttes af en Indvaaner i Hobroe; han har 

tilkjobt sig Rettigheden til dette Fisierie, som drives ved Hjelp 

af en Aalckiste. De omkringboende B-nder drage sig kun i 

rinqe Grad Soens Fisierighed til Nytte, vel især af Mangel 

paa hensigtsmæssige Rcdsiaber. Nogle fattige Hunsmcend 

stange Aal, Gjcdder m. m. i Kolind Sund, hvllke Flfl de 

meest afsætte i Grenaae.
For Kystbcbocrnc frembyder Havet en, efter Flcrcö Paa

stand, stor Rigdom af Fifl, især Torsk; men at desuagtet Fi- 

fleriet langs hele Iyllands Sstkyst betragtes med Ligegyldighed, 

cr 6cfjcnt)t nok. Enkelte Hunsmænd i Morre- og Sonder, 

Herreder ssge en ringe Fortjeneste ved Torsie- og Aalcfangst 

paa Kysten, og det indsees let nt dette Fisierie kun dnve- 

qanste i det Smaa. Hist og her cr anlagt en Uden Aale- 

gaard De Torsi, her fanges, t-rre- i Atmendellghed f*r --
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fWjjef. Ved Nygaards Strand i N^rre Herred er især god 

Lerlrghed til Fisierie; tillige er her en sikker Ankerplads. Ved 

Kysterne af Hels fanges og nedsaltes i Fjerdinger en temmc. 

Ug stor Mængde fortrinlig gode Aal, ogsaa Sild, men disse 

kun til oieblikllg Forbrug. Hunsmændene i Skicring og

Sogne drive Fiskene i Kaloe Viig med temmelig 

^ver. De fange endeel Torfl samt om Sommeren en Mænade 
Nreier, fom de fore til Aarhnus. Hver Mand kan herved 

tjene et Par Mark dagligen. Nogle Borgere i Ebeltoft have 

drevet Fisierie i Bugten, men atter ophørt dermed. Ved 

Mariager fistes om Efteraarct og Vinteren en stor Mængde 

Muslinger, som deels sælges raa til Omegnen, decks ncdsyltes

Man vil paastaae, at der ikke er Opmuntring'nok tU at 

lægge mere V.nd paa Fiflerie, i det be, der befatte sig her, 

med, mangen Gang neppe faac den derpaa anvendte M-ie 
betalt.

For 1 Lpd. tocrct Torfl, maaflee ligcsaagod som den 

norste Klipfisk, kan f. Er. ikke erholdes mere end 1 Rbd. At 

Fist ere saa godt Kjsb maa vel tilflrives ikke blot Tilforslerne 

fra Limfjorden, men især de nærværende lave Priser paa an, 

dre Fedevarer, hvilke dog sædvanligen foretrækkes, i det mind

ste af Bonden. Som anført, cr det næsten alene enkelte fat, 

tlge Huusmamd, som befljeftige sig med Fiflerie, men flak 

dette kunne drives med Fordeel, da maa det være i det 
Store.

I sidste Henseende ere ogsaa Forsog gjorte i Kaloc Viig, 

hvilke imidlertid mislykkede, som man siger fordi ingen kyn

dige Fiflere havdes i Egnen. Mulige« var det ogsaa Folge af 

locale Omstændigheder; thi efter en der boende Landmands 

Erklæring vil Fiskeriet paa dette Sted ikke med -icnsynlig Vis- 

hed om stor Fordeel kunne udvides, og der har det desuden 

altid viist en ugunstig Indflydelse paa Agerbruget med Jiciv 

lyn Ul Huusmændenes Deeltagelse deri. - Skipper og Danne, 

brogsmand Jörgen Pedersen har i Efteraaret 1824 ved Boes, 

lum Strand ved Ebeltoft etableret et Fiflerie, som i det for

ste Aar har afgivet en Fangst af 48 Skpd. 12 Lpd. Torsk,
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hvoraf han har tilvirket 246 Lpd. Klipfisk, 149 Lpd. tsrrede 

og 577 Lpd. saltede Torst. Dette Qvantum er, paa lidet nær, 

som er solgt paa Stedet, fart til Aarhuus og Randers og der 

afsat.
3) I Landsbyen Worrup, tæt ved Randers, forfærdi- 

ges en stor Mængde sorte Iydepotter af Hnnsmcend og Huus- 

qvinder, som ved denne Industrie have en ikke uvigtig Bifor, 

tjeneste. Største Delen af disse Iydcpottcr afsættes paa Ls- 

vcrdagsmarkederne i Randers. Mcerkeligt nok er det, at denne 

Industrie netop er i Gang her, sijondt Potte-Leret maa hen- 

tes over en Miil borte ved Askildrup, og endnu mærkeligere 

at Worrnp er det.eneste Sted i hele Omegnen hvor man 

besijeftiger sig med Pottemageriet.

4) I enkelte Byer i Ssnderhald Herred gjsrcs Treesioe 

til Salg, dog knn i ringe Mængde; de fleste Trcecsioe komme 

fra Rye Egnen, hvor man udentvivl er mere -vet i dette Ar- 

beide, og har Træet omsonst.

5) Adskillige Bonder, som have Torvefijær i den store 

PlNdstrup Mose i Ssnderhald Herred, forbrænde en stor Deel 

nf de bedste Torv til Kul i dertil over Iorden anbragte Mi- 

ler; disse Kul cre saa fortrinlige at de paa Essen endog skulle 

frembringe en stsrre Varmegrad end Steenkttl. De sælges t 

Omegnen for 2 Mk. 8 ß. Tonden.

Endnu bsr navnes, som en særegen Erhvervsgreen, hid/ 

til kun benyttet af een Landmand i hele Amtet, nemlig:

6) En Oliemølle, som for'faa Aar siden er anlagt af 

Moller Kaas, Eier af Aae Vandmolle ved Mariager Fjord, 

og som svarer god Regning, da den deri præparerede Olie 

finder villig Afsætning endog til Hovedstaden. Anlæg af denne 

Art fortjene vist megen Anbefaling, især med Hensyn til, at 

de raae Producter, som ved Oliemøllen forædles, tildeels ere 

saadanne, som ellers ingen synderlig Dærdie have, saasom 

Agerkaalfrse, Affaldet ved Horfrse. Med Oliekager fedes 

Stude; de faae ikke udelukkende Roeoliekager, men i det 

mindste ; Deel af Foderet maa være Linoliekagcr. Til et 

Kreatur bruges omtrent 12 til 14 Skpd. af begge Slags.
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Studene staae | Aar paa Stald for at blive fede og give da 

ligesaagodt Kjsd fom ester Pcrlemeel; men Svinene faae gry- 

net Flest efter dette Foder. Disse Oliekager ere i den sildi

gere Tid solgte for 2 Rbdlr. pr. Skpd. og de søges meget 

for at forsendes til Engeland, saavelsom Kreaturbeen, af hvilke 

Moller Kaas samler og opkjsber endeel.
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27.

Hvilke Dele af Landbruget fortjene ister Anbe

faling efter remporaire og locale Forhold?

Tidsomstændighederne ere faa vaklende, som nu, 

er det neppe muligt, med Bestemthed at afgjsre denne Op- 

gave; thi alle Landmandens Produkter falde beständigen i 

Prisen, og hvad der i det ene Aar betaler sig nogenlunde, 

svarer ikke Regning i et andet Aar. Denne Ustadighcd i 

Handelen gjsr det umuligt for Landmanden at sætte Lid til 

noget vist Udbytte af hvad han har at sælge.

For øjeblikket synes Ulden at vcere en af de Artikler, 

der holde sig bedst i Prisen.*) Vore Agerdyrkere burde altsaa 

nu især lægge Vind paa Faareavl. Men ordentligviis kan 

denne vel ikkun fortrinlige« anbefales for Beboerne af de skar- 

pere Egne. I Almindelighed kan vel neppe nogen Avlsbru

ger udenfor disse Egne være tjent med at gjsre Faar til sin 

Hovedbcsætning; de give liden Gjsdning cg kunne ikkun for- 

tære det fineste Foder. I det hoicste 2 Gange faa mange 

Faar som Koer eller andet Hornqvæg, er udentvivl det For

hold, hvorunder Faarcavlen svarer bedst Regning.

Smsr er cn Artikel, som synes igjen at komme i Fa, 

venr. Men om ogsaa cn og anden af de stsrre Gaardeiere 

derved kunde finde sig opfordret til at anlægge Meierie, da 

vil han nok vanskcligen kunne overkomme de Bekostninger, 

som dermed ere forbundne.

Af Vegetabilicrne nævner man Handelsplanter som de, 

til hvis Dyrkning de nærværende Forhold incest opmuntre 

Landmanden. Dog moder herved den Indvending, at saa- 

snart een eller anden af disse Planter dyrkes af Mange og i 

det Store, falder Produclct ofte saa meget i Prisen, at Pro-

♦) Man bor erindre, at dette er nedskrevet sor henved z Aar siden.
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dttcenten kan, istedetfor at vinde, paafsres Tab. De, som 

fyrst befattede sig med Rapsædcn, havde saaledes et betydeligt 

Udbytte, da de kunde erholde 18 til 20 Rbdlr. for hver Tonde 

Rapsoed. Prisen herpaa er siden falden særdeles meget, og der 

er maasiee Udsigt til, nt den endnu vil synke dybere, især der, 

som Gasbelysningen vedbliver at udbrede sig. Det kan efter 

disse og flere Omstændigheder drages i Tvivl, om Rapsavlcn 

for Tiden bor anbefales.

De locale Omstændigheder give, ligesaalidct som Conjunct 

lurerne, Anledning til, at man nogetsteds skulde foretrække en- 

ten den animalste eller den vegetabilste Production, med Til- 

fidescettelse af denne eller hiin.

I et velindrettet Avlsbrug bor jo ogsaa et passende For- 

hold finde Sted heri, da disse tvende Grene af Landbruget 

ere saa usle forbundne med hinanden, nt den ene nsdvendi- 

gen maa bctinges af den anden. Sknlde nogen betydelig Af- 

vigelse herfra kunne tænkes innlig eller ansces tilraadelig, da 

maatte det nok alene være rinder Forudsætningen af vigtige 

Forandringer i Handelens Gang.

Hvad der i Almindelighed svarer bedst Regning for et 

Agerbrug beroer dog meget paa den Egn, hvori Landmanden 

boer. I Egne, hvor Afsætningen af Kornvarcr vanstcliggjores 

ved en lang og besværlig Transport, er overhovedet den ani- 

malsie Production fordcelagtigst. Græsgangenes Beskaffenhed 

maa da afgjsre, hvilke Kreaturer fortjene Fortrinet. For de 

bedre Jorder med gode Græsgange bor Fedcqvæg og Tillæg af 

en ftsrre og ædlcre Hcftcraee anbefales; Landmænd, som have 

megen Kjcergreesning, bor tillægge Hornqvæg og Heste af en 

simplere Race, og de, dec have hoie, sandede Iorder eller 

boe i Hedeegne, bor iscerdelcshed gjsrc Faarcavlen til Hoved- 

sag. Gode mUldsandede Jorder ansecs bedst stilkede til Hol, 

lænderke.

Bliver Kartoffel- og Spergel-Avlen mere udbredt i Sand, 

egnene, kunne disses Beboere, ligesaavel som de bedre Egnes, 

have nogen Bifortjcncste ved at opfede Kreaturer. Dersom 

Bonden indsaae Nytten af at holde i det mindste sine Ar- 

bcidkheste paa Stald den st-rste Deel af Sommeren, kunde han,
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endog i magre Egne, have en bedre Hesterace, end den, som 

nu sædvanligen sindes her, og tillige kunde han da holde et 

større Antal baade af Heste og af Hornqvæg. Den animalste 

Production vilde da være mere indbringende for ham, end den 

vegetabilste, som i disse Egne ikke kan give synderligt Udbytte.

I de Egne, hvor een eller anden Kornsort lykkes for- 

trinltgen, saasom i Sonder og Mols Herreder: Rugen, og i 

andre Egne af Randers Amt: Bygget, der maae saadanne 

Sædeartar altid være og blive Hovedsagen, om end Han- 

dels-Conjuncturer kunde synes, at indbyde til Dyrkningen nf 

andre Værter. Fordelen af Forandringer under flige Omstæn

digheder vilde være uvis og i alt Fald sjcldent blive af Va, 

righcd.

Enhver, der har Jorder, tjenlige til Hsravl, bnrde ikke 

forsømme denne. Det vilde være ønskeligt om Bonden end 

blot avlede Hor til egen Forarbejdning, hvorved Huusflidcn 

knnde betydcligcn frcmhjelpes. For Hsrfreet vilde ncppe sav

nes fordcclagtig Afscrtning, iscer til Oliemøller.

Klover, Vikkcr, Boghvede, Spergel, gives alle megen - 

Anbefaling som gode Foderurter; den sidste isærdeleshcd for 

Sandegncne, hvor den menes at ville betydcligcn afhjclpe Græs- 

mangelen, da den endog i terre Sommere giver taalelig Af, 

gryde. Den bliver især sordeelagtig derved, at den kan og 

bor saacs 2 Gange i een Sommer paa samme Sted. Lykkes 

end ikke den forste Afgrsde, da kan man i Almindelighed 

haabe at den anden vil blive dcsbedre.

Hvad der ogsaa fortrinligcn bor opmuntrcs til, er Kar

toffelavlen og fornemmelig i Sandegncne. Kartofler crc ikke 

saa vanflelige al dyrke som de fleste andre Rodfrugter; Pro- 

Mietet nf dem er betydeligt og de forberede Jorden særdeles 

vel til den efterfølgende Sæd. Imidlertid maa herved iagtta- 

gcs at Kartoffelavlen ikke i nogen Egn ber udvides til den 

Grad, at Jordens Bearbejdning og Kartoflernes Optagelse 

skulde falde for byrdefuld øg bidrage til at opsirue Arbcidslon, 

neu; thi da kunde det Fordeelagtige ved deres Dyrkning bort- 

falde. Allerede nu er Kartoffeloptagningen paa sine Steder 

forbunden med Vanskeligheder, fordi der mangler Hænder.
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28.

Særegenheder, fom for andre Egne kunde tjene 

til Efterfølgelse eller Advarsel.

Til at bedsmme hvorvidt der frembyder sig et eller andet, 

som under denne Post kunde fortjene Omtale, udfordres et 

nøicre Kjcndsiab til hele Landet, eller i det mindste til den 

Provinds, hvoraf Randers Amt kun er en liden Deel. Imid, 

lertid ville vi dog her bemærke Folgende:

a) I Ssndcrhald Herred er det ikke ualmindeligt at brænde 

Kul af Tree eller Terv; dette fortjente at efterfølges i andre 

Skovegne eller hvor den dertil tjenlige sorte Tørvejord haves.

h) Paa flere Steder, dog især i Rougsse Herred, er det 

Skik at lønne Tjenestefolkene alene med Seed; de erholde nem- 

lig udsaaet nogle Skjepper Sæd af hvert Slags og faae Af

grøden bjerget og tcerflet ved Huusbondens Hjclp. At denne 

Skik, som er stridende mod vor Lovgivning, maa give Anled

ning til mange Misbrug, endog til Tyverier, er begribeligt; 

men paa den anden Side bevirker den, at Tyendets L-n bedre 

staaer i Forhold til Tiderne.

c) Paa Stamhuset Rosenholm og paa Gammel Estrup finder 

den Mærkelighed Sted, at Gaardens Hovmarker ere bortfor» 

pagtede til cn Snces Bsnder paa Godset. Ogsaa paa Claus- 

holm har det samme været Tilfældet. De Bsndcr, som have 

indladt sig paa flig Forpagtning, haabede derved at faae no

gen Lettelse i Byrden af det dem paaliggende Hoverie. Men 

man kan let fhitte sig til, hvad Erfaringen ogsaa har viist, at 

nemlig saadant Fcellcdsiab om en Forpagtning er meget be

tænkeligt haade for Godseicren og Bsnderne. Hiin, som har 

faa mange at holde sig til, har ondt ved at faae Forpagt- 

ningsafgivten rigtigcn erlagt, og blandt disse gives der altid
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nogle, som tage sig Sagen let og hoste Fordelen qf de Drif- 

tigeres Zlnstroengelse, saa at Forpagtningen kun lidet baader 

de sidste.

d) I Byerne paa Grevsiabet Scheel seer man udenfor hver 

Bondegaard et Vognsiunr, hvori een eller flere Bsndervogne 

kunne rummes. Disse Skure ere heist simple; de bcstaae alene 

af nogle nedrammede Pæle, hvorpaa er lagt Stænger, som 

crc tildækkede med lidet Halm. Paa dette flade Tag opføres 

Havrehes, hvorved haves den Fordeel, at Sæden ikke let an- 

gribes af Muus.

Ilf alt det Foregaaende kan vistnok udledes saare meget, 

der kan tjene til Advarsel, skjsndt det vel ei er egent for Ran- 

dcrs Amt. Hertil kan blandt andet regnes Bondens Ligegyl- 

dighed for siadeligt Vands Afledning fra sine Marker, hans 

Dedhængen ved 2Evrct, hans alt for liden Omsorg for Huns

dyrenes Forædling, Ulyst til Havedyrkning og Trceplantning, 

Mandfolkenes ringe Sands for nyttig Haandgjerning især om 

Vinteraftener, m. m. —Endnu kan her bemærkes, at paa 

Randers og Grcnaacs Fællcdsgræsgange finder den lidet roes- 

værdige Skik Sted at tsire Hestene paa de af O.væget afgna- 

vede Marker, og enhver udsøger da den bedste Plet til sine 

Heste, uden at bekymre sig om de Andres. Uorden, og Man- 

gel for Hestene ere nødvendige Følger heraf.
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29.

Almeemryttige Forslag, med fortrinligt ^enfyit 

ril Randers Anrt.

i) Mcd god Grund klages i flere Egne, Log især i Len 

østlige Deel af Nerre Herred, i de ringere Sogne af Hster- 

lisberg Herred og i Sønder Herred, over en uforholdsmæssig 

hoi Skyldsætning. Denne mener man at være tildeels frem

kaldet derved, at de fordums Herremcend, som gjerne ønskede 

at hæve deres Eiendomme til et Stamhuus eller en complet 

Scedegaard, og kun lidet cendscde de den Gang lave Skatter, 

netop ssgle at faac Gaardene hsit ansatte, for dessnarcre at 

naae det fulde Hartkorn. Men hvad end Grunden til den 

alt for byrdcfulde Skyldsætning kan være, saa er det vist, nt 

denne, som vel ikke var meget folelig i bedre Tider, nu er 

det desmere, og Vedkommende see derfor yied Længsel den Tid 

imede, da den nye Matricnl bliver tagen til Folge.

Om denne Forandring nu i det Hele vilde være snskclrg, 

knnde maasiee drages i Tvivl; thi ei at tale om at en ny 

Matricnl dog kun bliver Menneskeværk og som saadant ikke 

kan ventes feilfri, man det forudsættes, at der ved Iordeieu, 

dommes Kjob og Salg er taget fortrinligt Hensyn til det 

mere eller mindre byrdcfulde Hartkorn, hvorved Uligheden i 

den bestaaende Matricul kan antages at være jevnet i Tidens 

Leb og saalcdcs at have tabt det meste af sin Skadelighed. 

Kjebesummen (Forpagtnings- eller Fæsteafgiften) har nemlig 

rettet sig efter Ejendommens Herligheder, og hvo der altsaa, 

paa Grund af det lavere Hartkorn, betalte den hsicrc, vilde 

ved en Forøgelse deri, blive berøvet en lovlig tilkjobt Herlig

hed. Den, som derimod kjsbte en haardt belastet Eiendom, 

og derfor kier den for tn forholdsmæssig lav Priis, (man
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har Ercmpel pan, at der kun er givet 8 å 10 Rbdlr. for en 

GaarL) vilde nu faae en Lettelse, der som oftest snarere burde 

tilflyde Afhænderen. Hertil kommer, at den driftigere Iord- 

brnger, som ved bekostelige Forbedringer har bragt sine 

Iorder til en hoiere Fuldkommenhed, vilde ved Forandringen 

blive bebyrdet med en forøget Skat, der nærmest træffer hans 

Vindflibclighcd, medens den Efterladne ligesom tildeles Be- 

lsnuing fordi han fors-mte at benytte de Midler, der stode til 

hans Raadighed.

Herimod kan vel siges, at man allerede if-lge Forordn, af 

Lste October 1802 §44 maatte vente en Forandring i den gamle 

Matricul. — Men hvorlidet der hidtil i Gjerningen er taget 

Hensyn dertil, er vitterligt nok, og Bebndelsen kan nu næsten 

anseeö som glemt. For at hine Ulemper kunne saavidt muligt 

afværges, var det derfor ncppe overflødigt om Resultatet af det 

nu næsten tilendebragte Matricnlsarbcide knndgjordcs med Be

stemmelse af en ikke for kort Frist, ved hvis Udleb den nye 

.Skyldsætning fyrst kunde træde i Kraft.

2) Nødvendigheden af, at Bonden paa en hensigtsmæsst- 

gere Maade end hidtil benytter sine Iorder og sin Besætning, 

saafremt han sial bestaae, er ofte nok fremsat. I de fleste 

Egne mangler ham imidlertid Erfaring om noget Bedre, end 

hvad hans Fcrdre før ham iværksatte. Kun de færreste B-n- 

der af den nærværende Slægt ere faa uddannede, at man ved 

Skrifter tør haabe nogen Forandring i saa Henseende. Ved 

ovcrtydende Exempler paa en forbedret og mere indbringende 

Drift b-r Bonden derfor veiledes; paa denne Maade bekjcem, 

per man sikkrcst de hos ham dybt indgroede Fordomme, i brt 

man vækker Tillid hos ham til det bedre Agerbrug. Lejlig

heden til at fremstille saadanne Exemplcr frcmbyder sig nu, 

da saa mange Bsndergaarde ligge sde. Uden stor Bekostning 

kunde et Par af disse overtages og dcrpaa iværksættes en 

planmæssigere Drift under Bestyrelse af en eller anden kyn- 

dig Landmand i Egnen, som sikkert for den gode Sags 

Skyld vilde være beredvillig til uden'Godtgjorclse at paatage 

sig dette Hverv. Sandt er det, at den Bonde, der hæver sit

Randers Amt. ' (14)
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Avlsbrug til et fslgevorrdigt Monster for Omegnen, udretter 

endnu mere end flige Erempelgaarde, men der, hvor ingen 

saadan Bonde gives, som kan og vil lyse for sine Icvnlige, 

burde,t>ct være vedkommende Autoritets Sag at sorge herfor. 

Netop i de ringere Egne af Amtet, i Nørre, Sonder og On, 

sild Herreder, er det, at gode Exemplcr mcest savnes, det er 

disse Egne, hvor Beboerne, fremfor paa andre Steder, trænge 

til at ophjelpcs formedelst en til Jorderne mere passende Dyrk- 

ningsmaade, og det er tillige her at de fleste ode Gaarde findes. 

De andre Egne af Amtet cre ved Landhunsholdningsselflabets 

Medvirkning allerede temmelig vel forsynede med Exempel, 

gaarde, da her findes adsiillige Bonder, hvis Drift er ind, 

rettet efter de nyere Grundsætninger.

3) Ei sjcldent lider Godsejeren et fs'eligt Tab naar han 

seer sig nsdsaget til at sætte en eller anden af sine Fæstebon- 

der fra Gaarden formedelst Overtrædelse af Fæstebrevet; thi 

under den langvarige Procedure, som han maa fore med 

Bonden til Fæstets Fortabelse, kan den Sidste bringe Gaard 

og Jorder i en saa udmarvet Tilstand, at Proprietniren man, 

gen Gang har ondt ved at faae en ny Fæster dertil. Det 

var derfor meget at ønske, at der kunde raades Bod paa dette 

Indgreb i Ejendomsretten^ Ifølge fiere erfarne Mcends Pt, 

tving vilde det overhovedet være gavnligt om vor Lovgivning om 

Fceste underkastedes en Revision, saalcdes at de unødvendige 

Indskrænkninger kunde hæves og mere Bestemthed i flere Punk, 

ter opnaacs.

4) Endeel Beboere af Sondcrhald samt Sonder ogMols 

Herreder, tildecls ogsaa Osterlisberg Herred, have 3 Miil og 

derover til nærmeste Kjobstad, og Afsætningen qf deres Pro- 

ducter besvcerliggj-res saalcdes ved en lang Transport. Man

gel paa en Kjsbstad eller paa priviligerede Handlende i denne 

Egn viser sig sicnsynligst ved det ulovmæssige Marked, som 

ugentlige» hele Aaret igjennem holdes ved Lygten.(ved Kaloe 

Eiig), hvor mangfoldige Bonder hver Torsdag indfinde sig for 

at falholde eller kjsbe Heste, Qvæg, m. tn.

Under heldigere Handclsconjuncturer vilde det derfor maa- 

skee ikke være af Veicn, at en Kjobsiad blev anlagt ved Kaloe
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Dug enten ved Lygten eller helst vcd'Rsnde eller Bregnct; paa 

den sidste Plads er især beqvem Leilighed til Ind- og Udsiibning, 

da endog store Skibe kunne lebe ind i den snevre, men dybe 

Rende imellem Mols og den Landtunge, hvorpaa Kaloe Slot 

har staact. Egnens Beboere i en viid Omkreds vilde derved 

vinde betydeligt ihenseende til deres Productcrs Afsætning. 

Sandsynligt er det, at en Kjsbstads Anlæg paa dette Sted vilde 

drage al Handelen fra Ebeltoft, og saaledcs have denne Byes 

Undergang til Folge. Men Ulykken herved vilde i alt Fald ikke 

være stor; de af Byens Indvaancre, som ei længere kunde 

finde Ophold her, ville nok tye hen til den nye Kjobstad, 

som, omgiven af de frngtbareste Strøg i Amtet, udentvivl, 

uaar der kom nyt Liv i Handelen, snart vilde fremblomstre 

og hæve sig til en fordeclagtig Handelsplads, medens Ebcl- 

toft, som Kjobstad betragtet, altid maa blive af ringe Bety- 

denhed, og formedelst sin Beliggenhed, af liden Vigtighed for 

Landboerne.
Naturligviis maatte denne Plans Udførelse beroe indtil 

en lykkeligere Periode for Afsætning aabner sig.

Derimod burde man, om muligt, ikke tove med Jværk- 

sættclsen af de Foranstaltninger, som, efter nærmere Under- 

sogelse, befandtcs at kunne foies for at forhjelpe Grenaae til 

en beqvemmcre Ladeplads og en sikkrere Havn for Skibe; de 

Vink, som foroven cre givne i denne Henseende fortjente maa- 

siee Opmærksomhed.
5) For Rougsse Herreds Beboere, som have 4 Miil og 

derover til nærmeste Kjobstad, Randers, mener man at det 

vilde være til Gavn, om der fandtes priviligerede Handlende 

ved Herredets gode Ladcsteder: Voe* og Udbyehsi. Hvorvidt 

det kunde stemme inch der Offentliges Tarv at meddele nogle 

her Boende Handelsprivilegier (hvilket jo blot kunde indrom- 

mes indtil videre og med visse Indskrænkninger) fortjente 

neuere at overvejes.
6) Om end Sands for Træplantning var almindeligere, 

vilde denne dog ncppe kunne fremmes med mindre Plautesto- 

ler havdes saa nær ved Hoanden, at unge Træer knude erhol-
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des üben stor Vanskelighed og Bekostning og uden nt fortør; 

res ved en lang Transport. Fandtes der Midler til Anlæg 

af Plantcsiolcr i visse Egne af Iylland, da vilde de veldce- 

dige Følger af flige Anlæg vist ikke udeblive. Sjælland har 

i denne som c mange andre Henseender et stort Fortrin for 
Iylland.










