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1. *)

*) Takncmlighcd opfordrer Forfatteren her at nævne de Mcrnv, som 

især have leveret Materialer til nærværende Beskrivelse. De cre: 

Pastor Stockholm i Aal-Pstgd., Proprietäre Teilmann (nu bob), 

Consistorialraad Iunghans i Gamst-Pstgd., Stiftamtmand No- 

senern (forhen Herredsfoged i Dster- og Vcsterherrcd), Sogne

foged Peder Jacobsen i Billum ved Varde, Pastor Vinther i Syn- 

dcrhoe paa Fanoe, Toldinspeetcur Vogh i Nibe, de Herrer Ro

rup og Tranberg ved Nibe, Caneelliraad Feddersen i Mogelton- 

der, Assessor Schrum (forhen Herredsfoged i ^Nalt- og Gjording 

Herred), Forvalter, LalidvæsenseommissairBotkcr ved Varde, Hr. 

Nosenorn paa Rorholm, Skolelærer Houboll i Thistrup, Pastor 

Sommer i Grindsted, Proprietair Hansen paa Hcsselmed, Hr. 

Lindberg, Eier af Dyemos ved Nibe, cligeret Borger Blinkenberg 

i Varde, Major Ingvcrsen i Viuf ved Colding, Pastor Krarup

Ribe Amt. (1)

Jordernes Bcffaffenhcd.

Oversigt. Agerstorpen, Madjorden. Underlaget, Al, Fordlag i 

Dybden, Mergel, Vandaarer. Heder, Maar, Lyng. Enge, 

Geestengc, Marffenge, Hvebjerging. Klitter, Sandflugt, Hol

de- og Ujevnheds Forffjel. Skadeligt Vand, Oversvømmelser, 

Vandfloder, Tilsiikninger, Sandtungens Overskjæring ved Blaa- 

vad. Locale Forhold: Andst- Malt- Slangs- After- Vester- 

Skads- og Gjording- Herreder, Fanoe, Manoe, Stroget fra 

Gredsredbroe til Ribe og Mogeltonder, Mogeltouderkog.

Oversigt.
Den Beskrivelse nf Nibe Amt, her leveres, indbefatter: Andst- 

Malt- Slaugs. Dster- Vester- Gjording- oq Skads-Herreder, Ei, 

landene Fanoe og Manoe, samt Stroget langs med Landeveien 

fra Gredstedbroe til Ribe og Mogeltonder. Hele dette Amt maa 

henregnes til den saakaldte Vesteregn. Jorderne ere næsten over

alt meget sandede, og betydelige Hedestrækninger, især i den mid-
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terste og nordostlige Deel, afgive just ikke det frydefuldeste Syn. 

Dog haves ogsaa nogle gode, muldrige Leerjorder, fornemmeli- 

gen paa Grevskabet Schackenborg ved Tondern; og hist og her 

sindes enkelte smaae Strog med mager Leer, f. Ex. ved Estrup i 

Malt-Herred, Gredsted Bye i Jerne Sogn o. s.v. Men i det hele 

vilde Ribe Amt dog være en saare tor og ufrugtbar Egn, dersom 

det ikke blev gjennemffaaret af saa mange Aaer og Bække, hvor

af de fleste igjen ved deres Bredder ere forsynede med gode Enge, 

der især ved Mundingen af Aaerne ere af Betydenhed. Ogsaa de 

vidtstrakte Marffenge ved Vesterhavet maae betragtes som en 

uskatteerlig Gave for de tilstødende Sandjorder. Ved Hjælp af 

disse Enge ere Agerdyrkerne paa flere Steder istand til at holde en 

betydelig Mængde Creaturer, og at aftvinge Jorden taaleligeAf- 

groder. Forskjellen heri er saa betydelig, at de Egne, som have 

Engbund i nogenlunde Mængde, strap Udmærke sig ved stocre 

Befolkning, bedre Opdyrkning, Heder af mindre Omfang, fljon- 

nere og bedre Bygninger m. m. Dette gjelder saaledeö om en 

storDeel afVester«Herred, ligesom den sydvestlige Deel af Amtet, 

fremfor de nordlige Partier af Skads, Gjording- Malt- og Andst. 

Herreder, samt det meste af SlaUgs-Herred.

Agerskorpeir, Madjorden.

Paa de dyrkede Sandmarker bestaaer Agerskorpen eller Mad

jorden*) altid aset temmelig grovt, hvidt Sand, meer eller min-

i Veile, Pastor Hansen i Ballum, Pastor Fugtede r Maltbæk, 

Pastor Eiler i Leierssov, Pastor Jorgensen i Hjarup, Pastor Bang 

j Vester-Vedsted, Proprietair Mumsen i Synderskov, Skolelærer 

Christensen i Vaarbasse, C,ieren af Noygaard Peder Veirup, Ei

eren af Virkelyst Secretair Sprechler, Pastor Nissen i Allerupr 

Pstgd., Skolelærer Christensen i Darum. Alle disse Mcend have 

besvaret det Kongs. Landhuusholdnings-Selskabs og Forfatterens 

Sporgsmaal med en Beredvillighed, og de fleste tillige med en 

Udforlighed, der gjor deres Patriotisme al AEre. Desuden have 

Hr. Pastor Krarup, Consistorialraad Iunghans, Propr. Lantrup, 

Pastor Stockholm og Cancelliraad Feddersen havt den Uleilighed 

at gjennemsee Manuskriptet forinden Trykningen begyndtes.

*) Disse to Benævnelser kunne i agronomisk Henseende betragtes som 

synonyme.
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dre blandet med Muld, hvorved Jorden faaer et graaligt Udseen

de, som især er kjendeligt hvor man gjoder svagt, eller der, hvor 

Hedejordernes Natur endnu kun lidet er forandret. Muldens 

Mængde beroer for en stor Deel paa den Gjodningsstand, hvori' 

Markerne ere holdte, og denne igjen .paa den Mængde Hoc, der av

les. Her gjelder derfor den Regel: at god Eng qjsr god Ager- 

mark i sin fulde Udstrækning; og naar man benævner de, langs 

med Ryggen af Landet beliggende Sogne som skarpe, i Sammen

ligning med dem, der stode til Aaemundmgerne og Marskengene, 

da er dette kun for saavidt rigtigt, som hine have færre Enge, og 

altsaa gjode svagere, eller ere mindre opdyrkede. Iovrigt varierer 

Mængden af Muld, saavidt Forfatteren har kunnet skjonne, imel

lem 1 og 5 Procent afJordsmonels Bestanddele; og Mulden be

finder sig i en mildere eller raaere Tilstand, eftersom den Gjodske, 

der bruges, er falden efter en god Fodring med Hoe, eller meget 

blandet med fremmede Materialer, fom Hedetorv og Lyng. Jor

dens Hang til at frembringe Lyng er saa stor, at dersom Ager

jorderne laae udyrkede i 20 Aar eller mindre, vilde upaatvivleli- 

gen hele Egnen blive forvandlet til en stor, ode Hede.

Underlaget, Al, Iordlag i Dybden, Gruug, Leer, 

Mergel, Gvægsand, Dandaarer.

Underlagets Beffaffenhed har en stor Indflydelse paa Sand

jordernes Frugtbarhed. Hvor der findes Leer i en Dybde af 1 

Alen eller meer, uden mellemliggende Al, hvilket sidste desværre 

ofte er Tilfældet, og hvor Affald for det overflødige Vand ikke 

mangler, der kan Jorden ved en rigtig Dyrkning give gode Af

grøder af æug og Byg, men ei Hvede eller god Havre, og langt 

mindre AKrter. Men et saa heldigt Sammentræf er temmelig 

sjeldent. Langt oftere steder man paa GruuF eller Sand under 

Madjorden, hvilket Sand snart er hvidt, snart rodt, snart sort; 

.og da kan man kun i saadanne Somre, hvor Negn ikke mangler, 

vente taalclige Afgrøder af Nug og Byg, eller Boghvede; ja Jor

derne lide altid af mindste Torke, især da Al gjcrne plejer at 

være i Følgeskab med Sandet. Græsset, som her voxcr, er i ethvert

(D
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Ailscelde knapt og bortsvier ved en 14 Dages tørt Veir. *)  Imid

lertid har Græsset dog meget Fynd, eller er meget nærende, hvilket 

de velholdte Besætninger, man flere Steder steder paa, bevise.

*) I den tørre Sommer 1826 maatte, naar Koerne om Aftenen 

bleve trukne hjem, sættes Mærker med Steen, for at vide hvor 

man næste Dag kunde begynde igjen at toire. ^almindelighed 

horer der 2 til 3 Tdr. Land for at græsse en Koe, og Toirene 

maae være 6 til 7 Favne lange.

**) Efter Brcdsdorff bestaaer Sandalen af hydrotiscrctIernoryd, for- 

bundet med Manganoryd, og maaskee undertiden med Kul, der 

sammenkl !be Sander.

Hoist mærkeligt er det Conglomerat, kaldet Al, som i meer 

eller mindre tykke Lag næsten overalt ligger udbredt under Ager

storpen. Man inddeler Alen i 5 Klasser eller Arter, Sand- 

eller Gruuaal, Steenal og Jernal. Sand- eller Gruusalen 

bcstaacr af tæt sammenpakket Sand eller Gruus, forbunden med 

Jernoxyd, der tjener dem som Bindingsmiddel.**)  Dens Farve er 

guul, rod eller sort, vel ogsaa graa, sandsynligviis eftersom Jer

net besinder sig i en hoiere eller lavere Grad af Oxydation. Sand, 

og. Gruusalen ere undertiden saa haarde, at man ikke kan grave 

i dem, men maa bruge Jernstænger eller Hakker; dog lade de sig 

i Almindelighed behandle med Spade. Naar Sand- eller Gruus- 

Alen kommer for Dagen, henvittrer den meer eller mindre hastigt, 

eftersom den er haard eller indeholder Jerndele, ofte ikke førend 

et Par Aar.
Gteenalen bestaaer af sammenhobede smaae Steen, sjelden 

større end almindelige Broesteen, saaledes at Mellemrummene ere 

opfyldte med jernholdigt Gruus eller Sand, der undertiden endog 

er leerblandet. Steenalens Haardhed eller Fasthed er ligesom ved 

det foregaaende Slags meget forskjellig; dog lader den sig ial- 

mindelighed gjennembryde med Jerngreb.

Jernalen har fuldkommen Udseende afJernerts, og kaldes der

for ogsaa Myrejern, i Almuesproget: Gilder eller Sildersteen. 

Den lader sig opbryde uden stor Besværlighed og ved Hjælp af 

Jernstænger eller Muurbrcekkere, er ikke saa almindelig som de an

dre Arter, og sindes kun paa side Steder, f. Ex. i Eng- eller Mo° 

sebund. Den kan ligge mange Aar udsat for Luften uden athen-
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vittre, og ruster stærkt. - I Nørre Fardrup ved Ribe sindes den 

i saa store Stykker, at man opforer Diger deraf omkring Gaar- 

dene, men den sindes ogsaa ofte i Skikkelse af smaae runde Korn, 

ikke større end Rævehagel.

Disse forskjellige Slags Al ligge i | til 1| Fod tykke Lag 

under Agerfforpen, dog i meget forskjcllig Dybde, da man under- 

tiden forst kommer til Alen efter at have gravet 2 til 5 Fod, men 

ofte ogsaa ikke kan tage en ordentlig Fure, uden at stode paa den. 

Steenalen ligger sædvanlig dybest, og hoie Marker have gierne 

nærmest til Alen. Med Undtagelse af Torvemoserne, nogle Enge 

og Agermarker, udgjor Alen overalt en Bestanddeel af Underlaget.

Alle ere enige i at ansee Alen for en meget fladelig Sub- 

stants. Ligger den Overfladen meget nær, hvilket som sagt gierne 

er Tilfældet paa hoie Marker, lide disse saa meget mere af Tor- 

ke, da den tynde Agerskorpe, liig Jord, der hviler paa en Steen- 

broe, snart udtorres, uden paa ny at kunne trække Fugtighed fra 

neden af. I Stormveir bortblæser derfor ofte Jorden fra de speede 

Planter, saa atRodderne blottes. I al Fald bortsvier Græsset og 

Sæden forbrænder, eller bliver soelfkoldet. Hvor Alen er saa ncer, 

kan i Almindelighed kun avles en god Kjcerv efter Hvilen, og den 

er endda mange Farer underkastet. Nattefrost synes paa saadan- 

ne Steder at virke stærkest. Intet Træ trives længere, men gaaer 

ud saasnart det med sine Redder stader paa Alen, ja selv Lyngen 

holder sig kort naar Alen er for nær. Er Alen meget haard, mo

der den Vandet, og dette har da til Folge, at flade Marker længe 

om Foraaret holde sig fugtige og blive sure. Uffadelig kan den 

kun antages at være, naar den ligger meget dpbt, eller er los nok 

til at lade Vandet sie igjennem.

Om Oprindelsen til Alen har man endnu kun Hypothcscr. 

Nogle have formeent at det jernholdige Vand, som undertiden fin

des i Vældene, kunde være Aarsagen til Alen. Men om denne 

Forklaring godt lader sig anvende paa den Al, som findes i Lav

ningerne og nltfaa især Jernalen, saa lader det sig dog ikke be

gribe, hvorledes det jernholdige Band fra Vældene kunde komme op 

paa de hoie Marker. Sporgsmaalet er desuden endnu kun halv 

besvaret; thi der bliver tilbage at vise hvorfra Ierndelcne hidrorc.

ni



Andre holde for at Alen, i det mindste Steen- og Sanda

len, ere Precipitattr fra Opffyllingsperioden, og understøtte deres 

Mening med den Erfaring, at alle 5 Slags Al undertiden findes 

ved Siden af hinanden. Men Iernoxydet, som sammenbinder 

Sandet eller Stenene, ligesom Jernalen i Almindelighed, kunde 

dog gjerne være komne senere til.

Bredsdorff, i sine Begyndelses-Grunde af Geognosien, frem

sætter folgende Forklaring over denne Sag: "Det hydrotiserede 

"Iernoxvd, forbundet med Manganoxyd, og maaskee undertiden 

"med Kul, som i Hedeegnene sammenklæber Sandet og danner 

''den saakaldte Al, kan mueligen have sin Oprindelse af vegetabr- 

"liske Dele, som afsætte Jern til Vandet, hvilket derpaa trækker 

"sig ned i Sandet indtil en vis Dybde, og der precipiterer Ier- 

''net. At Planterne have nogen Deel i dette Products Dannelse, 

''bliver sandsynligt derved, at disse Lag gjerne holde sig ganske pa- 

"rallele med Lyngdækket, og mangle hvor dette fattes."— Forfat

teren maa i det hele istemme denne. Professor Bredsdorffs Mening. 

Vel paastaae selv de ældste Beboere, at Alen hverken tager til eller 

af, og ikke heller mærker man at Al mangler hvor Lpngdækkel er 

borte, eller at Hederne i det hele have et fierce Overflod af Al end 

de dyrkede Agermarker, ligesom der vel ogsaa kan findes Pletter 

uden Al urlder Lyngen. Men det kunde dog være, at Tilvcexten 

foregik saa langsom og umærkelig, at den ei lettelig opdagedes i 

en Menneskealder; thi noiagtige Undersøgelser ere ingensinde an

stillede. Ogsaa lod der sig nok tænke, at andre Vegetabilier saa 

godt som Lyngen kunde afsætte Jerndele, og at Vandet, ved at 

sie igjennem Jordskorpen, fordeelre disse i et saa ulige Forhold, at 

enkelte Pletter aldeles bleve forbigaaede, medens andre des stær

kere forsynedes dermed. At Alens Masse forøges, er desuden ikke 

ganske blottet for Autoritet. Hr. Hansen paa Hesselmed, Pa

stor Sommer og Sognefoged Peder Jacobsen ere af den Mening, 

at Alen aarlig tager til. De flutte sig dertil af den Omstæn

dighed, at Overgangen fra Al til Sand undertiden er saa umær

kelig at den neppe kan fljelneS; at saavel i Hederne som paa 

Agermarkerne Alen beholder sin vante Dybde, uagtet Madjorden 

aarlig maa antages at blive forøget. Ogsaa fra de forrige Ti

ders Historie drage de en saadan Formodning, i det de flutte fra



Fortællingerne om de skjonne Skove og Grønninger, dør beklædte 

Jyllands Vestkyst, at Al den Gang ikke maa have været saa Ud

bredt som nu. Vi antage derfor at Jerndelene i Alen, ligesom 

isærdeleshed Iernalen og det jernholdige Vand i Vældene, have de

res Oprindelse af Vegetabilierne, men ingenlunde af Lyngen ale

ne , fljondt Lyngen maaflee afsætter de fleste Jerndele. Alen 

indskrænker sig ikke til Sandegnene. Jernal sindes ofte paa gode , 

Leerjorder, og man stoder vel ogsaa der undertiden paa et Under

lag af smaae Steen, vanskeligt nok at gjennembryde. Forfatteren 

har ofte fundet smaae runde Korn af rustet Jern paa gode Leer- 

marker, især naar de ploies lidt dybere end sædvanlig; og et Sted 

i sin Skov har han, ved at lade grave Vandrender, fundet store 

Stykker Jernal, stjondt Grunden er leret og intet Spor til Lyng 

i Nærheden er at opdage. Ogsaa har han i de senere Aar ofte 

bemærket, hvorlunde der under Plovfuren, i mindre end et Aar, 

kan samle sig et tyndt Jernlag, især paa saadanne Steder, font 

have Fald og hvor Sandet altsaa trækker hen. Men det synes 

ikke at Jernet indgaser Forbindelse med Lerets og deraf kommer 

det nok, at man paa Leerjorder ikke finder de hærdede Masser un

der Agerskorpen, som characterisere Sandegnene.

Naar Alen er gjennembrudt kommer scedvanligviis et Hav af 

Sand. Sandet danner Lag af forskjellig Fasthed, Fiinhed og 

Farve: hvid, gul, rod, og sænker sig i bet^elig Dybde. I 

Hulvig, Hodde Sogn, har man saaledes gravet 18 til 20 Alen 

dybe Brønde,- og efter at vcere trængt igjennem Alen ikke fundet 

andet end Sand. Dog stoder man ogsaa paa Gruus, fom kan 

vedblive i en Dybde af flere Alen, hvorpaa igjen kommer Sand 

og undertiden Mergel. Leer sindes hyppig, og er pletviis udbredt 

i tykkere eller tyndere Lag efter Stedets Beliggenhed, da Lagene 

ere tykkest og altid meget dybe paa hoie, men tyndest paa side 

Steder. I Gredsied Bye, Jerne Sogn, gaae Brøndene 18 til 20 

Alen igjennem et fast Leerlag*). Byen dominerer Omegnen.

Mergel findes i de fleste Sogne, men ofte forst i en Dybde 

af 5 til 4 Alen, med Leer eller Sand ovenpaa. Ved Gravningen

+) Der fortælles hvorlunde disse Bronde, uagtet deres betydelige Dyb- 

de, staae faste uden Beklædning af Fjcl eller Sseen.
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af en Brønd i Bcekbelling traf man Mergel i en Dybde af 8 til 

10 Alen. Mergelen ligger i Almindelighed i tynde Lag af ringe 

Udstrækning, saa at man, naar Mergelen er gjennemgravet, ste

der enten paa Leer, aldeles blottet for Kalk, eller paa Sand. Dog 

er det langt fra at være overalt saaledes. J Brorup-, Malt- og 

Weien-- Sogne finder man ikke alene Mergel i Lag af stor Ud

strækning, men har almindeligviis ikke heller over 1 eller 2 Alen 

dertil. Ei heller kommer man altid til Bunds i Mergelgravene, 

og skeer end dette, er Laget ofte meget betydeligt. Paa Spn- 

derskov saae Forfatteren 2 Mergelgrave, 10 til 12 Alen dybe; iden 

ene var man kommen til Sandet, i den anden ikke. Forresten 

sindes Mergelen saavel paa hoit som sidt og fladt Land, men i 

de Partier af Amtet, som ere fattigst paa Mergel, dog fov det 

meste kun paa side Steder eller paa Holdningen af Vakker ned mod 

Aaer og Bække. Som et Exempel paa, at Mergelen sindes i me

get hoie Situationer, kan her anføres en Mergelgrav, beliggende 

nogle Hundrede Skridt osten for Lceborg Kirke, et af de hoieste 

Puncter i hele Amtet. Mergelen selv er gjerne blandet med 

Sand og derfor temmelig sprod. Dog er dette ikke saaledes over

alt. I Brorup Sogn og paa Hovedgaacden Estrup finder man 

mere leerblandet Mergel, og paa Prcestegaardsmarken i Use saae 

Forfatteren en feed, blaagraa Mergel, der ingen Sand syntes at 

indeholde. Kalkmergel er vist meget sjelden. Degnen Houboll 

troer at der i Hesselhoved, Thistrup Sogn, sindes et Slags Mer

gel, som kan henregnes hertil. Paa de fleste Steder bliver Mer

gelen, naar man trænger i Jorden, blaagraa. Kalkklippe er intet 

Steds bemærket, men man har dog paa enkelte Puncter fundet 

Kalkjord eller Kalktuf, saaledes i Dollerup, Skanderup Sogn, og 

ved Gaarden Dpemos i Jernved Sogn. Paa sidste Sted ligger 

Kalken i et tyndt Lag af et Qvarteers Tykkelse imellem Mergelen, 

lobende i en horizontal Stilling fra West til Ost. I Dollerup 

var Forraadet af Kalkjord ligeledes hoist ubetydeligt, og er for 

lange siden opbrugt. Smaae Kalksteen eller Keidestykker sindes 

iovrigt her, somiDsteregnen, meget ofte imellem Mergelen. Ved 

Gaarden Dpemos er der funden Muslingskaller, og paa Synder- 

ftov flal en Arbejder have fundet et Stykke Rav i Mergelen. Pe- 

trefaeter ere fjeldne og hoist ubetydelige.
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Det sidste bekjendte Jordlag, som ligger under alle de foregaa- 

ende, er <Uvægsandet, et Slags stridt, graat Sand, som for

medelst sin Lighed med Sandet ved Strandbredden ogsaa kaldes 

grant ^avsand. Her fremvcelder Vandet, og næar man vil 

staffe sig en paalidelig Brand, maa man derfor altid arbeide sig 

igjennem Sandet, Gruset, Leret eller Mergelen, til man naaer 

O.voegsandet. Gode Bronde ere derfor paa hore Steder meget 

dybe, ikke sjelden 18 til 20 Alen. Det almindeligste er dog 8 til 

10 Alen. I Lonne, Oxbye og Hoe Sogne, samt paa Fanoe, kun 

3 til 4 Alen. Vandet er i Almindelighed godt og reent af Smag. 

Kun faa Steder finder det modsatte Sted, f. Ex. i den nordre 

Deel af Thistrup Sogn, men Brøndene ere her gravede i et fidtet 

med Leer svængret Sand. Paa Fanoe er Vandet brak, en Folge 

af den side Beliggenhed ved Havet. Jernholdigt Vand er temme

lig sjeldent, og findes scedvanligviis kun i enkelte Væld.

Hvor tykt et Lag Qvcegsandet danner, eller hvad nedenunder 

kommer, er ubekjendt.

Zeder, Maar, Lyng.

De samme Jordlag, som forhen ere omtalte, findes ogsaa i 

Hederne. Den eneste Forffjel, man her bliver vaer, erdetMaar- 

lag, som danner sig under Lyngdoekket og hvori Lyngen vegeterer. 

Dette Maarlag er af meget forskellig Tykkelse, fra 1 til 4 Tom

mer, og er altid meer eller mindre blandet med Sand. Maaret 

selv bestaaer af UdgaaedeVegetabilier, især Lyng, som ved den gar» 

veagtige Stof, den sidste besidder, forhindres fra fuldkommen at op

løse sig. Maaret kan betragtes som en Mellemting imellem Muld og 

Torv, og nærmer sig vist ofte sidste, især hvor Grunden er noget 

fugtig. Naar Heoerne opdyrkes eller ploies, forvandler Maa

ret sig lidt efter lidt til Muld, og Overfkorpen faaer da ganske 

der samme Udseende som gamle Agermarker. Men naar Maarla- 

get er noget tykt, eller Maaret besinder sig i en meget raa Til

siand, oploser del sig kun langsomt, med mindre Mergel, Gjod. 

fle eller Aske paafores.

Maaret tjener som et vigtigt og almindelig afbenyttet Brcen- 

dematerial, i det man afskrceller Overfladen af Hederne i 2 til 3
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Tommer tykke Torv, f Alen i Qvadrat, og som kaldes: Soier, 

Skuer, Flager, Fladtorv eller flet hen Torv. Ogsaa til at blan

de med Gjodsken og forege samme, tjene disse Torv som et for

trinligt og meget afbenyttet Material. Hvorlænge det varer in

den Maarlaget paa ny fremavles, beroer ganske paa Grundens 

Beffaffenhed. Staaer Lyngen paa det bare Sand, uden Iblan

ding af Maar, kan vel medgaae 50 til 100 Aar. Er der derimod 

bleven et Lag Maar tilbage, kan det skee i 20 til 25 Aar.

Lyngen voxer frodigst i dybt Maar, og hvor Maarlaget er 

borttaget holder den sig kort; Bunden vil ogsaa gjerne tilvoxe med 

Rensdyrmos [Lichen RangiferinusJ. Herpaa kunne de saa- 

kaldte Sande (Strækninger af Flyvesand) og andre magre Plet

ter, hvor intet uden Gruus eller smaae Steen sindes, tjene til 

Beviis. Imidlertid finder man ogsaa kort Lyng paa saadanne 

Steder, hvor Maarlaget er betydeligt, hvilket da kommer af den 

Fugtighed, Jorden lider af, og som Lyngen ikke taaler. For god 

fan Jorden ikke let være for Lyngen, men paa et muldrigt eller 

velgjodsket Jordsmon har Græsset mere Kraft, og holder derfor 

Lyngen længere borte. Hvor man gjoder godt, viser Lyngen sig 

forst i 86e eller 10bc Aar efter Hvilen, men almindeligviis sprin

ge Baarene (Agre, som hvile) allerede med Lyng i 5te eller 6tc Aar, 

ja ofte længe for. Lyngens Længde tjener som et temmelig sikkert 

Kjendemcerke paa Iordsmonets Beffaffenhed. Hr. Pastor Kra

rup i Veile, som har opholdt sig 27 Aar i en Lpngegn af Ribe 

Amt, giver folgende Forklaring herom:

Hvor Lyngen er lang og hoi, blandet med guult Mos eller 

Græs, er Grunden sædvanlig en Blanding af Muld og Sand, 

tjenlig til Ploieland.

Hvor Grunden er bedækket med et tykt Lag Maar eller Tor

vejord, kan Lyngen vel ogsaa være stærk af Vcext, men her findes 

intet Græs eller guult Mos-

Hvor Alen er t Nærheden og Muld ikke sindes, men kun et 

tyndt Lag Maar eller gruusagtigt Steenal, er Lyngen altid kort 

og sædvanligvns blandet med hvidt Mos.

Hvor Iordsmonets Bestanddele ereMuld af det bedre Slags, 

tillige med Leer, er Lyngen vel ogsaa kun kort, men Grundens 

Beskaffenhed giver sig sædvanlig tilkiende ved bedre og mere Græs
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imellem Lyngen, ligesom ved enkelte for Lyng blottede Pletter, 

som ikke sjelden fremvise Hvidklever.

Lyngen skyder saavel af Roden som af Froe. Blandt Ban

derne i Skads-, Gjording- og Malt-Herreder er det en almindelig 

Mening, at Lyngen bliver ved at voxe eller tage til i Væxt i 7 

Aar; dog mene andre at dette Tidsrum er for kort angivet, og regne 

10 Aar. Men hvorlcenge den vegeterer eller holder sig i Live, 

vides ikke bestemt. Nogle mene til det 146c, andre til det 30te 

og atter andre til det 40be Aar. At i al Fald den udgangne 

Lyng erstattes ved nye Skud eller Planter, bevise vore bekjendte 

Heder, som endnu blomstre ligesom de i Mandsminde og længere 

have blomstret. For 25 Aar siden skal Lyngen, fortceller Hr. 

Houboll, have været næsten henvisnet overalt, men i de sidste 20 

Aar igjen viist en frodigere Vegetation, hvilket ogsaa af andre 

bekræftes. At Lyngen, som nogle have meent, engang har for

trængt andre Planter og igjen vil fortrænges af saadanne, er der

for ikke sandsynligt. Vist er det imidlertid, at Lyngen undertiden 

gaaer ud i hele Strækninger, eller som det kaldes afbider sig 
selv, og da fremkomme vel ogsaa store grønne Pletter, især der

som Lyngen har været meget lang eller Grunden i Fortiden ploiet. 

Disse Grønninger have ganske Udseende af Agre, der længe have 

hvilet, og afgive en ret god Græsning for Faar. Dog varer 

denne Herlighed ikke længe; thi ester faa Aar vinder Lyngen sit 

gamle Herredomme. Men om denne Forsvinden af Lyngen bor 

tilskrives Alder, Jordsmon, Veirlig, eller tilfældige Omstændig

heder, er uafgjort, sandsynligviis alle disse Aarsager tilsammen, 

især de to forste. Den erfarne Landmand Hr. Hansen paa Hes- 

selmed paastaaer: at en saadan Afbiden af Lyngen kun finder 

Sted, hvor Underlaget er godt eller uden Al. Eieren af Roi- 

gaard i Andst Herred Peder Veirup, en meget stedkyndig Mand, 

siger, at naar Lyngen fredes, og kommer til at lukke sig, gaaer 

Roden efter nogle Aars Forlob i Forraadnelse og Lyngen falder 

af. At haard-Frost om Foraaret eller meget terre Somre bringe 

Lyngen til at visne, menes vel ogsaa, men synes dog noget 

usandsynligt, i det mindste maa der vist mere til at bevirke det 

Phenomen, thi man seer ofte at Lyngen kan være i fuld Grode 

ved Siden af de Pletter, hvor den er gaaet Ud.
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Hvor Lyngen idelig afhUgges, bortraskes, afbrcendes og 

mange Flager skjceres, eller Hederne afbenyttes til Græsning, der 

seer man næsten aldrig atLyngen gaaer ud, formodentlig fordi den 

derved idelig forynges. Disse Midler ere derfor aldeles utilstræk

kelige til at udrydde Lyngen. Derimod er saavel stagende som 

rindende Vand Lyngens Dod, og den torreste Hede lader sig ved 

Vanding forvandle til en frugtbar Eng. Degnen Houboll i Thi- 

strup har ved to til tre Aars Vanding fuldkommen forbedret en 

med Lyngspring overtrukken Eng. Denne Vandets Virkning er 

Grunden til de Grønninger, man hist og her træffer iHederne, og 

som alene hidrøre af Vandskader eller Vandlob om Vinteren, men 

derfor ikke heller maae forvexles med hine periodiske Grønninger. 

Udrorres saadanne Pletter, tilgroe de med Lyng.

Hedebrynde indtræffer i Ribe Amt som andre Steder, dog 

naturligviis mindre hyppig hvor Byerne ikke ligge langt fra hin

anden, da der her er flere Hænder ved Haanden til at dæmpe Ilden. 

Bryndens afstedkommes ved Uforsigtighed med Pibe- og Madild, 

som de Folk, der grave Torv, have med sig, eller ved Brænding af 

Asketorv, ogsaa ved at afsvre Lyng paa Land, der skal opbrcekkes. 

Naaer Branden heelt igjennem Maaret, da kan der undertiden 

fremkomme Flyvesand, og i dette Tilfælde varer det meget længe 

inden Lyngen kommer igjen. Men i Almindelighed have Hedebryn- 

dene ikke meget at betyde. Efter et Par Aars Forlob viser Lyngen 

eller Græsset sig igjen, og Hedens Beskaffenhed er uforandret, grces- 

blandet hvor der for vac Græs, og reen Lyng hvor Bunden forer 

dette med sig.
Saa morkt og ufrugtbart et Udseende store Lyngheder end 

have, ere de dog langt fra at være uden Nytte. I mange Egne 

afgive de, som forhen bemærket, et aldeles uundværligt Brændema- 

lerial, hvortil ikke alene Fladtorvene, men ogsaa Lyngen afbenyt

tes, sidste især til at bage ved. Næsten hele Tillægget af Ungqvceg 

og en Mængde Faar finde deres Ophold om Sommeren iHederne, 

ja Lyngen maa ofte komme til Hjælp ved Vinterrogtningen, naar 

Fodertrang indtræffer. Til at forege Gjodffen tjene bande Flad- 

torvene og Lyngen. Ogsaa kil at tække med er Lyngen meget 

anvendelig, og afgiver ved et Underlag af Langhalm et fuldkom.
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men tcet Tag, som kan ligge i 40 Aar, hvorpaa for ikke længe siden 

havdes et Exempel hos Sognefoged Morten Nielsen i Holsted.

Enge, Geestenge, Marskenge, Hoebjerging.

Vesterboerne gjore Forskjel imellem Geest- og Marskenge. 

Til forste henfores Mose - eller Kjcerengene, kunstige Enghaver, 

Aae- eller Bækenge; til sidste de Engstrækninger langs Kysten, som 

Havet oversvømmer.

Store Kjcerstrceknrnger som i Randers, Aalborg, eller andre 

Jyllands Amter, sindes ikke i Ribe Kmt*) , men næsten overalt 

større eller mindre Moseenge eller smaae Kjær, hvilket er eensbe- 

tydende. Største Parten af de saakaldte Grønninger i Hederne 

ere egentlig ikke andet. Grunden i dette Slags Enge er Torve« 

jord eller tilskyllet Maar, ofte ikke over 6 Tommer dyb, hvorun

der for det meste ligger Sand, undertiden dog ogsaa Leer. I de

res naturlige, raa Tilstand ere de Græsarter, disse Enge frem

bringe, af et tort og lidet nærende Slags, og deres Frugtbarhed 

beroer aldeles paa Vejrliget. Skjondt Udgrøftning paa mang- 

foldige Steder er udfort, har dette dog, hvor Vanding ikke ders 

med har ladet sig iværksætte, snarere skadet end gavnet, da GrceZ- 

skorpen af Mangel paa et frugtbargjorende Middel, selv efter flere 

Aars Forlob, er forbleven uforandret, ja vel endog Grunden, 

naar den blev for tor, er tilgroet med Lyng. Men hvor Lejlig

hed fandtes til at afbenytte en forbilobende lille Bæk eller et Bceld 

fra nærliggende Brinker, der have Moseengene faaet et ganske 

andet Udseende. Seeværdige Exempler af dette Slags frembyde 

Prcestegaarden i Bækbolling, Feuling Sogn, Gammelgaard og 

Lindberggard i Dlgod Sogn, m. fl.

*) Der betydeligste Kjær er Gjestenkjcrr i Andst Herred af j Mills 
Længde og Fjcrdingvcis Brede.

Enghaverne ere for det meste ved Kunst frembragte Engplet- 

ter paa Heldningen af Bakker, og som vandes ved ovenfor ud

springende Væld, eller fra nærliggende Bække. Da de gierne 

ligge i Nærheden af Gaardene eller Byerne, nyde de desuden 

godt af det tilløbende Mogvand. I Aatte- og Bobol-Bper, Fen«
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ling Sogn, hos Kromanden H. I. Lund i Foldingbroe, i Drostrup, 

Lceborg Sogn, hos Sognefoged Jes Jeppesen i Hodde, med flere 

Steder, sindes saadanne Enghaver.

Af storre Omfang og Vigtighed ere Aae- og Beekengcne. 

Betydeligt er det Arbeide, som i de senere Aar er udfort til disse 

Enges Forbedring. Næsten overalt ere Aaerne og Bækkene opren, 

sede, og mangfoldige Grøfter trukne i selve Engene. Ja man 

vil endog paastaae at Anernes Oprensning paa sine Steder er dre« 

ven for vidt, og at de lilstodettde Enge derved ere blevne for tor- 

re; hvilket, daAae-EngeneiAlmindelighedhaveen fast Sandgrund, 

er Skyld i, at man nu seer Ploven skride hvor for Leen alene 

kom. Imidlertid et det dog vist, at ere end enkelte Strækninger, 

som f. Ex. ved Norholm, blevne for tørre, have andre ulige større 

eller bedre vundet betydeligt derved, og ere forvandlede fra Sum

pe og Moradser til gode, frugtbare Enge. Dette gjelder iscer om 

Bækengene, som neppe vilde været blevne hvad de nu ere, uden 

den bevirkede Oprensning af Aaerne. Men dette viser ogsaa, at 

en billig Erstatning ikke kan nægtes den, som derved maa see sine 

Enges Frugtbarhed formindskes. De vaade Somre 4828 og 

4829 maae imidlertid have bragt mange paa andre Tanker med 

Hensyn til en for stærk Udtørring.

Overalt hvor det er gjorligt, soger man at lade Engene ny

de godt af Vandpaaledning. Man gaaer derved tilværks paa to 

Maader:

Om Foraaret opstemmes Aaerne eller Bækkene ved Stigborde 

eller Jorddeemninger, og Vandet tvinges til at gaae over sine 

Bredoer. Er det fornødent, ledes Vandet ved Sidegrofter til fra

liggende Steder. Engene blive derved aldeles overskyllede, men 

Vandet er derfor i Almindelighed dog ikke stillestaaende, da Strom- 

men holder det i en stedsevarende Bevægelse. Efter nogle Dages 

Forlob ledes Vandet af, men paascettes snart igjen. Ret ofte 

gjentages dette dog ikke, da Græsset ellers overtrcekkes med Dynd 

og Bunden bliver sumpig, Sivbuffe ogsaa gjerne vise sig.*)

*) Den erfarne Eier af Hesselmed Hr. Hansen er af den Mening, ot 

Vandet i Almindelighed ikke bor tilbageholdes meer end 8 til 10 

Dage, og Engene jcvnlig lægges tørre. Cr Græsset kommet i
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Naar Hoet er indbjergek, sætter man Engene atter under Vand i 

nogle Dage, deels for at forbedre Eftergrcesset, deels for at skaffe 

sig en Hostgrode, dersom Engene ere frugtbare nok til at taale 

dette uden Afmattelse. Om Eftcraaret eller Vinteren er det ikke 

Brug at vande, og behoves for det meste ikke heller, da Engene 

gjerne en Tidlang af sig selv staae under Vand.

Mere yndet og mere afbenyttet er den anden Fremgangs- 

maade, nemlig at lade Vandet risle eller flyde over Engene. 

Dette bevirker ikke allene en stsrre Frugtbarhed, men giver ogsaa 

bedre Hoe. Varadet ledes fra Aaer og Bække, eller fra Vældene i 

de nærmeste Banker til Engene. Det er utroeligt hvor omhygge

lige Beboerne ere for at opfange det mindste Væld, selv om Van

det maa ledes en lang Vei for at komme til Nytte. Stor For- 

skjel gjores ikke paa Vandel, og.overhoved er man jo bundentil 

at tage hvad Naturen byder, hvorfor Mose- eller Torvegravevand 

ikke heller forsmaaes > dog skal dette Slags Vand, naar det ikke 

udspringer af Væld, give Mos. Vældvand, især naar det kom

mer fra en mcrgelagtig Grund, fordriver derimod Moset. Saa- 

snart Frosten om Forciaret er af Jorden, begynder man at over

risle sine Enge. Dog ere flere af den Mening, nt man bor bie 

til der kommer Varme i Luften; thi paafolger Kulde, give En

gene for meget Ukrud. Saaledes kan f. Ex. det saakaldte Eng

ras, eller som det >ogsaa benævnes Skillingsurt [Rhiiianthus Chri

sta galli] i den Grad overtrække Engene, at der bliver .næsten in

tet Græs. Naar Vand ikke mangler, tages det sjeldent af forend 

henimod Hoebjergingen, med mindre Græsset gaaer i Leie, eller 

Sommeren er meget regnfuld. Sjeldent har imidlertid nogen 

fri Hænder i saa Henseende, da Vandet maa overlades de oven- 

eller nedenfor liggende Grundejere, og Mollerne ikke gjore lidet 

Afbræk heri ♦).

Grode, bor Vandet ikke stemmes længere end 2 til 3 Dage, og 

aldrig saa hoit at Græsset skjules.

*) ønskeligt var det upaatvivleligen at der bestemtes hvorlangt Mol- 

lernes Net til Vandet strækker sig, og overhoved nt det tillodes 

Landverscnscoinmissionerne ar afsige Kjendelser i de Tilfælde, 

hvor Aaernes Opstemning eller Vandets Bortledning kunde st'ce 

uden Afbræk for Mollerne.
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Hvor erkjendt Nytten af Cngvanding er, kan sees deraf, 

at nogle Bonder endog havde anskaffet sig Deirmoller med Sncek- 

ke, til at hæve Vandet op af Aaerne. Saaledes havdes endnu 

for faa Aar siden 2 saadcmne Moller i Terpager, Sneum Sogn, 

og Tostnæs, Alslev Sogn. Men de ere begge gaaede til Grunde 

da de ikke vare stærkt nok byggede, og ingen nye ere siden anskaf- 

fede, skjondt alle vare enige i at erkjende den Nytte, de stiftede, 

eller kunde have stiftet. En saadan Tilbagegang kan alene tilffri. 

ves den ringeLon, Landmanden i vore Tider har for sineAnstræn- 

gelser.

En anden Indretning af dette Slags havde en Smed i Lau« 

rup, Gjording Sogn. I en Brond var anbragt en Binde, om

kring hvilken et Reeb med smaae Spande bevægede sig, og ved 

hvilke Vandet bragtes i Veiret. Det hele blev dreven af en lille 

Veirmolle oven for Brønden. Men Maskineriet gik for ofte i 

Staae, hvorfor i dets Sted anbragtes et Pompevcerk efter Sproite- 

Thcorien. Imidlertid har denne Indretning ingen videre Folger 

havt, da jdet snart viste sig at Vandbeholdningen i en Brond er 

for Utilstrækkelig til at begunstige saadanne Foretagender.

At gjode Engene er endnu meget sjeldent; imidlertid ffeer 

dette dog af enkelte Bonder og ansees at betale sig godt. En egen 

Maade at gjode sure Moseenge, som især anvendes i Egnen af 

Endrupholm, er at nedstikke Been af Creaturer i en Afstand af 1 

til Fod. Disse Been oplose sig vel meget langsomt, men be

gynde dog allerede at virke i andet Aar, hvilket kan vare ved i en 

Snees Aar. Det samme opnaaes ved at lægge Benene i Vand

render, som fore Vand til Engene. Denne Anvendelse af Been, 

som Gjodningsmiddel, er maaskee den fortrinligste Under vore 

Forhold. Skulle Benene knuses, komme de i Almindelighed for 

dyrt at staae. Degnen Houboll fortæller hvorledes han paa sin 

Fodegaard har forbedret mosbegroede Klode Enge, ved om Vinte

ren at paakjore Sand fra nærliggende Bakker, og derpaa anvendt 

Vanding. Sandet paakjortes omtrent 1 Tomme tykt og gav 

snart et tæt, seit Grønsvær, som ved Hjælp af Vanding bar over

flødigt.

Om der noget Sted med Fordeel kunne anlægges nye Enge 

af Vetydenhed, ved at lede Vandet fra een eller anden Aae i Ka-
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naler til saadanne Streg som dertil kunbe ansees passende, maa 

Forfatteren overlade Localkpndige at bedomme.

Marskengene hæve sig kun lidet over Havets Niveau, og 

oversvommes, da de ikke ere inddigede, regelmæssigen om Efteraaret 

af Soevandet. Dette er endog af nogle anftet som en Betingelse, 

uden hvilken Marsken vilde tabe sin Kraft; og udeblive Floderne 

i 3 Aar, stal dette strax kunne kjendes paa Engene. Hvor, siger 

man, det salte Vand ikke kommer til, eller ferskt Vand flyder, 

forvandles Marskengene til Geeftenge; og hvor Havvandet blan

der sig med Aaevand, haves kun halv Marff. Denne Havvan

dets Indflydelse udstrækker sig dog nok kun til Græsarternes Na

tur, som maa være forfljellig eftersom Engene udsættes for det 

ferske eller salte Vands Indflydelse *).  Paa Jordbunden maa 

Virkningen være ubetydelig, som vi i det folgende ville faae at see. 

At Marsken kan bestaae ved sig selv, vise desuden de inddigede 

Koge sonden for Horer.

*) I Ballum Enge, som ere Marff, lober en lille Bæk, der ofte over- 

svommcr de tilgracndsende Cngkanter. Græsset bliver vel ikke 
hoiere deraf, men overmande tæt, og saa nærende at det altid bjcr- 
ges for sig selv og ansees lige saa godt som Havre. Man kalder 

der Andel, et Ravn, som ligeledes bruges paa Fanoc og aildre 

Steder paa denne Kyst, og syneS at skulle betegne tæt eller 
siærklvoxende Græs.

Ribe Amt. (o)

For at give et Begreb om Marskengenes Beffaffenhed, ville 

vi her fremsætte en Udsigt over Grundlagene i Fardrup Marff, be

liggende imellem Konge- og Skibsaaen. Dverst ligger Klæget, 

det vil sige et Leerlag meet eller mindre blandet med Muld, men 

her, for det meste ogsaa med Sand, og paa sine Steder endog 

med et Slags torveagtigt Maar. Klæglagets Tykkelse er saa for

fljellig, at den undertiden kan udgjore 3 Alen, medens den man

ge andre Steder neppe er 4 Tommer. Under Klæget sindes for 

det meste et tyndt, undertiden dog 1 Fod tykt Lag af Mose- eller 

Torvejord, hvorefter endelig kommer Sand. Mangler hiint 

Torvelag, ligger Klæget umiddelbar paa Sandet.

Marskbundens Bonitet beroer paa Klæglagets Tykkelse og 

Klægets Reenhed. Hvor Klæglaget er saa tykt at det kan reoles, 

som f. Ex. i det Eiderstadtske, der har naturligviis Grunden stor
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imod, nedsætte dens Værd. Marffbunden kan endog være af en 

saa ringe Veffaffenhed, at dens Værd staaer langt under Geestlan- 

dets. Dette er især Tilfældet med det saakaldte dode Klæg, der 

aldeles ikke duer enten til Grces eller til Sced. Hvor Marffen er 

af en saa ringe Beskaffenhed, er Grunden ikke engang de derpaa 

hæftende Skatter værd, og tilfalder da alminbeligviis Staten, 

som bortleier samme igjen for en Ubetydelighed til Beboerne. I 

Gudskog skulle saaledes 11 Demater være blevne solgte for 1 siger 

een Speciesdaler, hvorimod godt Marskland ofte betales med 2 

til 300 Species Dematen.

Vejrliget har altid megen Indflydelse paa Marskens Frugt

barhed, og i tørre Somre er Misvcext her lige saa hyppig som 

paa Geesten. I Efteraaret 1826, saae man overalt i Marsken 

afsvedne Græsmarker eller Enge, og paa nogle Steder i Mogel- 

londerkog havde man endog sect sig nodt at ruste Sæden, da den 

havde været for kort til at fattes af Leen. I Brons gav det 

samme Stykke Eng, hvorpaa i frugtbare Aar var avlet 56 Læs 

Hoe, og i almindelige 25 til 26, kun 10 i den terre Sommer 

1826.

De Græsarter, som voxe i Marskengene, ere det saakaldte 

Harrild og Soekaalen, tvende meget saftige Planter. Klever 

findes ogsaa hyppig, men hvor dette er Tilfældet, ansees Mar- 

sken for mindre god. Saavel Græsset, som Hoet fra Marffen

gene virke ikke stærkere paa Melkeafsondringen, end godt Ager, 

græs paa Sandmarkerne, eller Geesthoe af det bedre Slags, der

imod fede de stærkere.

I Almindelighed faaer man Vand i Marffen naar man gra

ver 3 til 4 Alen eller kommer til Sandet. Men Vandet er brak, 

det vil sige, haren saltagtig ubehagelig Smag og et blakket Udse

ende. Horravæget drikker det ikke med Lyst, Hesten derimod be

dre. Om Foraaret skal det være bedst. Ved Udløbet af Aaerne, 

i et vist Omfang, er Vandet i Ebbetiden altid ferskt, saa at Cre- 

aturerne, som græsse i Nærheden, uden Betænkning soge Havet 

sor at flukke deres Torft.

Videre fortjener endnu at bemærkes, at Marskengene almin- 

Leligviis langs med Strandbredden ere omgivne af en lav Sand-
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vold, kaldet Uren, der sandsynligvrrs er opkastet af Havet. Dog 

mangler denne Bold paa nogle Steder, eller er i det mindste 

ukjendelig. Uren tjener udentvivl til at beskytte Marflengene mob' 

Havets Indbrud, men kan i det hele kun betragtes som et meget 

soagt Værn. Udenfor Uren sindes for det meste overalt nyt til

sat Land, som ligeledes afbenyttes til at flaae eller græsse paa.

Saa opmærksom som Lesterboeren er for at forbedre sine 

Enge, saa omhyggelig er han ogfaa for at faae Hoet vel bjerget. 

Fremgangsmaaden er denne. Strax efter at Græsset er flaaet 

bliver det bolmet eller spredt; næste Dag, dersom Veiret feier, 

vendt og bragt i smaae Stakke, saa store at to Karle med Vcerestæn- 

ger kunne bringe dem sammen for at læsses paa Vognene. Tre- 

dre Dag kjeres Hoet hjem, eller spredes ud paa ny om behoves, 

for om Aftenen igjen at samles i Stakke eller bringes i Huus. 

Paa nogle Steder har man ved Gaardene en Stroeplct, som tje

ner til at give Hoet den sidste Behandling, især i Tilfælde at 

Grunden i Engene er for vaad. Dette gjaldt Geesthoet; Marfl- 

hoet vil have en ganske anden Behandling,

Det flanede Græs bliver liggende 6 til 8 Dage paa Skaar 

ligesom det er falden for Leen. Naar det ansees at være veiret 

eller visnet nok, vendes det, enten Dagen for Sammenrivningen 

skal gaae for sig, eller i Tilfælde at Luften torrer stærk, samme 

Morgen. Fire til sex efter hinanden gaaende Rivere bringe nu 

Høet sammen i en ophoiet Stræng eller Kam, som sammenkjores 

ved Hjælp af en Stang i Stakke af et Læs's Størrelse. Stak

kene gives en kegleformig Skikkelse, og Hoet bliver her staaende 

6 til 8 Dage for at afdampe eller som det kaldes at bræmme. 

At holme eller sprede Græsset bruges lidet, næsten aldrig forend 

den Dag Hoet stal sammenrives, og ikkun da, naar ugunstigt 

Vejrlig, eller en stærk Grode maatte fordre det, hvilket dog sjel- 

den er Tilfældet.

Rlitter, Sandflugt.

De Sande, eller Strækninger af Flyvesand, som i det indre 

af Amtet, eller rigtigere mod dets nordostlige Grændse findes, ere 

idet hele ubetydelige, og for længe siden saaledes dæmpede, at 

'(21
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videre Opsyn med dem maaffee er ufornobent. Af betydeligere 

Omfang og ulige ftorre Interesse ere Klitterne, som ved den nord

vestlige Kyst af Amtet gutte den Kjcede af Sandbjerge, der som 

bekjendt strækker sig langs med Jyllands Vestkyst. Allerede det 

forste Syn af disse Bjerge, naar man paa 2 til 5 Mill nærmer 

sig Vesterhavet, overrasker, og med spændt Forventning ere Van

drerens Blik hæftede paa et fremragende Punct, det saakaldte 

Blaabjerg i Henne Sogn, Ribe Amts Bloksbjerg, i det han haaber, 

derfra noiere at gjore sig bekjendt med Gjenftanden for hans Be

undring. Hoist imponerende er Betragtningen af de raae Mas

ser, man fra hiint Standpunct overstuer. Mod Nord og Syd, 

saavjdt Diet formaaer at trænge, nogne, vilde Bjerge, bærende 

Præget af den frygteligste Eensomhed, til Vester det oprorte 

Hav, som synes at forkynde Verdens Undergang. Frygteligskjont 

er et Uveir paa disse Bjerge, og ikke uden hemmelig Gysen fort

sætter man Reisen sydpaa igjennem de vilde og ode Egne. Ind

trykket, den efterlader sig, udflettes aldrig.

I Almindelighed antager man at Klitterne skylde Havbun

dens Sand deres Tilværelse, og grunder denne Hypothese paa et 

Phænomen, der daglig giver sig lilkjende. Ved hver Flod, alt- 

saa to Gange daglig *),  opruller nemlig den opstigende Sse en 

Mængde Sand, og paa enkelte Steder endog smaae Steen. Den 

siade Strand bliver strax efter Floden tor, og under hele Ebbeti- 

den er det øjensynligt, hvorledes det opskyllede Sand ved vestlige 

Vinde fries op imod de nærmeste Bjerge, og med Storm igjen ud 

over disse til dem, der ligge længere inde. Men tvivlsomt bliver det 

dog, om Sandet virkelig kommer fra Havets Bund. Kysten 

selv kunde mueligen have afgivet dette Sand, og saaledes være 

den nærmeste Aarsag til Klitbjergene. Flere Grunde tale herfor: 

1) At Sandet, hvoraf Klitterne bestaae, aldeles ligner alminde

ligt Sand inde i Landet. 2) At hoie Floder jevnligen nedskjcere 

Klitbjergene og jevne dem med Strandfladen, hvilket ligeledes 

finder Sted hvor Kysten danner en Brink eller Klint. 5) At

*) Ved Vesterhavet stiger og falder Vandet hver 6te Time, altsaa 
to Gange i et Dogn. Man kalder det Flod naar Vandet stiger, 

Ebbe naar det falder, *
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det nedskyllcbe Sand aldrig fores længere ud, end til de Steen« 

revler, som sindes lanas med Strandbredden i en ringe Afstand fra 

Kysten. 4) At Havet ingen Klitte afsætter hvor Kysten er flad, 

altsaa hvor der intet sindes at nedffjcrre, uagtet Havbunden ogsaa 

her bestaaer af Sand. < 5) At, saavidt man kan skjonne, Mas

sen af Sandbjergene i det hele er den samme, som for flere Aar- 

hundreder siden, og altsaa ingen ny Næring har faaet. 6) At 

ingen Udhulning af Havbunden er kjendelig, men tvertimod at 

Sandrevene stedse vedblive at gjore de Soefarende stor Ulejlighed. 

7) At Sandrevene, saafremt de Efterretninger, Forfatteren har 

modtaget, ere rigtige, ere saa haarde og faste, at intet Skib kan 

ankre paa dem.

Maaskee at Klitternes Fremkomst lader sig forklare paa fol

gende Maade. Efter at Fastlandet havde antaget en nogenlunde 

bestemt Form, har Havet ftrax begyndt at bryde ind, og hvor det 

fandt Modstand, altsaa overalt hvor Kysten dannede en Brink 

eller Klint, begyndt at nedskjcere Gnrndern Sandet, hvoraf 

Kysten for det meste bestaaer, er af Havet blevet jevnet ud langs 

med Strandbredden, og siden ved Storm i Ebbetiden fort tilbage 

i Land. Gjentagne Angreb af dette Slags have meer og meer 

losnet Grunden ved Kysten, indtil omsider de opkastede Sand

bjerge have været mægtige nok til al forebygge Kystens videre Ned- 

skjæring.

Klitterne bestaae heelt igjennem af Flyvesand, og hvile paa 

den samme Grund, hvorafEgnenbagved bestaaer, eller paa selve 

Qvcegsandet. Man finder nemlig intet Steds i Klitterne Kilder 

eller Væld, et Tegn paa deres Porøsitet; og i Fordybningerne 

imellem Sandbjergene opdager man ofte Mosejord, Lyng, Spor 

af gamle Agre, og kan grave til Feerskvand ligesom bagved i He« 

derne. Nogen betydelig Forskjel imellem Sandet i Klitterne og 

andet Sand inde i Landet, bemærker man, som allerede anført, ikke. 

At det holder bedre ved Fugtigheden, beroer nok alene derpaa at 

det idelig opfriskes af tilblæst nyt Sand, der er besvangret med 

saltagtige Dele fra Havet. Dette er sandsynligviis Grunden 

hvorfor Beplantningen af Klitterne altid lykkes bedre, end Sand

flugternes paa Ryggen af Landet.
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De qvoegede Steder, som hist og her findes ved Strandkanten, 

foranlediges ikke af Kilder eller Væld, men ere for det meste Virk

ning af Floderne. De vise sig sædvanlig i Nærheden af Fjorde

nes eller Strømmenes Udlob, naar nemlig disse have forandret 

sig, og de gamle Aabninger opfyldes med Sand. Her vil i no

gen Tid blive Usikkert at komme frem, da det nye Sand vel kan 

see tørt ud for oven, mennedenunder ftaaer som en Velling. Det 

samme finder Sted, naar Storm og Hoivande gjore Fordybninger 

i den flade Strand, og disse atter udfyldes, eller naar Mose- og 

Soehuller ved Udkanterne af Klitterne fyldes med Sand, især 

dersom Hullerne ere dybe. Ogsaa smaae Strækninger af Klæg, 

som hist og her antræffes, kunne gjore Strandbredden usikker. 

Man seer heraf at det er umueligt, selv for den, der boer ved, og 

daglig kommer til Stranden, altid at vide forud hvor flige qvæ- 

gede Steder findes. Efter en hot Flod maa man derfor altid være 

forsigtig med at kjore og ride ved Strandbredden, og passe paa 

at komme hurtig frem, saasnart man mærker at Sandet begynder 

at synke.

Klitterne eies af de tilstedende Byer, og Skjellinierne paa 

Korterne gaae igjennem Klitterne saa godt som igjennem den øvrige 

Mark. Men ingen tor afbenytte Klitterne, da de betragtes som 

indfredede. Imidlertid falder det vallskeligt ganske at forebygge 

Ufred, hvor der sindes Moser eller Græsgange i Nærheden.

Hvor store Strækninger der ved Sandflugten ere undergaaede, 

vides Ikke bestemt. Dog kan man nok for det forste hertil henreg, 

ne den Grund, hvorpaa Klitterne selv hvile. Meget sandsynligt 

er det ogsaa, as de lette, dybe Sandjorder uden Underlag af Al, 

ligesom de mange smaae Sandbjerge uden for den egentlige Klit, 

man i de tilstødende Sogne finder, ffylde Oversanding fra ældre 

Lider deres Tilværelse. Endnu kan undertiden, ved stærk Storm 

og Flod, en Deel af Markerne blive bedækket med et tyndt Lag 

Sand, uagtet de værste Sandflugter ere dæmpede. Imellem Ox- 

hye og Veiersbye er der imellem Klitterne en betydelig Hedestræk

ning af en meget mager Beskaffenhed, som endnu kaldes Kolles, 

marsk, hvorfor man har troet at den var en med Sand bedækket 

Marskeng. Men der findes ikke mindste Spor dertil, saa at 

dette Navn maaskee alene er givet den i en spottende Betydning.
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Bed Nymindegab, der, hvor Udlsbet afffjcerer Landkantcn, sees 

endnu Spor af gamle Agre, og man siger, at her engang stal 

have staaet en Bye. I Lonne Sogn have Markerne, eller egentlig 

Engene, lidt meget af Oversanding, hvorfor Gaardenes Hartkorn 

betydeligt blev nedsat. Men senere forbedredes Engene, da San

det blæste bort igjen, eller Græsset groede igjennem, saa at Bebo

erne have havt stor Fordeel af denne Hartkornets Nedsættelse.

Saavidt Forfatteren har kunnet erfare, have ingen betydelige 

Oversandinger fundet Sted i de sidste 100 Aar, og naar man ta

ger Hensyn til, at de til Sandflugtens Dæmpning trufne Foran

staltninger ere af et meget yngre Aarstal, synes Nøgles Mening, 

at man har anseet Tingen vigtigere end den i Virkelighed er, 

ikke at være ganske uden Grund. Der ere derfor dem, der troe, 

at Distrikterne, der forrette Arbeide i Klitterne, meget vel kunde 

indskrænkes. Denne Indskrænkning vilde være saa meget mere at 

billige, som man, flottet paa de forrige Tiders Erfaring, nok kan 

antage, at Sandflugten, overladt til sig selv, hoist kunde odelæg

ge de Byer, som ligge Kysten paa 1 til 2 Miil nær, og de uden for 

denne Linie liggende Beboere altsaa aldeles ingen Nytte have, 

eller nogensinde kunde have af detArbeide, de forrette. Ubilligt er 

det udentvivl at paalcegge den ene Borger en Forpligtelse for at 

sikkre den andens Existens. Den Byrde at mode et Par Gange 

om Aaret 5 til 4 Miil fra Hjemmet, for flere Dage i Rad at 

arbeide med Heste og Folk, er ikke saa ubetydelig som man har 

villet lade den gjelde for. I al Fald menes atSandflugts-Com- 

missairerne meget vel kunde Undværes, og Opsynet med Klitterne 

besørges af Herredsfogderne, ligesom at Arbeidet künde bortac- 

corderes til ovede Folk, og Staten saaledes 1) faae nogle tæren

de Lemmer mindre at underholde; 2) betydelig Tidsspilde for de 

Langtfraliggende undgaaes, og 3) de hpppigeKlager over maadelig 

forrettet Arbeide hæves. Herimod indvende andre, at ffjondt der 

ingen Fare er for betydelige Oversandinger, saalcenge som Plant

ningerne holdes vedlige paa den nærværende Fod, ville enkelte 

Strækninger dog altid lide deraf, og stedse ville de Sandbjerge, 

hvor Byer ligge imellem eller ved dem, udfordre Plantning, for 

at lukke de Huller, Stormene rive i dem. At Plantningen kan 

drives forvidt, ved f. Ex. at ville oversætte de Havet ncermest
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liggende Klitter, nægtes ikke, men herpaa tænker vist ingen, som 

noget, der er aldeles ugjorligt. Imidlertid ville Klitterne vel om 

nogle Aar kunne hjelpe sig med meget mindre Arbejde, og*da var 

det vel mueligt, at de længstbortliggende Beboere efterhaanden 

kunde blive befriede fra den dem paalagte Byrde, men dette beroer 

for en stor Deel paa tilfældigeOmstændigheder, som: svære Stor

me, torre Somre o. s. v. At bortaccordere Arbeidet holdes 

ikke for at være gjorligt, thi stal der udrettes noget godt, og 

Sandet fra de nærmest liggende Bjerge ikke ødelægge Plantnin

gen, som den skrider frem, maae store Strækninger tages for i 

nogle faa Dage (?), hvilket naturligviis udfordrer mange hjel, 

pende Hænder paa een Gang. Siden er der intet at gjore, uden 

at holde Fred over de unge Planter, indtil de have fæstet Rodder. 

Skulde Arbeidet bortaccorderes, er det at befrygte at de tyndbe, 

boede Sogne i Nærheden af Klitterne for meget vilde have i 

deres Magt at opskrue Betalingen (?). Mange af de lcrngstbort- 

liggende Beboere leie desuden allerede ofte de nærmere boende til 

at forrette Arbeidet for dem, hvilket formenes bedre at lade sig 

gjore end ved offentlig Licitation. Læseren fælde Dommen.

^oide- og Ujevnheds Forskjel.

Ribe Amt kan ansees at udgjore et stort Plateau, der har 

Fald mod Vest. Alle Aaer og Bække flyde i denne Retning, eller 

soge i det mindste Vesterhavets kun et Par af de østlige Sogne 

udgyde deres Overflod af Vand i Colding-Aae og Fjord, og ikkun 

een Aae af nogen Betydenhed, Veien-Aae, flyder i en sydlig Ret« 

ning, men udgyder sig dog i Kongeaaen. At bemeldte Fald er 

temmelig betydeligt, viser ikke alene det hurtige Lob, mange af 

Aaerne have, ligesom den Hurtighed, hvormed be vore, naar svære 

Tordenskyl falde nogle Miil derfra, men ogsaa de vidtstrakte Ud

sigter, man paa flere Puncter i den østlige Deel af Amtet har, 

saavel til Dster som til Vester. Zfolge heraf kan man altsaa 

antage, at Ryggen af Landet maa soges ved Amtets osrlige 

Grcendse, eller, tydeligere talt, i Andst Herred.

Men er end saaledes deune Ryg temmelig ephoiet over Hav

fladen, er Amtets sydvestlige Grændse det saa meget mindre. Kun
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hoevende sig lidet over Havets Niveau, er dette Strsg, i 1 Miils 

Brede og derover, idelig udsat for Oversvømmelser af Havet. 

Selv den nordvestlige Kyst af Amtet synes at sænke sig meget. 

Udlobet af Fiil-Soe ved Henne-Molle flal nemlig kun være 9 

Alen hoiere end Strandbredden.

Ophoiede Puncter har Ribe-Amt vel nogle af, men fornemmeli« 

gen dog i den ostligeDeel, og for det meste med saa langsom en Over

gang, at de lidt efter lidt forsvinde, naar man nærmer sig dem. 

Det er Grunden hvorfor Egnen forekommer saa flad, ja der findes 

Streg, som ved deres overvættes Fladhed synes at være fuldkorn, 

men vandrette. Kun faa Byer have en bakket Overflade.

Skadeligt Vand, Oversvømmelser, Vandfloder, Tilskik- 

ningev, sandtungens Mverskjærmg ved Blaavad.

Den porsse Grund og de mange vel oprensede Aaer, som 

bortlede det overflødige Vand, lade ikke Jorderne lide af Fugtig, 

hed. Det er derfor i Almindelighed kun Kjærene og andre lave 

Steder i Hederne, som endnu fremvise staaende Vand. — Derimod 

lide Aa-Engene og det flade Kystland ved Ribe af et andet Onde, 

Oversvømmelser i Utide. Efter stærke Regnskyl opsvulme nemlig 

Aaerne og oversvømme Engene. Finder dette Sted midt om Som

meren, falder det naturligviis meget ubelejligt, og foraarsager stort 

Tab pan Hoe. I de terre Somre, som have udmærket det sidste 

Decennium, har dette Tilfælde dog været temmelig sjeldent, og er 

desuden meget aftaget ved Anernes saa vel drevne Oprensning.

Af langt bedrøveligere Folger ere Vandflodernes Oversvøm

melser for det nævnte Kpstland. Ikke nok at Havet lægger sig 

over Marskengene, ogsaa de dyrkede og tilsaaede lave Sandmar

ker, som ligge ovenfor, ere udsatte for at oversvommes, ja Vandet 

kan endog gaae ind i Byerne, hvor det kan staae 1 til 2 Alen 

hoit i Husene. Betydelig er den Skade, som da anrettes paa de til- 

saaede Rugmarker, eller paa Indboet, og Forraadene af Hoe og 

Seed. Efteraaret og Winteren ere de egentlige Aarstider for 

Vandfloderne. Indtræffe Oversvømmelserne tidligt, f. Ex« i Sep

tember, naae de vel ikke nogen betydelig Hoide, men fordærve dog 

EftergræSningen i Engene og fylde Grøfterne med Saltvand, saa
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at Creaturerne maae tye til Sandmarkerne. Foraarsfloder indtræffe 

ikke ofte, men ere des skadeligere, som vi i det efterfølgende ville 

faae at hore. Om Sommeren ere Vandfloder vel hoist sjeldne, 

men foraarsage megen Ulempe, naar de f. Ex. indtræffe i Hosten 

og fore den hostede Havre op til Byerne. Almindeligviis falder 

Vandet efter 6 Timers Forlob med Ebbe, men vedvarer Stormen, 

hvormed Floden er opkommen, kan Vandet ikke trække sig tilbage, 

og afstedkommer saa megen mere Ddelceggelse. Vandfloderne ere 

ikke hvert Aar af lige Betydenhed, ja udeblive vel endog ganske i 

enkelte Aar. Det stal ikke have været sjeldent, at ingen betyde, 

lig Vandflod er indtruffen i 15 til 20 Aar. Hvert 306c Aar, eller 

saa, komme gjerne de store Floder. I de senere Aar have gjenta- 

tagne store Floder udbredt megen Mismod og Forsagthed iblandt 

Beboerne.*)

*) Folgende skadelige Vandfloder have fundet Sted i de sidste 12 

Aar:

1) den 19be Jan. 1818« 2) den iste Dec. 1821. 3) den ilte 

Marts 1822. 4) den 4de Dec. 1823. 5) den 3die Rov. 1824- 6) 

den 15de Rov. 1824- 7) den 20de Dec. 1824. 8) den 26de Dec. 

1824- 9) den Zdie og 4de Febr. 1825- 10) den 27de Rov. 1825«

Af disse Floder var den af Zdie og 4de Febr. 1825 den hoic'ste 

og rædsomste. Dens Lige kan ingen erindre. Haver gik over 

Soediget ved Hoier, og var ikke langt fra at gjore Brud i sam

me. I Hoier bortskylledes nogle Vaaningshuse og Pakhuse. Mo- 

geltonderkog fyldtes med Vand, saa at Beboerne i Hoienvirv vare 

i stor Fare og alle deres Faar druknede. En Deel Tommer fra 

Hoier drev over Diget og strandede ved Mogeltcmder. Nord paa 

gik Havet hoit op i alle Landsbyer ved Kysten, ja i selve Nibe. I 

Meoldcn dreve Moblerne ud af Husene. En gammel Kone for

tes bort i hendes Seng og druknede. Det salte Vand stod i Mo- 

gcltondcrkog flere Uger forcnd det kunde lodses igjenncm Sluser- 

ne, og Engene duede ikke i 3 Aar.

Lidt noiere Underretning om den Maade, paa hvilken Floder

ne vise deres odelæggende Virkning, vil maaskee ikke være Læseren 

ukjærkommen. '

Naar Floderne naae en les gjennemploiet Agermark, hort- 

ftyller Vandet de opløselige Dele af Madjorden, og forer samme 

med sig naar det trækker sig tilbage, saa ar Jorden taber sine nce-
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rende Stoffe og udmagres. Har der været saaet Rug paa en saadan 

Mark, vilJordens Bortskylling foraarsage, at de spæde Rugplanter 

blottes, og Folgen deraf blive deres Undergang. Det er derfor, at 

man i hine Egne er saa frygtsom for at give Jorden en for stærk Be- 

arberdning, eller at man ikke vover at fore Gjodske paa de dyr

kede Dele af Marffengene, ligesom hvorfor man soger at befæste Jord

partiklerne ved lang Hvile. Forsog med at tromle Rugsæden om 

Efteraaret have været paatcenkte, i det Haab derved at give Vandet 

en glattere Flade at rulle over, og saaledes forebygge Muldens Bort- 

stplling; Forfatteren har ikke erfaret hvordan Udfaldet har været.

En anden skadelig Virkning af Floderne kommer af de salt- 

agtige Dele, Vandet efterlader sig. Floder, som opkomme med 

nordvestlige Storme, fore det meste Salt med sig, og vise sig der

for især fordærvelige. Indtræffe Floderne om Foraaret, og stærk 

gjennemblodende Regn, som kan afskylle Saltslikken, ikke strap 

folger ovenpaa, vil man snart see Vcrxterne stifte Farve, og for 

en Deel vel ogsaa henvisne. Kornsæden vil aldeles mislykkes og 

selv Træer ikke kunne modstaae Saltvandets Indvirkning. For 

Eeestengene og Agerlandet ere saadanne Floder især skadelige, saa 

at flere Aar kunne hengaae inden Græsfforpen paa ny lukker sig, 

eller Jorden vil boere Sæd. At Efteraarsfloderne ikke have saa 

bedrøvelige Folger, men endog gavne Marskengene (S. 17), maa 

komme deraf, at deres Indvirkning modificeres af den megen Væd- 

fke, vi scrdvanligviis have om Vinteren. Hvor betydelig den Mæng

de Salt, Bandet afsætter, kan være, saaes i Darum efter den 

store Flod af 4bf Febr. 1825. Sylten, eller de saltagtige Dele, 

Bandet havde afsat, trængte paa sine Steder vel 1 Qvarteer i 

den faste Engbund. Ved senere foretaget Opploining, bragtes 

for Dagen et Lag fuldkommen reent Salt, og endnu har ingen 

Sæd villet voxe paa disse Steder. I Kirkegaarden i Ribe ud

gik, efter forannævnte Flod, næsten alle Ask og Alm, og de faa 

tilbageblevne ere endnu i en meget flet Forfatning. Et andet 

Sted udgik alle Hessel og Ron. Af Frugttræer i Haverne ud

gik Kirsebær, Ribs, Stikkelsbær og Nøddetræer. I Allerup Præ- 

stegaard visnede Lindene og Frugttræerne i Toppen, men fors 

bleve dog i Live. I Plantagen ved Ribe taalte Linden, Elletræet 

Kastanien, Solvpopplen, Piil, Eeg, Fpr, Gran, Lærketræet,
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Birk, Hyld, Hvid, og Bukketorn det salte Vand, Uagtet Floden 

gik over Toppen af Træerne. Imidlertid er denne Plantage, i 

det mindste den lavere Deel der f, ren hoist maadelig Forfatning. 

I det hele have Kastanierne, Egene, Birken og Tornbuskene 

bedst udstaaet det salte Vands Indvirkning, ja paa sine Steder 

endog flet ikke lidt deraf. Hvorledes Saltet kan trænge ind i 

Træerne, saaes Aaret efter, paa Frugten af tilbageblevne Ribs

pammer. Bærrene smagte nemlig stærk af Salt. Disse Erfa

ringer tale meget imod den Anvendelse af Salt, som Gjodnings- 

middel, man nyligen har villet anprise; i det mindste vise de, at 

Saltet, for at gavne, ikke maa anvendes i for stor Mcengde.

Et tredie Onde, som Floderne afstedkomme, bestaaer deri, at 

det oprørte Hav ofte sorer Klæg, Sand, Muslingskaller, ja endog 

Steen med sig, som det, ved en roligere Stand af Vandet, naar 

Stormen har lagt sig, lader ligge paa Engene eller Agermarkerne, 

og derved fordærver. Dog kan det Klæg, Vandet saaledes afsæt

ter, kun betragtes som et temporairt Onde, der i Tiden maa vise 

sig velgjorende. Floder med sydvestlige Storme fore især Klæg 

med sig, og ansees derfor at gavne mere end skade, kun maa man 

beklage, at den Nytte, de stifte, i det hele er ubetydelig. Floder med 

nordvestlige Storme bringe derimod kun Sand eller Steen med 

sig, og drive Vandet hoiest op, ere altsaa de fladeligste.

En Fremmed, som for forste Gang kommer i den omhandle

de Egn, og horer fortælle hvorledes Vandet har staaet og anrettet 

Ddelæggelser paa den Grund, han tryg har troet at kunne betræde, 

vil neppe tilbageholde det Sporgsmaal: om en Jnddigning af den 

lave Kyst ikke var muelig? Muelig er den udentvivl, men om den 

vilde svare Regning eller kunne overkommes af Beboerne, er et 

andet Sporgsmaal. De fleste mene nei. Den Marsk, her haves, 

siger man, er for mager til at lonne Anlægget af kostbare Soe- 

diger, Localiteten desuden saare ugunstig, formedelst de mange og 

betydelige Aaer, for hvis Skyld meget bekostelige Sluser maatte 

anskaffes. Til hvilke Bekostninger Jnddigningen af den paagjel- 

dende Egn vilde foce, kan man slutte sig til afben Sum, som 

for et Par Aar siden blev betalt for et lidet Stykke Havdige af | 

Fjerdingvers Længde, opfort osten for Hoier, nemlig 10,000 Rd. 

Crt., en Priis, som dog ansaaes for meget moderat. Imidlertid
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har Forfatteren bog hort andre være af en modsat Mening, og 

lade Egnens Opkomst alene beroe paa en Jnddigning, uden hvil

ken Jordens Afbenyttelse stedse m-ua blive meget ufuldkommen, og 

al Lyst til Forbedringer, hvortil Egnen saa meget er stikket, qvæ- 

les i Fødselen, ikke at tale om de betydelige Tab, herved allerede 

vilde afværges. Diger paa 3 Alens Hoide, saakaldte Sommer- 

diger, formenes allerede at ville være til stor Nytte.

Endnu tvende Virkninger af Floderne maae vi her berore: 

Tilsætningen af nyt Land, hvor Havet fører Klæg med sig, og 

Bortskyllingen af den gamle Krund, hvor Havet kan komme til at 

fljære ned. i

At Floderne med sydvestlige Storme fore Klæg med sig, have 

vi allerede bemærket. Dette Klæg sætter Havet af ved Kysten, 

hvilket kaldes at den tilflikker. Klæget selv fører Navn af Slik. 

Lidt efter lidt samle sig Kere Lag af denne Slik, og Grunden til- 

groer med Dcrxter, faa at omsider et nyt Stykke Land fremstaaer. 

For at fremme Tilsætningen af Slik, anlægger man smaaeDæm

ninger ud i Havet, saakaldte Kaidiger, som tækkes, eller, rig

tigere sagt, bespækkes med Halm, for desbedre at fange Slikken. 

Dog beroer Virkningen deraf meget paa, om den tilsatte Slik ikke 

igjen bortfares ved Iisgang; og dette er nok Grunden, hvorfor saa 

faa Anlæg af dette Slags sinde Sted, uagtet Havet næsten over

alt afsætter Slik. De Steder, hvor Havet for Tiden fornemmes 

ligen lægger til, ere: Hoier, Emmerlev, Ballum, Fardrup, Ud- 

lobet af Varde-Aae, Indløbet til Ringkjobing-Fjord (de saakaldte 

Tipper), o. s. v. Saavidt vides, er det Ingen formeent at 

gjore Anlæg til nye Tilslikninger langs med sine Eiendomme; 

Men hvor ingen tilstadende Grunderer findes, tilhorer det tilsatte 

Land Bongen. Dette er f. Ex. Tilfældet med de ommeldte 

Tipper og en Deel af den Eng, som vindes ved Mundingen af 

Varde-Aae.

De Steder, som ere udsatte for at bortskylles af Havet, ere 

saadanne, som ikke beffyttes af Klitterne, eller hvor Strandbre- 

den ophorer at være fladt udlobende, saa at Soen ikke kan rulle 

op. Faaer Kysten Skikkelse af en Klint, torner Havet imod 

og maa skjcere ned. For Tiden udov r Havet fornemmeligen sin 

Magt paa Odden ved Blaavad, hvor Klitten ophorer. For 10
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Aar siden var Havet allerede !on‘ 't en Gaard, kaldet Hvidbjerg, 

saa nær, at den senere har maa' 't flyttes længere ind i Landet. 

Mueligen at en stærk Flod eng ag gjennemfljcerer Landtungen, 

som danner Indløbet til Hjertingfjord, og at Fjorden gjor sig et 

Udlob forbi Hoe og Oxbye. Hv d dette vil have for en Indfly
delse paa det nærværende Udlob, -^raadyb, er ikke let at forud

sige. Maaskee at det aldeles kan lukke sig, maaskee alene miste 

en Deel af dets Vand. Men flige Phænomener, siger Stiftamt

mand Rosenorn, here til det Slags Naturbegivenheder, der, li- 

gesom den nyligen fuldbragM -orening af Liimfjorden med Ve

sterhavet, ikke lade sig bereg^ og hvorimod, i al Fald, intet 

er at gjore.

Local Forhold.

Vi flutte dette Capitel med en Oversigt af de forfljellige Lo- 

caliteter.

Andst herred har ved sine Skove, sin opdyrkede Overflade, 

sin Bygningsmaade m. m., meget tilfælleds med Dsteregnen. 

Men denne Lighed udstrækker sig kun til det ydre Præg; thi naar 

nogle faa Byer i de østlige Sogne undtages, bestaae Jorderne 

næsten overalt af et sandet Jordsmon.

Geest Sogn, det ostligste Punct i hele Amtet, og stødende 

til Colding Mark, har i M rheden afben Bpe, der bærer dets 

Navn, lose, lette, muldblandede Sandjorder, fulde afsmaae 

Steen og med en tynd Agerskorpe, da man paa de fleste Steder, 

i 4 til 5 Tommers Dybde, støder paa det dode Sand eller paa 

Al. Dog har dette Sogn ogsaa stærke, men noget kolde Leer, 

jorder i de opryddede Skoolodder. Mergel er der nok af, baade 

Sand- og Leermergel. Paa Prcestegaards-Lodden findes et Slags 

Mergel, som seer ud som Aske, med blaae Aarer, og lader sig 

udgrave med Skovle. I det hele ligger Sognet hoit, med et 

temmelig stærkt Fald til Nord, saa at det overflødige Vand let 

finder Afløb. Langs med Kongeaaen haves lidet Eng, men af 

fortrinlig Beskaffenhed.

Gkanderup Sogn ha;, hvad Byerne Nagbol og Dollerup 

angaaer, for det meste meget skarpe eller terre Zorder. Stande-
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tup Byemark lider af Fugtigt?- en Følge af det alede Underlag. 

Mergelen ligger temmeligt bi, . Gjelbslle og Lunderflov have 

en mere leerblandet Agermark. Alle disse Byer have meget flade 

Marker, undtagen de Lodder, som stode til Kongeaaen, og som 

have et meget betydeligt Fald. EngeafnogenDmfang, ved Kon

geaaen eller andet Steds, have disse Byer ikke. Den bedste Eng har 
Lunderup. Skanderup for det meste ikke andet end smaae Kjær og 

Markrunder.

'äjarup Sogn ligger for største Delen sidt, og mangler Aflob 

for det overflødige Vand, , .. .aerrdsse ikke har tilbørlig Af

træk. Jorderne ere derfor L hist og her moscagtige, saa at 

de især i fugtige Foraar lide meget af skadeligt Vand. Den san

dige Jordbund er noget leerblandet, og Underlaget bestaaer deels af 

todt Leer, deels af Al, deels af ruus. Blaa og graa Mergel 
findes overalt.

I Vamdrup Sogn ere Jorderne for det meste skarpe og hoit- 

liggende, men dog jevne. Disse to Sogne have lidet Engbund ved 

Siden af den saakaldte Molleaae, som skyder igjennem dem.

, Norden for Toldlinien ligger strax til oster Leierst'ov Sogn, 

et med Hensyn til sine Gravhøje, sin yndige Beliggenhed, og sine 

gode Jorder, lige mærkeligt Punct. Leierffov Sogn er unægteligen 

det bedste i heleHercedet.' Landsbyerne Feerup, Vraae, og tildeels 

Leierffov selv, have frugtbare, muldblandede Leerjorder, flikkede 

til ethvert Slags Sæd. Resten af Sognet udmærker sig ved for

trinlige Rugjorder, der, srjondt sandede, ere temmelig muldrige» 

Sandet er noget grovt eller gruusagtigt. Agerflorpen i dette Sogn 

kan have en Dybde af 6 til 10 Tommer. Underlaget er som oftest 

Gruus, blandet med mange smaae Steen; dog have Feerup og 

Vraae Leer til Underlag, og man steder her hyppig paa Mergel, 

selv paa de hoieste Steder. Forresten har hele Sognet en hoi Be

liggenhed, og dominerer Omegnen, saa at fra flere Puncter haves 

en vidtstrakt Udsigt. Vraae og Hoirup Byer ere meget bakkede, 

og frembyde ved deres Skovgrupper, Udflyttergaarde, Dale og 
Bække, de meest afvexlende Situationer. Skadelige Vandstader 

findes ikke, og Eng haves kun lidet af i Dalklofterne.

I Andsi Sogn, vesten for Leierffov, har Store-Andst tem- 

mcli3 muldrige Sandjorder, med en 6 til 8 Tommer dyb Mad-
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jord, omtrent af samme Beskaffenhed som ved Leierffov. Det 

Dvrige af Sognet er deels af en koldere og raaere Beskaffenhed, 

saasom ved den ostlige Grændse, deels temmelig magert, saa- 

som i den nordvestlige Deel. Terrainet er forresten fladt. Enge 

har dette Sogn en Deel af ved den Bæk, der falder i Veien-Aae, 

men Afløbet er ikke godt. Desuden haves nogle Moseenge.

JordrupSogn udmærker sig ved et leret, gruusblandet Un

derlag. Agerskorpen, skjondt ogsaa sandet, lider derfor af Fug

tighed. Især er dette Tilfældet med Byen Knudsbol. At Ter

rainet er saa fladt og Madjorden saa tynd, forsger vist ikke lidet 

hiint Onde.

I Gjesten Sogn er den ostlige Deel omtrent af samme Beskaf

fenhed som i Iordrup Sogn; den vestlige derimod mere tor, det 

hele meget fladt. Mærkeligt at Vestergjesten Bye, fljondt stedende 

Mark om Mark til Dstergjesten, og med en lige hoi Beliggenhed, 

ingen Mergel har, da Dstergjesten derimod har Overflodighed der

af. Men dette Afsavn er den erstattet, ved den betydelige An

deel, den, fremfor andre Byer, har i det temmelig vidtløftige 

Kjær, som steder til dette Sogn, og som giver Lejlighed til en 

betydelig Hoeavl. Kjæret selv bestaaer af en torvagtig Mosebund, 

og befinder sig endnu i en meget xaa Tilstand, paa flere Steder 

bevoxet med Vidiebuske og Tuer. Udkanterne ere mere sandige 

og danne lidet ophoiede Holme, hvor der undertiden ploies. 

Skjondt Oprensningen af den Aaebæk, her lober, ikke forsommes, 

er Afløbet dog maadeligt, af Mangel paa Fald. De Byer, som 

have Part i dette Kjær, ere Dster- og Vestergjesten, Navnholt, 

Bekke og Kragelund, ja Kjæret har endog Medejere i Vaarbasse 

Sogn.
Længst mod Nord ligge yeersk- og Bekke Sogne. Med det 

forste flipper Skovegnen i denne Kant afAmtet. Omkring Veerst 

Bye er Grunden noget bakket, og som en Folge heraf sindes her 

mange side, sure og kolde Steder. I den nordlige Deel af Sog

net ere Jorderne mere flade. Bekke Sogn hæver sig vel noget, 

men er derfor dog ikke bakket. Jorderne i disse to Sogne ere 

meget sandige, og paa flere Steder, saasom ved Torsted, 

Kragelund m. fl. yderst magre. I Beerst- og Bekke-Hede have end

og vceret Sande, men som nu ikke længere soraarsage nogen Ulem»
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pe. Agerfforpen er tynd, ofte ikke over 5 Tommer dyb, øg Un

derlaget bestaaer for det meste af Al og Sand, med Undtagelse af 

de Steder, hvor der kan findes rodr Leer. Her begynde de store 

Lyngheder, som udstrække sig i en nordlig og vestlig Retning, thi 

have de alt anførte Sogne end ogsaa uopdyrkede Hedestrækninger, 

lade disse sig dog, med Hensyn til Omfanget, ikke sammenligne 

med hine. Store Moser, der som oftest ere fulde af Vand, be- 

grcendse den nordostlige Deel af Veerst Sogn. Ogsaa Bekke 

Sogn har sin gode Part heraf. Hoebjergingen bestaaer for det 

meste i Mose- eller Kjærhoe.

Malt herred.

Skjendt for største Parten bedækket med Heder, kommer 

man dog ogsaa her endnrt Dsteregncn ihu, naar man passerer 

Skoven ved Estrup, med dens ærværdige Ege og Boge, eller 

kommer forbi det venlige Sonderskov, med dets skovbekrandsede 

Hore. Men hermed ender da ogsaa Skovegnen i Vester. — 

Veien-, Malte- og Brorup Sogne have de bedste Jorder; Eske- 

lund i Brørup Sogn og Hovedgaarden Estrup i Malte Sogn 

endog lerede Marker, men som ere noget side og kolde, bedst flik

kede til Vaarsæd. Askov, og tildeels Mallbæk i Malte Sogn, 

samt noget af Veien i Veien Sogn, have temmelig muldrige, 

noget leerblandede Jorder at fremvise, ligesom Tuusbol og Huld- 

vadgaardene gode Græsmarker. For det meste har Madjorden 

en Dybde af 8 til 12 Tommer, og Underlaget er snart Leer, snart 

Sand. Mergel er meget almindelig, og afkjores med Lethed fra 

de Banker, som findes norden for Landevejen imellem Colding og 

Nibe. Forresten er Jordbunden i de anførte Sogne af en meget 

forskjcllig Beskaffenhed. Paa een Kant kan der findes kolde, lave 

Jorder, tjenlige til Vaarsæd, paa en anden Marker af en tor og 

mager Natur, ja endog saadanne, hvor Alen ligger temmelig 

nær. Disse Sogne ere forresten godt opdyrkede, og der sindes 

ingen store Heder i dem.

De øvrige 5 Sogne: Folding, Fettling, Holsted, Litids 
kyud og Læborg, beliggende Vesten og Norden for de 3 beskrev

ne, have kun magre Jorder, med en tynd Agerskorpe, af neppe 

en Plovfures Tykkelse. Folding Sogn er især meget skarpt.

Ribe Amt. ' (3)
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Underlaget er Sand, Gruus eller Al, de faa Steder, hvor Leer 

findes, undtagne. Mergel er mere sjelden, og maa søges i en 

Dybde af 3 til 4 Alen, eller mere. Markerne til Boekbolling og 

Tislund i Feuling Sogn, samt Gammelbye i Læborg Sogn, 

have scrdvanligviis et tykkere eller tyndere Lag Steen under Ager- 

fforpen, som ligeledes er fuld af Steen. Al findes især hyppig 

paa Gjerndrup Mark i Brorup Sogn, samt Nybye-, Gammel- 

bye- og Drostrup Mark i Lceborg Sogn. Lindknud Sogn har 

de største Heder, som her indtage et betydeligt Areal.

Lceborg Sogn ligger meget hort og behersker Omegnen. 

Ved det tvinges Veienaae til at lobe i en sydlig Retning, forend 

den udgyder sig i Kongeaaen. Bakket er det imidlertid ikke, und

tagen maajkee | Mill norden for Kirken, hvor nogle fremragende 

Puncter sines. Derimod har Egnen imellem Brørup og Holsted 

en mere bolgeformig Overflade, og den Aae her flyder, har sit 

Leie i en temmelig dyb Dal. Imidlertid lægge disse Ujevnheder, 

som have mere Udstrækning i Længde end Hoide, ingen Hindrin

ger i Veien for en fri Gang af Ploven. Ogsaa den sondre Deel 

af Folding- og Malte Sogne har nogle Bakker, der ved Folding- 

broe især ikke ere ubetydelige. Lave, fugtige Streg af noget 

Omfang har Forfatteren kun bemærket ved den vestlige Grændse 

af Feuling Sogn, nemlig imellem Stenderup og Tange, hvor 

tillige sindes megen Mergel.

De bedste Enge ere beliggende langs med Kongeaaen, men 

ere ikke af Betydenhed, dog saameget fortrinligere, især hvad der 

ligger saa lavt, at Aaen gaaer over om Vinteren. Nogle af 

disse Enge flaaes to Gange, og kaldes Omme eller Ommemader, 

da Made i Almuesproget betyder det samme som Eng. Matrikel- 

Commissionen stal have erklæret, at den ingen Taxt havde for 

dette Slags Enge, og derved altsaa tilkjendegivet deres Fortrin

lighed. Astov, Maltbcek, Hovedgaarden Sønderskov, en Deel 

af Folding, Aatte, Bobol, Nielsbygaard, Taabol o. s. v., 

alle beliggende langs med Kongeaaen, have mere eller mindre 

Deel i bemeldte Enge. Desuden har Aatte gode Vandingsenge 

i de sonden for samme beliggende Engtofter, ligesom Bobsl og- 

saa er bekjendt for sine Vandingsanlæg. Til Gjerndrup i Bro

rup Sogn og Nykirke i L«borg Sogn, samt Hovedgaarden Estrup,
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haves Engstroeknlnger af flort Omfang, men af en mager, mose- 

agtig Natur. Tusbol i Brorup Sogn har de ringeste Enge, hvi

lende paa et fugtigt, leerblandet Underlag, jog as en mager Ve» 

flaffenhed.

Slaugg herred.

Vende vi os til Nord, faae vi Slaugs Herred for os. Skjondt 

kun bestaaende af 4 Sogne, mangler det dog ikke Udstrækning, da 

Hederne indtage et stort Rum. Dette Herred maa henregnes til 

det magreste Partie af hele Amtet.

Vaarbasse Sogn er omtrent 3 Mile langt, og har for største 

Delen sandige Jorder, der, især vesten for Vaarbasse Bye, ere 

saa opfyldte med smaae Kampesteen, at man kunde troe sig hen- 

flyttet til Rhonens Mundinger, dersom de øvrige Omgivelser ikke 

for tydeligen tilkjendegave en af Jyllands værste Hedeegne. Dette 

stenede Skrog synes at ftaae i Forbindelse med de allerede anførte 

i Malt Herred, og udstrækket sig altsaa i en Retning fra Nordost 

til Sydvest. I den østlige Grcendse af Sognet ligger Byen Fit

tinge, der har leerblandede Aorder, og hvor, ligesom overhoved 

i den sydostlige Deel af Sognet, Mergel ikke er sjelden, hvorfor 

ogsaa en Deel Jord her opdyrkes af Hede. Jovrigt er Alen overalt 

at finde, og ligger Overfladen ganske noer hvor Jorden er gruset, 

stenet eller skarpsandig. De storste Hedestrækninger ligge i den 

nordostlige og sydvestlige Deel af Sognet. Naar undtages Lyng

bakkerne i Sydvest, som staae i Forbindelse med det ophoiede Bekke- 

og Lceborg Sogn, er Terrainet temmelig fladt. Den sydostlige 

Deel ligger lavest og har den bedste Hede. Imellem Vaarbasse 

og Fiirhusene er Grunden i en saa raa og ujeön Tilstand, (sar.d- 

synligviis en Virkning af Sandflugten), at dette Streg aldrig vil 

kunne komme under Dyrkning. Sande har delte Sogn ikke læn

gere, da de ere tilgroede med Lyng, og Engbund findes kun lidet 

af, nemlig i den vestlige Deel.

Heinsvig Sogn hæver sig noget over Omegnen, men er for

resten ikke bakket. Dets Grundlag er Sand, som i alle tilgroend- 

sendc Sogne, men Leer sindes dog paa mangfoldige Steder, lige» 

som Mergel, iscer ved Heinsvig Bpe. Hoebjerging haves derimod 

kun i Moser.

(3*)
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Grinsted- og Grene Sogne have en sjelden jevn Overflade. 

De ligge noget lavere end Omegnen, men Jorderne ere ikke des- 

mindre tørre og ffarpsandige, især i Grene Sogn, saa at man t 

stærk Storm seer Sandet fyae langs med Agrene, og maa, fortceller 

Pastor Sommer, for at forhindre Flyvesand, kjore Fladtorv paa 

Markerne. Desuden har Grene Sogn nogle temmelig betydelige 

Sande, men som ikke længere ere farlige. Underlaget er som of- 

test den sorte, haarde Al, som ligger saa noer at Ploven steder 

derpaa. Jorderne ere derfor meget udsatte for at lide af Torke, 

og i April kan der ofte være mere Græs paa Marken end længere 

hen ad Sommeren, ja af Mangel paa fugtige Jorder kan ingen 

synderlig Havre eller Byg dyrkes. Heraf kan man gjore sig et Be

greb, siger den værdige Hr. Pastor Sommer, om den Frugtbarhed, 

hvorpaa vi bygge vort Haab og vor Længsel. Imidlertid have 

disse to Sogne dog en Deel god Engbund langs med den store 

Aae, der lober her forbi, og hoist roesvcerdig er den Flid, mcdhvil- 

ken man soger at forøge Hoeproduttionen. Hun Aae, med dertil 

stødende Enge, der ere omgivne afvelbyggede Gaarde og af opdyr, 

kede Marker, frembyde et ret behageligt Syn, som ikke lidet for

milder det Indtryk, de store Heder, man har passeret, have efterladt 

sig. Men Engene ere desværre ikke af fanban Betydenhed, at 

de synderlig kunne ophjælpe den magre Jordbund, der om

giver dem; thi Engstrimmelen er smal. Til de opdyrkede Mar» 

ker langs med Aaen eller Engene flutte sig de store Heder, 

hvorpaa disse og tilgrcendsende Sogne ere saa rige. En Mærk

værdighed, fijondt af andre Forfattere allerede omtalt, bor 

ikke her lades uberørt. Grinsted- og Grene Sogne flulle nemlig 

være aldeles fteenlose, og ingen Leer eller Mergel der være at 

finde, hvilket er saa meget mere paafaldende, som Naboesognene 

Vaarbasse og Heinsvig, der ligge meget hoiere og have en ujevnere 

Overflade, ere saa godt forsynede dermed. Imidlertid gjelder det 

omtalte nok kun for de Streg, som ligge nærmest ved Aaen. Ved 

Udkanterne af Sognene sindes vist ogsaa Leer og Mergel.

Mster- og Vester herred.

Disse to Herreder udgjore det nordvestlige Partie afAmtet, og 

betragtes, Vester Herred iscer, som de fortrinligste i Omegnen.
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I Dster Herred har Mlgod Sogn en siid Beliggenhed, som 

tillader Dyrkningen af Vaarsced. Gode Rugjorder mangle desu- 

den ikke. Gammelgaard, Lindberggaard og Agersnap ere bekjendte 

for deres gode Græsgange. Desforuden har dette Sogn langs 

med smaae Bække megen Engbund, hvor Vandingsanlæg sindes, 

og hvor, paa Grund cif den side Beliggenhed, i de senere tørre 

Somre isser er avlet meget Hoe. Men da Vandet ikke altid kan 

fkaffes Aflob, er Høet paa nogle Steder ikke det bedste.

I Thistrup Sogn have Galthoved og Hesselhoved, og i -Zor
ne Sogn Bonum, Bjalderup og Hornelund den bedste Jord. 

Fortrinlige Vandingsenge haves til disse Byer, især til Thistrup 

Sogn, hvor der i Brinkerne langs med Bækkene ere betydelige 

Kildevæld. Dog mangler den sydvestlige Deel afHorne Sogn, li

gesom noget af Thistrup Sogn, aldeles Engbund, nogle smaae Mo

ser fraregnede, saa at Eng maa leies eller Hoe kjobes, sor at 

samle Gjodske til Agerlandet.

Hodde Sogn, ligesom en Deel af Tostrup Sogn, f. Ex. 

Slig og Tostrup, have for det meste flarpsandige Jorder. *)  Z 

Andsager Sogn findes ved Lundbye nogen leerblandet Jord, men 
forresten er dette Sogn, især i den sydlige Deel, temmelig skarpt. 

Ja her sindes endog en stor, mager Slette, med en gruset Overfla

de, hvor end ikke Lyngen vil groe sammen, de saakaldte Andoager- 
Gande. Disse 3 Sogne have de fleste af deres Enge langs med 

den store Varde-Aae; Andsager Sogn desuden ved et Par mindre 

Aaer, som falde i hiin. Men da Engene ved den store Aae lig^e 

meget hoit, og Kildevæld i Brinkerne ere temmelig sjeldne, kan 

Vanding ikke drives synderligen, og disse Enge, der have Sand 

til Grundlag, have derfor i de sidste tørre Somre ikke ydet saa god 

Afgrøde som ellers. De Udstrække sig desuden ikke synderlig i 

Brede. Imidlertid ere de dog altid af ftor Vigtighed, hvilket 

Beboerne i den sydlige Deel af Lostrup Sogn udentvivl bedst er- 

kjende, da de maae dele Fordelen af disse Enge med Hovedgaar- 

dcn Norholm, som besidder storste Parten deraf, saa at hine kun 

beholde lidet for dem selv.

*) I Hoddeskov skal findes af den fine hvide Sand, som agtes saa 

hoit ved Porcelainfabriken i Sevres.
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I Vester Herred ansees Billum og Jandrup Sogne, vesten 

for Warde, for de bedste. Vel er Agermarken noget hoi og tor, 

men i en desbedre Gjodningsstand, paa Grund af de store Stræk

ninger Engbund, disse Sogne ere i Besiddelse af langs med Varde- 

Aae, og der betragtes som halv Marsk. Arealet er saa betydeligt, 

at meget Hoe hvert Aar sælges. Ja Billum Sogn forager endnu 

daglig sine Enge ved nye Tilslikninger. I Aaemundingen var 

nemlig ved Ebbe og Flod opstaaet en lille De, som deelte Strøm

men i to Arme. For 40 Aar siden opkastede Havet en stor Mæng

de Tang. For at blive den ledig, kjorte Beboerne samme i den 

nærmest ved Landet opkomne Arm, som derved blev stoppet. Strap 

lagde Slikken til. Senere er i Forening med Havnevæsenet i 

Varde truffen videre Foranstaltning til nye Tilslikninger.

Næst Billum og Jandrup har Nebel Sogn, i den nord

vestlige Deel af Herredet, det meste Engbund, for en stor Deel 

heel Marsk, og sælger derfor ligeledes meget Hoe, eller leier Enge 

Ud. *)  Flere Lodsejere i de tilstødende Sogne have desuden til# 

kjobt sig Englodder her. Agermarken ligger noget sid, og Dyrk

ningen af Vaarsced er derfor betydeligere end i de andre Sogne. 

Ogsaa det tilstødende Lydum Sogn har fortræffelig Engbund 

langs med Lpdum-Aae, hvilken Aae ved Stigborde opstemmes med 

saadant Held, at en Dags Slæt giver 5 til 6 Læs Hoe.

*) Et Bondel«- Marskhee koster il Nd. Crt., og af i Td. Land Eng

bund gives 5 Rd. Crt. i Leie.

Qvong-, Lunde-, Outrup- og parde Landsogn have en 

noget hoiere Beliggenhed, og derfor mere terre Marker. De ere 

i Besiddelse af en Deel Bækenge, og eie desuden tilkjobte Eng

lodder i Nebelmarsk, men især i den tilstedende Borkmarsk i 

Ringkjobing Amt.

Varde har et betydeligt Areal, maaskee 3000 Tdr. Land, 

hvoraf dog Hederne udentvivl udgjore de to Tredjeparter. Ager

marken er for det meste hoi og tor, men i en god Gjodningsstand, 

og indeflutter Byen i en Kreds, med Hederne uden om. Den 

storste Udstrækning har Agermarken til Nordvest, ligesom He

den til Sydvest. De saakaldte Kjoerjorder udgjore en, oprindeli- 

gen meget raa, ujevn, kold og suur Strækning langs med Engene



39

ved Aaen vesten for Byen, men som ved Opfyldning og Udgrøft

ning er bragt i den Stand, at Baarsæd og Klever her med Held 

nu dyrkes, saa at de betydelige Bekostninger, Opdyrkningen af 

disse Jorder har foraarsaget, dog ansees at have betalt sig godt. 

Heden er af forskjellig Beskaffenhed, dog i det hele ret god til 

Brændsel, og afbenyttes ogsaa dertil, ligesom til Græsning, hvor 

den dertil er stikket. Enge har Varde kun faa af, og næsten 

Halvparten deraf er endog benisiceret Eiendom*);  Byen maa der

for kjobe meget Hoe. Men salig Justitsraad Fogtmann, Ste

dets Byfoged, opmuntret ved det af Billum givne Exempel, har 

sogt at raade Bod herpaa. Han erholdt nemlig allerhøjeste Tilla

delse sor Byens Havnevæsen, at vinde en Strækning Marsk, ind

til et vist Omfang, ved Mundingen af Aaen, og i flere Aar har 

der nu allerede til dette Diemed været anlagt Dæmninger for Hav

nevæsenets og det tilstødende Billum Sogns Regning. Hidtil 

har Anlægget, nogle smaae Uheld fraregnede, havt ganske god 

Fremgang, og synes at love en betydelig Tilvcext af Marskenge. 

Men dette vedkommer naturligviis Byen kun middelbar, da Ud

byttet bliver Havnevæsenets, ligesom Bekostningerne tilfalde det.

*) Man fortæller, hvorledes Byen i ældre Tider af den indtrængende 

Fjende blev brandskatter, vg maatte gjore et Laan hos Cieren as 

Lunderup, imod Pant i en Deel as dens Enge, som den siden ikke 

har formaaet at endlose.

*♦) For en Deel Aar siden bleve flere Forsog gjorte for at vinde nye 

Marskenge. Forhøjninger, eller Dæmninger, opførtes fra Landet 

ud i Fjorden, og Fjordbrinken gaves en passende Skraahed, men 

forgjcves, Iisgangen ødelagte alting. •.,

Blandt Klit-Sognene, det vil sige de Sogne, somftodeumid, 

delbar til Klitterne, regnes Lonne ved Nyemindegab for det bed

ste, da det har en heel Deel Mose- og Bækenge, og ikke langt til 

Nebelmarsk, hvor Flere eie Englodder. Henne Sogn derimod har 

lidet og maadelig Eng, dog eie Nogle Englodder i Nebelmarsk, 

men Veien dertil er lang. I 2lal Sogn have vel nogle Byer kun 
lidet og daarlig Eng, men andre gode Bækenge, endog Marsk. ♦*)
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Oxbye har baade Marsk-, See- og Bcekenge^), og *$oe  Sogn 

fortrinlige Marffenge.

*) Ved Soeenge forstaacS de Enge, font findes ved Udkanterne af 

Landsoer.

Lonne-, Hoe- og Oxbpe Sogne have en siid Beliggenhed, og 

lide meget af Fugtighed, hvilket kommer især deraf, atFlyvesan- 

det, som her udgjor Overfladen, ligger umiddelbar paa Qvæg- 

sandet, og dertil ikke er over 3 til 4 Alen. Man bruger derfor 

her højryggede Agre. Oxbye og Hoe have meget lidet Agerbrug, 

da de for det meste ere omgivne af Klitter; derimod ganske god 

Q.vcegavl, især sidste, paa Grund af de gode Enge. Henne Sogn 

er skarpt og tort. Aal Sogn haren, ved Sandflugt frembragt, 

meget raa, ujevn, lyngbegroet Overflade, hvoraf store Stræk
ninger lidet qvalificere sig til Dyrkning.

Nogle Byer, som: Mosevraae, Hoe og Oxbye, ere idelig udsatte 

for at oversandes af de dem omgivende Sandbjerge, hvorfor Di

gers Opsætning for Ager- og Engstpkker, eller Beplantning af de 

Huller, Stormen river i Sandbjergene, ofte her behoves. I Hoe- 

og Oxbpe Sogne findes, saavidt bekjendt, hverken Leer eller 

Steen, men disse to Sogne bestaae ikke heller af andet end Fly

vesand, som ligger Umiddelbart paa Qvægsandet. Det samme 

stal være Tilfældet flere Steder i de ovrige Klit-Sogne, som have 

smaae Strækninger af en lignende Beskaffenhed i men at gjore 

det til en Regel for denne Kant af Landet, er vist at gaae for 

vidt. Det er ikke længe siden at man paastod, at der ved Kjær« 

gaard, midt imellem Klitterne, intet Leer fandtes, og dog bræn

der man nu her Teglsteen. Leer findes desuden i mange Byer af 

Aal Sogn, men rigtignok af en sandblandet Beskaffenhed. Hvor 

vidt det er rigtigt, at Al aldeles ikke sindes hvor Grunden bestaaer 

af Flyvesand, som nogle paastaae, maa Forfatteren, af Mangel 

paa Iagttagelser, lade uafgjort, men usandsynligt forekommer det 

ham dog, at Al ikke ffulde fremavles hvor Lyng voxer.

Af Ovenstaaende udgaaer, at Klit-Sognene ikke ere saa 

ringe, som man kunde forestille sig. Ligesom i andre Del? af 

Landet, er det Mængden af Enge, som gjoc Udflaget, saa at
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mange af de Sogne og Byer, som groendse til Havet, ere bedre 
end de længere inde liggende, f. Ex. Lonne Sogn.

Saavel Vester- som Dster-Herred ere meget flade, og Bak- 

ker sindes, Klitterne fraregnede, næsten ikke, med mindre man 

' dertil vil regne Eng-Brinkerne ved Anerne. Kun enkelte Punc- 

ter, saasom: Thistrup, Horne, Qvong og Lunde hæve sig lidet 

over den ovrige Egn. Nordvest for Varde, omtrent Miil fra 

Byen, sees et rundt, lyngbegroet Bjerg, som rager ganske alene 

frem og kaldes Iisbjerg.

Begge disse Herreder have ogsaa meget betydelige Heder, i- 

scer i Andsager-, Aal-, Lunde-, Outrup-og Varde Landsogn, 

men i den nordvestlige Deel af Vester Herred ere Hederne næsten 

uden Værd, da Steenal?n ligger saa noer, at Lyngen kun tar

velig trives, og der næsten ikke voxer andet end Lav. Disse He- 

der afgive derfor meget lidt Brændsel og maadelige Græsgange, 

som ikke heller synderlig afbenyttes. Det er maaskee hvad der har 

givet Anledning til at fortælle, at ingen Heder sindes i denne 

Kant af Landet, hvilket dog er langt fra at være sandt.

Skads- og Gjording herreder.

Den nordostlige Deel af disse to Herreder bestaaer, ligesom 

de tilgroendsende Partier af Malt-, Slaugs- og Dster Herred, for 

største Parten af store Hedestrækninger, med lidet opdyrket Jord, 

og et ringe Tillæg af Enge. Dog have Gtarup-, og især Ose 
Søgn en Deel gode Enge ved den saakaldte Holmeaae. Aas 
sirup-, Faaborgs og Anre Sogne derimod for det meste kun 

Mose-Enge, i hvilke nogle Bække og Aaer, blandt andre Sneum- 

Aae, udspringe. Ogsaa i den nordvestlige Deel af Skuds Her

red, navnlig i Alslev- og Hostrup Sogne, findes store Heder 

med meget sandige Marker, men Tillægget af Enge ved Varde- 

Aae er betydeligt. Gode Aae-Enge sindes i Nykirke-, Bram- 
minge- og Gjording Sogne. Ved Konge-Aaen har Jernved 
Sogn meget Engbund, og hvad deraf overskylles af Aaen er, 

som i Beskrivelsen over Malt Herred allerede anfort, saare frugt

bart; men hvad der ligger hoiere er tildeels Haardbunds-Enge, 

hvis Frugtbarhed beroer paa Vejrliget for St. Hansdag. *$un#
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derup- og Grimstrup Sogne have for det meste Mose-Enge. 

Sparsommeligst aflagt ere Guldager- og Jerne Sogne, hvori

mod Tjæreborg-, Gneum-, Darum og Vilslev Sogne eie 

vidtstrakte Marskenge. Timmerbye i Sneum Sogn har især et 

betydeligt Areal, ikke alene af Marflenge, men ogsaa af fortrin

lige (Aeestenge, som endog engang imellem overlægges med et Lag 

Slik. I Vilslev Sogn lide Engene af Ovenvand fra Konge- 

Aaen, hvilket dog formenes nt kunne afhjælpes ved Udkastning 

og Oprydning af Aaen, indtil Dybet, en Strækning af £ Miil. 

Men dette Arbejde ansees for uoverkommeligt uden fremmed Hjælp, 

som der dog neppe er Grund at tilstaae. Ved Tjæreborg begyn

der egentlig den lave Marskkyft, som ftrækker sig op til Elben.

Jordbunden i benævnte to Herreder er vel i det hele, som i 

de ovrige Dele af Amtet, nemlig et meer eller mindre muldblan- 

Let Sand, men der forekomme dog temmelig hyppig lerede, 

smaae Strog, serasom ved Dse, Roestbye, Jerne, Brondum, 

Gredfted o. s. v., og mærkeligt, altid paa hoie Steder. Skads 

Herred ligger desuden temmelig hoit, i det mindste Skads-, Jer

ne- og Guldager Sogne. I Nesberg Sogn er der en temmelig 

betydelig, friftaaende Hoi, kaldet Mogelbjerg, som oines i et 

Par Miles Omkreds. Side Strækninger sindes i Aare- og Grim

strup Sogne, og de Byer, der ere begavede med Marskenge, have 

for det meste flade Marker, der kun hæve sig lidet over Engene, 

saa at de ligesom disse ere udsatte for at overskylles af Havet. 

I en Mose, sonden for Iernved, stal sindes meget Myrejern, og 

vil man paastaae, at Sognet deraf har sit Navn.

Mellem Raaborg og Esberg Klint stal der ved Strandkan

ten være en saadan Mængde Gruus, at den maaskee med For- 

beel kunde udfores til Antwerpen, eller andre Steder i Holland, 

hvor denne Artikel tilføres i en endnu længere Afstand.

Lanoe, Manse.

Disse to Der bestaae fornemmeligen af Sanddyner eller Klit

ter, med nogle af Havet tilsatte Marflenge. Agerbruget er der

for af liden Betydenhed, og Beboerne ernære sig for storste Delen 

ved Skibsfart og Fiskene.
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Lanse er et Par Mile lang og | till Miil bred. Heraf ind

tage Klitterne den storste Part, og kun i Nærheden af de to Hav

nebyer eller Fiskerlejer, som ved hver Ende af Den paa den ostlige 

Side ere anlagte, findes nogle flade Strækninger, skikkede til 

Dyrkning. Hvor ubetydeligt det benyttelige Lander, kan man 

slutte deraf, at hele Den ikke ffatter af mere end 60 Td. Hart

korn. Fanoe- eller Nordbye Sogn har det meste Agerland. 

Dette er fordeett imellem en 40 adspredte Bondergaarde, som fra 

Havnebyerne af strække sig i Mill sonderpaa, langs med den ost- 

lige Kyst. Men dette Agerland er ikke andet end Flyvesand, som 

ligger umiddelbar paa Qvægsandet; dog er det i en temmelig god 

Gjodningsstand, og græsser godt; thi naar Jorden hviler, bliver 

den strax overtrukkcn med Hvidklever, eller de saakaldte Snerrer. 

Synderhoe Sogn har kun 10 agerbrugdrivende Gaarde, som 

desuden ikke ere meer end halv saa store som de ovenanførte, det 

vil sige, holde en 5 til 6 Koer, 2 Heste og nogle Faar. J Nordbye 

Sogn har en Gaard derimod 10 til 12 Koer, 3 Heste og 30 til 

40 Faar. Hvad disse Gaarde kunne undvære til Salg er imid

lertid ubetydeligt, i Synderhoe Sogn næsten intet, lidet Korn og 

om Vinteren noget Smor. Eierne vilde derfor neppe kunne be- 

staae, dersom de ikke sogte en Biindtægt i Fiskeriet og Kjmsler 

for Odboerne*).  Kjorslerne for Skipperne i Synderhoe, fordeelte 

paa 10 til 12 Par Heste, afgive et godt Bidrag til Næring. Un

dertiden kan ogsaa en Son af Huset lade sig hyre for at fare til 

Soes. Havnebyerne selv eie meget lidt Jord, og dyrke desaar- 

sag mange af Lavningerne i de nærmeste Klitter, ofte selv om de 

ikke ere stsrre end en god Bondestue. Marskengene ligge langs 

med de dyrkede Strækninger ved Ostkysten, men række langt fra 

ikke til at forsyne Den med det nødvendige Forbrug afHoe; thi 

i Havnebyerne holder hver Mand i det mindste 1 Koe, de fleste 

2 og nogle endog 3. Meget Hoe maa derfor hentes fra Fastlan

det, hvor mange ogsaa have tilkjobt sig Englodder, ligesom paa 

Manoehoelade saakaldet, en god Marsk ved Udlobet af Nibe-Aae, 

og som fordum tilhørte Memoerne, men nu for det meste er kom«

*) Som boe i Odden eller Havnebyerne, i Modsætning as de egent- 

lige Bonder fra bemeldte Gaarde.
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men i Synderhoernes Hænder. Bed den nordre Odde ligger en 

Strækning magerMarsk, fom tjener til at zccesse pan, men som er 

meget tilsandet af Floderne. Strandingsrettigheden tilhorer Be

boerne og er bortforpagtet. Indtægten skal, vil man sige, dække 

Harlkornsskatterne.

LNanoe strækker sig, ligesom Fanoe, i Nord til Syd. Den 
nordlige Deel udgjor det saakaldte gamle Manoe, og stal i ældre 

Tider have været beboet, men bestaaer nu ikke af andet end mag

re Marskenge, som af Floderne meget ere fordærvede ved tilskyllet 

Sand. Den sydlige Deel er omgiven mod Nord og Vest af hoie 

Sandbjerge eller Klitter, under hvilke Husene ligge, beskyttede 

imod Havets Indbrud. Næst ved Klitterne sindes de dyrkede 

Tofter og længere til Ost Græsgangene.

Skroget fra Eredstedbroe til Kibe og MogeltonDer.

Vi lade denne Landstrrmmel være 1 til Mirl bred. Fra 

Konge-Aaen af*)  ril Ballum, Troiborg og Brede udgjor hele Ky

sten en sjelden flad og jevn Slette, som kun ved Skjcerbcek er af

brudt af nogle Bakker osten for Byen. Sletten selv, især den 

Deel deraf, som ligger sonden for Skjcerbcek, har en faa lav Be

liggenhed, at Havet ved store Floder gaaer ja paa sine Steder 

over 1 Miil op i Landet. Til Oster hæver den tilstødende Egn 

sig kun langsomt, og er t det hele flad. Langs med Havet, i en 

Brede af | til £ Miil, ligge de betydelige Strækninger af 

Marsk, hvormed dette Strog er begavet, og som i et storre eller 

mindre Forhold ere fordeelte imellem de tilstødende Sogne.

*) Egentlig fra Tjæreborg eller Darum paa den anden Side af 
Aaen.

lev, Lardrup og Ribe ere især i Besiddelse af meget Marskland, 

men hvad de to forste angaaer, da er deres Marsk for en Deel af 

en temmelig maadelig Beskaffenhed, og langt fra ikke saa god som 

hvad der tilhorer Ribe, nemlig de saakaldte Ribeholme ved Mun

dingen af Aaen. Byen har desuden andre gode Enge tæt uden

for samme. De sydlige Sogne Brona, Gkjærbæk og Ballum, 

tilligemed Landsbyen Lorballum i Meolden Sogn, besidde den
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bedste eg fed este Marff, især de to sidste. I Vallum sætter Havet 

endog betydeligt til hvert Aar, og der forsommes ikke heller at un

derstøtte Naturen ved passende Foranstaltninger. Det mindste 

Tillæg af Marff har nok Vestervedsted, Brede har Mængde af 

gode Aae-Enge, som i det tilstødende Randrup Sogn flutte sig 

til Marflen. Forfatteren saae her, i den terre Sommer 1826, 

flere store Hoehcesse, et i hiin Sommer usædvanligt Syn, og 

som viser, at gode Geestenge kunne have Fortrinet for selv den 

bedste Marsk. Imidlertid klages dog meget over disse Enges for# 

mindskede Frugtbarhed, som tilskrives Brede-Aaes for stærke Op

rensning.

Ved Siden af Marffengene, og kun saare lidet ophøjede 

over samme, ligge Agermarkerne og Hederne. Paa nogle Ste

der, som f. Ex. ved Neisbye og Brons, er Skjellinien skarp be

tegnet; paa andre, som i Fardrup, Vilslev, og især i den syd

lige Deel af Skjærbcek Sogn, sindes i Overgangslinien store 

Strækninger af klægblandet Sand, der ere meget fugtige, og paa 

sidstnævnte Sted for en Deel endnu i en meget raa Tilstand, be- 

voxne med Rør; dog er meget bragt til at bære Sæd. — S tra

vel Agermarkerne som Hederne ere af en meget sandig Beskaffen

hed, selv om man trænger betydeligt i Jorden. Al er temmelig 

almindelig, og ligger ofte tæt under Plovfuren. Paa Rjærbols 

og Kirkebyer; Grund, i Fardrup Sogn, findes en Strækning 

af omtrent f Miils Længde fra Oster til Vester, og nogle 100bc 

Alen i Brede, med et jernholdigt Underlag. Denne Erts, af 

Beboerne kaldet jernholdigt Gruus, er fra £ til i Alen tyk. 

Ovenpaa er Agerstorpen ofte kun nogle Tommer dyb, og dyrkes 

vel ogsaa; men ved indtræffende Torke bortsvier Afgrøden ofte i 

nogle faa Dage. — De torreste og magreste Jorder, eller, som 

de her kaldes, Landerier, have nok Vestervedsted og Hvidding, 

iscer forste, hvilket dog for en Deel kommer deraf, at Tillægget 

af Marskenge ikke er saa betydeligt som andre Steder. Ogsaa 

Xibe Byer) Agermark stal være meget tør, Heden derimod af en 

bedre Bonitet. Skjærbæk har en hoi og tor Mark, Kriøbye 

meget suurt og sidt Agerland, med fugtige Heder. Fugtige, me

get side, mosagtige, dog altid sandige Jorder, indtage det meste 

af Doftrup Sogn. Siv-fremkommer saasnart Jorden hviler
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ever 3Aar. Fra Hants i Brede Sogn til Kanfcvnp sees meget 

fugtigt Ager- og Hedeland. — Overalt hvor Jorden lider af Fug

tighed ere mange Grøfter, som her kaldes Vandlesninger, an

bragte. Ogsaa Marskengene ere i Almindelighed gjennemskaarne 

af Grøfter. De smaae Lodder, som derved fremkomme, kaldes 

Lænner.

Fortsætter man Touren sydpaa, antager Egnen en ganske 

anden Characteer. Allerede i Brede Sogn, især i Borrig Bye, hæver 

Grunden sig noget. Det samme er Tilfældet ved Troiborg, Skads 

og Ballum, saa at det sydpaa liggende Streg, indtil Møgeltøn

der og Hoier, har en temmelig hoi Beliggenhed. Imidlertid dan

ner Egnen dog overalt en jevn Flade, som kun afbrydes afen 

temmelig bred Dal, der i en Retning fra Syd til Nord gjennem- 

fkjcerer dette Streg, og ved Hovedgaarden Troiborg har en kort 

Arm, som strækker sig til Vester. I denne Dal har saavel Troi

borg som Skads en stor Overflod af Enge, men af en moseagtig 

Natur, dog, i det mindste ved Troiborg, meget vel udgroftede. 

Engvanding finder Sted ved benævnte Hovedgaard, og dens Hoe- 

bjerging er saa betydelig, at den, efter rigeligen at have forsynet 

sig selv, endnu aarlig udlejer for 8 til 900 Rd. Crt. Engflæt. 

Derimod har Emmerlev kun liden og Hoier næsten flet ingen Eng

bund. — Da Jorderne for det meste ere fortrinlige, er Egnen 

ogsaa godt opdyrket, og der findes kun meget lidet Hedeland; dog 

have de fleste Byer endnu deres Andeel deraf. Imidlertid ere 

Jorderne af en meget forskjellig Beskaffenhed, snart sandige, snart 

lerede; for det meste dog med en dyb og muldrig Agerskorpe og 

Underlag af Leer. Mergel findes paa flere Steder, f. Ex. ved 

Møgeltønder, Ofterby, Seierslev, Skads, Ballum o. s. v.; 

dog som oftest forst i en Dybde af 4 til 6 Fod. Al er der lidet 

eller intet af. Den bedste Agermark har Ballum og Emmerlev, 

den næstbedste Horer, Dahler, Mogeltonder og Jerpsted, og den 

ringeste Brede. Overalt ere Jorderne overordentlig godt ud- 

groftede.

Mogeltonderkog.

Endnu have vi tilbage at omtale Mogeltonderkog, hvormed 

ben inddigede Marsk i det Slesvigske begynder, men som, paa
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nogle fa a Demater nær, der tilhore nogle Bonder i Tendern 

Amt, henligger under Grevskabet Schackenborg, og folgeligen 

ogsaa under Ribe Amt.

Ved en Røg forstaaes i Marffcgnene et Fladerum, af hvil- 

ketsomhelst Omfang, og omgivet af en Jordvold eller et Dige, 

som kan beskytte samme imod Flodernes Indbrud. Eftersom Ha

vet tilsatte nyt Laud, opfortes nye Dæmninger uden om de ældre, 

og nye Koge opstod. De gamle eller indre Diger bleve herved for 

en Deel overflødige, men tjene dog endnu til at vedligeholde 

Communicationen imellem Kogene, da den meste Færsel fleer paa 

dem ♦). Ogsaa kunne de hjælpe til at forebygge en almindelig 

Oversvømmelse, i Tilfælde at de udvendige Diger, eller Havdi

gerne, ffulde blive gjennembrudte. — Utallige brede Grøfter 

gjennemskjære Kogene. Dette besværer naturligviis meget Com- 

municationen, men man gjor ikke mangeComplimenter, og sprin, 

ger over Grøfterne ved Hjælp af lange Stager, saakaldte Klure 

eller Klyverstokke, som enhver, der vil ud, ikke forsommer at 

tage med sig, og som til dette Diemed altid haves i Forvaring i 

ethvert Huus. Rider en Dreng eller Karl til Græs med sine He

ste, har han, for des lettere at vende hjem, sin Springstage 

med sig, og bærer den i en opreist Stilling, faa at man i nogen 

Afstand kunde antage en Trop saadanne Ryttere for Bosniaker. 

Om Vinteren, naar Veiene ere ufremkommelige, eller Markerne 

for vaade til at kunne betrædes af Fodgjængere, farer man med 

smaae Baade op ad Grøfternes

Mogeltonderkog har et Areal af 3,330 Demater eller Ten

der Land ♦*).  Grunden er, som overalt i Marsken, Klæg, men 

af en ringe Bonitet, og der findes en Deel maar- eller torvagtige 

Enge. Mogeltonderkog ligger indenfor Hoierkog, og er kun ad

skilt fra den ved en Bæk, men har fra utænkelige Tider af været 

beskyttet mod Havets Indbrud ved det samme Havdige. I de se

nere Aaringer forfaldt Uren, eller den naturlige Sandvold ved 

Emmerlev, og den 4bc Febr. 1825 brod Havet igjennem, saa at

*) Gode Gruusveie ere nemlig i Almindelighed anlagte paaDigerne. 

Egentlig er en Tonde Land noget storre end en Demat. 51 De- 

niflt ere = 49 Tdr. Land g. M. (Begtrup.)
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Kogen bagfra fyldtes med Saltvand. Det 1^- slesvigske Dig- 

baand, hvori Mogeltonderkog er indlemmet, vilde nu have ladet 

sætte et Dige ved Emmerlev,' men da Beboerne i Dahler- 

Siels Commune satte sig derimod, blev et Havdige opfort Aaret 

derefter fra Hoier, oster paa til Snorom, ind i Landet, hvor

ved da ogsaa, efter al Sandsynlighed, Horer og Mogeltonderkog 

ere sikkrede mob nye Indbrud af Havet, saa meget mere som Hav

diget ved Hoier tillige er blevet forhøjet. At Beboerne i Dahler 

saa meget satte sig imod et Anlæg, der vilde have sikkret en stor 

Deel af deres Eiendomme for Oversvømmelser, var ikke saa me

get Frygt for Bekostningerne derved, som Ulysten til at indlem

mes i Digbaandet; thi de aarlige Bidrag til Dig-Kassen ere be

tydelige. Mogeltonderkog maa saaledes aarlig svare 1500 Rd. 

Crt., som reparteres, ikke paa Hartkornet, men paa Dematerne, 

en Repartitionsmaade, der i den slesvigske Marsk finder Sted med 

alle Afgifter og Skatter, paa Grund af Ligheden i Zord-Boni, 

teten.

2.

Vandbeholdningen.

Kilder, Indsoer; Vandmassens Aftagelse, Aarsagcrne dertil; Udgrav

ning af Soer.

Ailder, Indsoer.

et Land, der er saa fladt som Ribe Amt, maa man ikke vente 

at finde stor Overflodighed af Kilder eller Indsoer. Vel ud

springe de mange Aaer og Bække, som gjennemfljcere Landet, 

med faa Undtagelser, i selve Amtet; men de have i Almindelig

hed deres Udspring i Moser eller Kjær, og faae deres meste Næ-
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ring af Regn- eller Sneevanbet. De fleste Dceld findes ved Eng- 

brinkerne, eller i Engeneselv, ligesom de fleste Soer langs med 

Klitterne i Vester Herred, hvor Sandflugten har udhulet Jord- 

fladen, eller frembragt kjedelformige Fordybninger. Det er imid

lertid ikke ualmindeligt at stede i Hederne paa Vandpytter eller 

Bandstader, ligesom i Engene paa Levninger af gamle Aaelob, 

saakaldte Dver, af Udseende som Fiskedamme.

I en Bakke ved Seest udspringer en Kilde, som St. Hans 

Aften besoges flittigen af Landalmuen, af hvem den ansees for 
hellig. *

En mærkelig Kilde er det Væld, som sonden for Neisbye, 

imellem Ribe og Mogeltonder, udspringer af Maarbund eller 

Hængedynd i en fuldkommen flad Egn. Dette Væld har flere 

Aabninger, og udbreder sig i Grene, fra hvilke Vandet ledes til 

Grøfterne i Marskengene, hvor det tjener til at vande Creaturene, 

og da Byen har Marsk paa begge Sider af den Aae, der lober 

norden for samme, harman anbragt 2 Render over Aaen, for 

ogsaa at afbenytte Vældvandet paa den modsatte Side.

Den betydeligste Soe i Ribe Amt er Lil-Søe, beliggende i 

Vester Herred, ved Siden af Klitten. Den rr 6 til 7 Mill i 

Omkreds, og begrændses af Henne-, Aal- og Outrup Oogne. 

I samme findes en lille De af | Miils Omkreds og et Areal af 

200 Ldr. Land. Paa Den findes en Bondegaard og et Huus. 

Jorderne ere af samme Beskaffenhed som den tilstødende Omegn, 

og benyttes til Sædeavl, Hoebjerging, Græsning og Lyngflet, 

eller til at ffjcere Fladtorv. Den tilhorer Gaardens Eier, for Die

blikket Gaardmand Jes Lyhne. Nogle Engparceller eies imidler

tid af nogle udenfor L>en Boende. Denne De har intet andet 

Navn end Filsse-De; thi Navnet Trolholm, som i Pontoppi- 

dans Atlas gives den, tilkommer 5 Gaarde i Aal Sogn, tæt 

sonden for Soen. Tillob har Soen fra flere smaae Bække, og 

en ikke ubetydelig Aae. Dens Udlob er ved Henne Molle, igjen- 

nem Klitten og ud i Havet. Dens storste Dybde antages at 

være 11 Alen. For en. 50 Aar siden holdtes paa Hennegaard, • 

som den Gang var en Sædegaard, en stor Baad med Dæk, beeid 

for at fiffe med paa Soen, deels til Transporten af Torv fra 

Oen, deels for at fore Korn til Soevig, og der at oplægges; thi

Ribe Amr. (4).
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Hennegaard og Soevig riedes den Gang af een og samme Person. 

Fil-Soe er temmelig sifferig. Bredderne ere for det meste meget 

sandige, undtagen ved Soevig og Vrogum.

R.olfs Soe ligger meget nær ved Fil-Soe, og udgyder sig 

i samme. Den er ved Bredderne mere riig paa Ror og Græs, 

men har dog, som alle Soer i Vesteregnen, en sandet Grund. > 

Mange andre Soer sindes endnu langs med Klitten, men 

ingen af synderlig Omfang. Nogle have Tilløb af smaae Bække, 

andre as Væld, som udspringe i selve Soerne, atter andre faae 

deres Vandbeholdning alene af Regn- eller Sneevandet, som om 

Vinteren samler sig i dem, men derfor ogsaa om Sommeren ofte 

bortdunster. Aal Sogn har 16 saadanne Soer, hvoraf de 10 

dog ikke ere synderlig andet end store Damme, som i terre Som

re miste deres Vand, solgeligen ikke heller kunne have Fist.

Andsager Sogn har to Soer: (Avle Soe, omtrent 50 Tdr. 

Land stor, og Aalling Soe paa en 30 Tdr. Land. Grunden i 

den forste er Mose- og Sandbund, i den sidste alene Sand. De 

ligge begge i Heden. Man finder Kjeder og Aal i dem.

I Baarbasse Sogn studes: ldlorre Goe, midt i Heden imel

lem Vaarbasse og Fredriksnaade; Synder Goe, en Fjerdedeel 

Mill sonden for Vaarbasse; Blind Goe imellem Vaarbasse og 

Fittinge, og 'Knold Soe imellem Vaarbasse og Slaugaard. 

Imellem Knold- og Blind Soe ere nogle Damme eller Vandpot-- 

ter, som udtorres om Sommeren. " Alle disse Soer ere smaae og 

uden Aflod. Imidlertid udtorres de dog aldrig ganske. De maae 

solgeligen have Tillob af Kilder, som udspringe i selve Soerne. 

Blind Soe ligger ved en Mose, og stal være meget dyb; efter Al

muens Paastand endog bundlos. Norre Soe er omgiven af lave 

Bakker. I gamle Dage skulle disse Soer have været temmelig 

fiskerige. For Tiden er Fiskefangsten ubetydelig. Imidlertid 

fangede dog en Mand i den tørre Sommer 1818 5 Lispund Aal 

i 4 Timer i Sonder Soe, og i Knold Soe blev for nogle Aar si

den fisket en betydelig Mængde Gjeder, hvoraf nogle veiede 8 til 

9 Pund. Grunden i bemeldte Soer er overalt Sand eller Gruus, 

med lidet Dynd ovenpaa.

Norden for Veerst Bye i Veerst Sogn ligge Skjær Soe og 

Vri Gse, tilligemed 2 andre smaae Soer. De hidrøre upaatviv-
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leligen, ligesom de fleste af de foregaaenbe, af de Ujevnheder i 

Grunden, Flyvesandet i ældre Tider har afstedkommet. Skjær 

Soe er den ftorste, og har Fisk.

Bönstrup- og Goegaard Soer i Vamdrup Sogn ere hver 

omtrent I Miil lange og | Fjerdingvej brede. De skulle begge 

være temmelig dybe. Man paastaaer at de ere siskerige. Vandet 

af disse to Soer forener sig ved Vamdrup Molle og driver dette 
Wærk.

I Skanderup Sogn sindes Dollerup Goe, omtrent af 

samme Størrelse som de to foregaaenbe, og i Andst Sogn, den 

nu saa godt som udtørrede Gamft Soe.

Estrup Søe, sonden for Hovedgaarden Esirup, holder om

trent 4 Tonder Land. Gjeder og Aborrer findes i den.

Fardrup Sogn ved Ribe har to Soer: Tandrups og Orne 

Goe, hver omtrent paa 10 Tdr. Land. Begge tilgroe mere og 

mere. Ubetydeligt af Aal fiffes her om Vinteren-ved Stangning 

paa Isen.

Vandmassens Aftagelse, Aarsagcrne dertil.

At Vandet i Aaer og Bække, Kilder og Bronde, Sser og 

Damme, Moser og Kjær betydeligen er svundet, ja at flere Blon

de og Kilder aldeles have mistet deres Vand, er en Kjendsgjerning, 

som ikke ftaaer til at benægte. Imidlertid er dette dog langtfra 

at være overalt Tilfældet. Af Hr. Proprietair Hansen er For

fatteren underrettet om, atKilderne veo Hesselmed endnu ere lige 

saa rige paa Vand som for 36 Aar siden, og at Vandet i So

erne af Vester Herred nok tager af i tørre Somre, men voxer 

iglen til sædvanlig Hoide om Vinteren. Forvalter Bodker bekrcef, 

ter det sidste. Assessor Schrum beretter at Estrup Soe vedlige

holder sin Vandmasse uden nogen mærkelig Forandring, og at 

de faa Kilder, som findes i Sandbakkerne i Malt Herred, nok 

kunne udtorrcs i torre Somre, men at de sædvanligen igjen be

gynde at flyde i den regnfulde Aarstid. Om Bronstrup og Soe- 

gaard Soer siger Hr. Pastor Jorgensen, at det ikke synes at 

Vandmassen i disse har formindsket sig, uden for saavidt lang

varig Torke derpaa kan have havr Indflydelse. Andre Exempler 

(4*)
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af dette Slags har Forfatteren selv havt Leilighed at bemærke. 

Saaledes det righoldige Væld i Leierffov Sogn, man støder paa 

ved Ribe Landevei i Sognets vestlige Grændse. Ligeledes det 

meget betydelige Væld, tilligemed de mange norden for liggende 

smaae Damme, som man kommer forbi, efter at være passeret 

Trolund, paa Veien til Lovlundmolle i Grene Sogn. Endvidere 

Soerne i Vaarbasse Sogn; hvilke Væld eller Soer Forfatteren 

i Eftersommeren 1826, efter den langvarige Torke, endnu fandt 

meget vandrige.

Hovedgrunden til Vandmassens Aftagelse ansce de fleste at 

være den stærke Sommertørke, som i en Række af 10 Aar, fra 

1818 til 1828, hjemsøgte vort Fødeland. Forst fra Aaret 1818 

as er der ført Klage over Vandmangel. *)  Imidlertid have 

dog ogsaa upaatvivleligen andre Omstændigheder hjulpet til at 

paaskynde Vandets Aftagelse Forfatteren vil her anfore afdøde 

Proprietair Teilmanns, paa mange Iagttagelser grundede Me

ning om denne Sag.

*) Hvor betydelig Uddunstningen kan være i een Sommer, viste den 

store Filsoe, som i den tørre Sommer 1826 mistede i Alen af 

sit Vand.

Med Hensyn til Vandstederne eller Dammene i Hederne, 

meente Teilmann, at det Sand og ©tov, som blæser i dem, fyl

der og gjor dem grundere. Som en Folge heraf maa Vandet 

hastigere udpompes af Solvarmen, og er ferst en saadan Dam 

nogle Aar i Rad udtorret, bliver den sandige Bund saa los, at 

den vanskelig siden, i det mindste ikke uden en Række af fugtige 

Somre, tgien vil holde Vand.

Kildernes Svinden forklarede han deraf, at Regn, og Snee, 

vandet, som pleier at staae og synke i Moser og andre Lavnin

ger, ved de hyppige Udgravninger ledes bort, saa at de Kilder 

og Væld, som fik Næring af dette Vand, maatte udtorres. 

Denne Virkning af Udgrøftningen er naturligviis ikke overalt lige 

kjendelig, og paa mangen Kilde ved Foden af hoie Bakker, ere 

de ovenfor trukne Grøfter vist ofte af liden Indflydelse.

At Vandet i Aaer og Bække svinder, meente han, kom der

af, at Tilløbet, siden Grøftegravning har været i Gang, ikke
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længere er saa jevnt eller bestandigt, men fornemmeligen dog nok 

deraf, at Strømmene nu ftcerk opskjæres.

Aarsagen hvorfor de gamle Aaelob, eller saakaldte Dver, i 

Engene tilgroe og blive til fast Eng, tilskrev Teilmann deels 

Vandplanters Fremkomst, og deels tilskyllet Sand og Dynd med 

Floder afAaerne. Deter en 30 Aar siden, siger han, at man 

har bemærket denne Tilvcext, som næsten overalt har viist sig paa 

een Gang, saa at man kan antage, at hine Dver ogsaa ere op- 

staaede omtrent paa een og samme Tid.

At den mindre Mængde Sner, milde Vintre yde, skulde 

have nogen betydelig Indflydelse paa Vandmassens Aftagelse, 

troede Teilmann ikke; thi naar Vandet gives Aflob, gjor det in

tet til Sagen i hvilken Form dette kommer. I al Fald maa den 

Mængde Negn, vi i milde Vintre altid have, i denne Henseende 

fuldkommen kunne erstatte Afsavnet af Snee.

Vandmangel meente forresten salig Teilmann at der ikke 

er at befrygte, da gode Bronde for. det meste kunne haves i en 

Dybde af 8 til 10 Alen, og Brønde paa 16 Alen allerede hore 

til Sjeldenhederne. Men man vil flippe for let, derfor horer 

man saa ofte klage over at Brøndene blive tørre. (See l,Ie Af

snit , Afdelingen om Underlaget). Teilmann var endog af den 

Mening, at der i gamle Dage maa have været en Torheds Pe

riode, ligesom den nylig oplevede. Man seer, srger han, næ

sten allevegne, at Enge have været ploiede, og det endog paa saa- 

danne Steder, hvor nu neppe en Plov vilde kunde sættes i Gang. 

Ogsaa finder man i de fleste Moser og Enge Tegn til gamle Grøf

ter. — Dette til Beroligelse for dem, som befrygte en tilta

gende Vandmangel, hvilken Frygt med de senere fugtige Somre 

vist dog nok meget er aftaget.

Udgravning af Soer.

Bronstrup Gse i Vamdrup Sogn, og Dollerup Soe i 
Skandrup Sogn ere for faa Aar siden formindskede noget ved Ud

gravning. Gamst Soe i Andst Sogn kan betragtes som næsten 

udtorret. Med Hensyn til denne sidste fortæller Consistor. Naad 

Iunghans, at da han i Aaret 1795 tiltraadte Embedet, var be-
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meldte Soe et dybt Morads, frembragt ved en Bæk, der kober 

tgjennem samme fra Dster til Vester. Herr Junghans fattede 

strax Ideen til en Udgravning. Len Omstændighed, at storste 

Patten af Proestegaardens Enge, bestaaende af saakaldet Jord- 

hav eller Hængedynd *),  stedte til Soen, og ikke uden med denne 

kunde udgroftes, var ham en Bevæggrund mere til at paaffynde 

Udførelsen af sin Plan. En Naboe, som ogsaa havde nogen 

Eng, omtrent f Part imod Præstegaarden, stedende til Soen, 

deeltog i dette Foretagende. Men forinden Sagen kunde komme 

til Udførelse, maatte ved Dom erhverves Bekræftelse paa Præste- 

gaardens og Naboens Eneret til Soen midtstroms; thi de ovrige 

Naboer gjorde Paastand herimod, paa Grund af at Soen ikke 

var kommen i Betragtning ved Udfliftningen. Da endelig Dom

men havde rettet imellem Parterne, bleve de tilstødende Lodsejere 

enige om at sætte Skjel igjennem Soen, hvilket ftete 1799 paa 

Isen, med 4 Stkr. Riisboge af 12 Alens Længde, hvoraf de 

bleve nedtrpkte i Moradset alene ved Hænders Kraft. Til

lige blev vedtaget, at Alle ffulde deeltage i at oprydde 3 Favne 

paa hver Side af Skjelpcelene, for at staffe Bækken en Gjennem. 

gang. Men det blev ved Aftalen, indtil Herr Junghans og 

, hans Naboe i Aaret 1802 paa egen Bekostning udforte dette Ar

bejde, i en Længde af omtrent 600 Favne. Endskjondt dette vel 

ikke tilveiebragte al den Nytte, man havde haabet, opnaaedes 

dog, at de tilstødende Enge bleve mere terre og farbare. Videre 

Udforelse af Planen standsede, da man fik Erfaring om, at Bæk

ken ikke kunde faae behørigt Afløb i Veien-Aae, formedelst ved- 

kommende Lodeieres Ligegyldighed for sammes Oprensning. For 

nærværende Tid voxer Soen til med Ror, som afbenyttes til 

Tækning.

*) En blod Dyndmasse, som alene ved Hjælp af den derpaa fremav- 

ledc Græsfilt nogenlunde bærer, og frembringer en gyngcnde 

Bevægelse. -

Selv Udtørringen af Fil-Goe har været en Gjenstand forOm- 

tale, og Forslag dertil allerede gjort for 30 Aar siden. At skaffe 

Vandet Aflob, vilde neppe have fundet Vanskeligheder, da Faldet 

fra Henne-Molle til ßa'oet udgjor 9 Alen paa en Distance af en
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at fore med sig den løse Sand, som ved Äaelobets Fordybelse kunde 
skyde ned. Allerede nu fortærer Strømmen saa meget af Sand
bjergene, at Udløbet i Havet er ganske tilfyldt med Sand, saa at 
man gaaer med Treeskoe over samme uden at faae vaade Fodder. 
Men en vigtig Hindring for Planens Udførelse er Henne-Molle, som 
nødvendige« maatte nedlægges. Denne Molle, som har Stampe- 
vcerk og et betydeligt Aalefiskerie, ansees med Rette som den meest 
indbringende Eiendom i Vester Herred, og kan, uden Overdrivelse, 
tillægges en Boerdie af 4000 Species. Den kan desuden ikke undvæ
res for Omegnen, uden at nye Værker bringes tilveie, hvortil neppe 
er Lejlighed, med mindre man vilde bygge Vcirmoller. Hvad) 
Enden Resultatet af et saadant Foretagende vilde blive, er desu
den meget tvivlsomt. Stiftamtmand Rosenorn, der note kjender 
Localitetcn, er af den Mening, at nogle Moser vel kunde tilveje
bringes , men at gode Enge neppe vilde vindes uden pna enkelte 
Steder; hvorimod man med Vished kan antage, at mange af de 
Enge, som ligge ved de Aaer og Bække, der Udgyde sig i Soen, vilde 
blive for tørre. Meget er det ogfaa at befrygte, at ved Soens 
Udgravning Flyvesand kunde opstaae. Tabt gik endvidere et af de 
sikkreste Værn mod Hennemolle- og Kjcergaard-Sande, da Soen 
opfluger det Sand, disse ubEafTe. — Grunden hvorfor him Plan, 
da den forste Gang projecteredes, ikke kom til Udførelse, var 
imidlertid ikke de Hindringer, Mollens Nedlæggelse kunde have for« 
aarsaget, thi Møllen tilhorte den Gang Eieren af Hennegaard, 
Kammeraad Stokholm, som meget interesserede sig for Sagen. 
Men de mange tilskødende Lodsejere vare ikke til at forene, især 
da man befrygtede Vanskeligheder ved Repartitionen af Bekostnin- , 
gerne. Da for nogle Aar siden Mollen brændte af, blev den af 
nærværende Eier anlagt | Alen lavere end for, hvorved allerede 
megen Engbund vandtes forMollen og tilgrændsende Lodseirre, især 
omkring Nolf-Soe. Men Erfaring har dog ogsaa bekræftet, at hvor 
Bunden bestaacr af bare Sand, er der lidet vundet.
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3.

Klimatet.

Klimatiske Forhold; Nattefrost; Havsug; Veiriagttagelser fra 1753 og 
1758.

Rlirnatiske Forhold. ,

3 Atmosphærens Fugtigheds- eller Torhedstilstand sinder neppe 

nogen Forffjel Sted imellem det ved Vesterhavet beliggende Ribe 

Amt og den modsatte Kysk ved §>skersoen. De senere tørre Som- 

re have virket lige ødelæggende for begge, og Efteraarene eller 

Vintrene have udentvivl været ligesaa regnfulde, eller taagede, 

ved Dftersoens som ved Vesterhavets Kyster, i det mindste har

man i Dsteregnen ikke havt Aarsag til at klage, over Mangel paa 

Regn eller Taage. Forfatteren gav, paa sine Vandringer i Am

tet, noie Agt paa Klokkeflettet naar Regn indtraf, ligesom paa 

Regnens Varighed, for dermed at sammenligne de i hans Hjem 

(Veile-Egnen) gjorte Iagttagelser. Men han fandt i Almindelig

hed, med Hensyn til forste Punct, kun nogle faa Limers For- 

skjel, og, med Hensyn til sidste, omtrent den samme faldne 

Regnmængde. Vel' har man i de senere Aar undertiden hort 

fortælle, at enkelte Strøg ved Vesterhavet have faaet Regn, me

dens hele Landet smægtede as Torke, saaledes, om Forfatteren 

mindes ret, i Aaret 1818 Egnen ved Holstebroe, og 1822 Egnen 

ved Ribe. Men det samme kan ogsaa indtræffe i Dsteregnen. 

I Aaret 1824 faldt forst Regn af nogen Betpdcnhed i Randers 

Amt mod Slutningen af Iulimaaned, hvorimod Veile Amt, 

især Egnen imellem Horsens og Veile, vederqvægedes afen vel

signet Regn hele 4 Uger for, hvorfor Vaarsceden her ogsaa stod 

ulige bedre. Den Forskjel, som skal finde Sted imellem Eng,- 

lands Dst- og Vestkyst, med Hensyn til Torheds- og Fugtig-
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smale Kpstland, som stiller Vesterhavet fra Dstersoen. Derimod 

staaer det ikke til at benægte, at Ribe Amt, ligesom hele Vestkan- 

ten af Jylland, foler mere til de vestlige Vindes Skarphed, end 

den bakkede og flovbegroede Dsteregn, men nogen udmærket skarp 

Vind, som fortjente at belægges med et særegent Navn, Ejendes 

ikke i Ribe Amt. Man vil sige, at der ikke falder saa megen 

Snee, og denne igjen ikke saa jevn, som i Dsteregnen, saa at 

Slædefore er mere sjelden. Denne Paastand troer Forfatteren 

ikke at være grundet. I de sidste 20 Aar har godt Slædefore væ

ret noget hoist sjeldent i Veile Amt, og er ikke indtruffet mere end 

3 til 4 Gange, for det meste endog uden Varighed; thi Blæsten 

har for megen Magt over den Isse Snee, eller Toe indtræffer for 

tidligt. — Salig Teilmann vil have lagt Mærke til, at naar 

Luften er. fuld af Regnstyer, begynder det ofte at regne naarFlo- 

den er i Stigen, ligesom at en Storm scedvanligviis tager til med 

Floden og af med Ebben. At Havet trækker Lorden til sig er, si

ger han, en almindelig vedtaget Mening, men hvorvidt rigtig, 

lader jeg staae ved sit Værd.

Nattefrost.

Nattefrosten anrettet megen Skade i Ribe Amt, især for* 

bærver den ofte Boghveden, og afsvier ikke sieldent Græsset. At 

Nattefrosten ogsaa kan have hoist ffadelige Folger for Rugavlen, 

lærte vi, siger salig Teilmann, i Aaret 1819, men der stedte da 

og særdeles Omstændigheder sammen. Anden Pindsedag henimod 

Middag, faldt nemlig en mild Regn fra Syden, men Kl. 1 gik 

Vinden om til Nordvest med skjærende Kulde, som om Natten 

blev til haard Frost. Rugen stod netop i fuld Dræ. Folgen var 

en almindelig Misvæxt paa denne Sæd. Teilmann, som siden 

var med paa Syn, fortæller endvidere, at han et Par Steder, 

hvor der gik en Gangstie rgjennem Rugen, bemærkede at denne, 

omtrent i Alen paa hver Side af Stien, ingen Skade havde 

taget. Han forklarer dette deraf, at Regnvandet maa være ble

vet afviflct af de Gjcnnemgaaendes Klæder. Ligeledes var Rugen 

i eenlige eller for sig selv liggende Agre ikke noer saa svang, som
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hvor den stod i hele Tcegter, venteligen forbi Vinden her bedre har 

kunnet aftørre Rugen. *) Som bekjendt tog Rugen ingen Skade 

paa Leerjorderne i Dsteregnen. Dette synes at bekræfte den af 

Thaer giorte Paastand, at en pludselig Forandring i Atmosphæ- 

rens Varmegrad flader mere paa Sand, end paa Leerjorder. Imid

lertid har Rugen i Dsteregnen for det meste nok allerede været 

kjernsat, da hiin uheldsvangre Nat indtraf, men tydeligt var det 

dog paa flere Steder, hvorledes den spæde Havre ganffe gik ud 

paa sandige Jorder, medens den stod sig ved Siden af paa Leer

jorder.

Zavsugen.

Et hoist mærkeligt Phcenomen, der er Vestkysten af Jylland 

egen, er den Taage man kalder Havsug. Hr. Pastor Stokholm, 

der i mangfoldige Aar har boet i Nærheden af Vesterhavet, giver 

folgende Skildring af denne Taage.

Havsugen indfinder sig uregelmæssige« til alle Aarets Tider, 

men naturligviis foles dens Virkning især om Sommeren. Den 

viser sig som en hvidagtig, næsten gjennemsigtig Skye, der ved 

Horizonten stiger op af Vesterhavet. I denne Stilling kan den 

ofte sidde ganffe rorlig en heel Dag, og viser sig igjen i samme 

Stilling om Morgenen. Optrækker et Tordenvejr fra Dster 

eller en anden Kant, da maa den holde sig tilbage, og kommer 

ikke frem saalcenge denne dens Contrapart viser sig i sin truende 

Stilling. Endelig reiser Havsugen sig, og driver med pidskende 

Fart i lavt svævende, hvidagtige Skyer. Den fører aldrig Regn 

med sig, men en gjennemtrængende, vandagtig Kulde, og for, 

andrer strax Atmosphæren fra den stærkeste Varme, til den meest 

følelige Efteraarskulde. Den afkjoler ikke, men forkjoler alting. 

At Virkningen heraf er skadelig for Vegetationen er indlysende.

») Samme Aar og under samme Omstændigheder, havde Forfatte

ren det Uheld, at see sin hele Nugafgrode fordærve. En af hans 

Naboer, en Huusmand, reddede derimod sin lille Nugager, ved 

tidligt om Morgenen for SolcnS Opgang, at rebe Nugen, eller 

trække et tykt Need over samme, som afviskedc Niinen.
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Indtræffer Havsugcn i den Tid Sæden blomstrer, og dette skeer 

ofte, fordærves ikke alene den udsprungne Dræspire, men ogsaa 

den, som endnu sidder i Axet. Blomster og Blade paa Frugttræ

er gulne og syge hen. At ogsaa Dyr og Menniffer maae lide af 

Havsugen, er begribeligt. Koen sammenkrymper sig ved Kulden 

og giver mindre Melk, og hos Mennesket ere Gigt og Forkjolelses- 

sygdomme nødvendige Folger af den saa pludselig standsede Ud

dunstning. Havsugen kan paa den anførte Maade vare ved i 

flere Dage. At den, efterhaanden som den strider frem, taber 

af sin Skadelighed, er naturligt.

Fra andre Landmænd har Forfatteren modtaget folgende 

Oplysninger om denne Gjenstand. Havsugen viser sig hyppigst 

om Sommeren, sjeldnere om Foraar og Efteraar, og sjeldnest 

om Vinteren. Den indfinder sig gjerne om Aftenen efter milde 

og varme Dage, og trækker altid op fra Vesien. Hvorlangt 

dens Virkning strækker sig, vides ikke bestemt. I Grindsted Sogn, 

7 Mile fra Havet, kjender man den endnu meget godt, men at 

den ikke er her saa hyppig som mere vestlig, er vist; thi man horer 

ofte Folk tale om den store Havsug der har været i Nærheden af 

Havet, medens man i Grindsted har havt det varmeste og klareste 

Veir. Hr. Lautrup bemærker, at han paa Estrup, 4 til 5 Mill 

fra Havet, ingensinde har seet den egentlige Havsug; og Hr. 

Mumsen siger: at paa Synderffov spores undertiden Havsugen 

som en tynd Taage, men dens Skadelighed for Vegetationen er 

umærkelig. Undertiden kan Havsugen i lang Tid aldeles udebli

ve. Dette var f. Ex. Tilfældeti de torve Somre 1825 og 1826, 

da den sjelden eller flet ikke bemærkedes. At mangen Taage 

uden Grund maa bære Navn af Havsug, og at denne ofte faaer 

Skyld for hvad Nattefrosten har odelagt, tilstaae de Fleste. Nat- 

tefrostens skadelige Virkninger ere, siger Hr. Nosenorn paa Nor

holm, uden al Tvivl langt mere udbredte end Havsugens, og at 

disse overdrives, meenle ogsaa Teilmann. Efter dennes Mening 

er den pludselige Overgang fra Varme til Kulde, den egentlige 

Aarsag til den Skade, Havsugen foraarsager, og ikke nogen sær

egen Stof. Det gaaer sandspnligviis hermed, mener han, som 

med Lynilden, der siges at beskadige Boghveden, hvilket dog nep- 

pe kommer af andet end Temperaturens hastige Forandring. At
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Havsugen skulde fore saltagtige Dele wed sig, som Nogle angive, 

benægtes af Andre.

Vciriagttagelser fra 1753 og 1758*

Man horer ofte paastaae at Klimatet har forandret sig, og 

mener snart til det bedre, snart til det værre, allerede et Beviis 

for Upaalideligheden af en saadan Paastand. Salig Teilmann, 

der var en opmærksom Iagttager, havde ikke bemærket nogen For

andring i de sidste 40 Aar, men paastod at Klimatet endnu var 

det samme, eet Aar bedre, et andet flettere. En Mand heni- 

mob de 90, som alle sine Dage havde lagt Mærke til Vejrliget, 

havde forsikkret Teilmann, at han allerede i sin Barndom havde 

hort Klage over Forandring i Klimatet, men selv aldrig sporet 

noget dertil. Til Bekræftelse for denne Mening stal her blive 

fremlagt et Udtog af en Dagbog over Vejrliget, som i Aarene 

1753 og 1758 er fort paa Endrupholm af Etatsraad Teilmann, 

Fader til den saa velvillige Befordrer af ncervoerende Skrift.

1753.

Januars.
Stærk Frost med N. O., tildeels ogsaa S. O. Midt: Maaneden en 

3 til 4 Dages Toe med S. V. og S. O. Kun een Dags stærk Snee i 

de forste Dage af Maanedcn, og een Dags Sneefog, som fulgtes af det 

anforte Toeveir.

Februari.

Begyndt med Toe af S. V. Efter 3 Dages Forlob igjen Frost med 

N. O. eller £>., og fiere Dages stærk Sneefog med S. S. O. og S. V. 

Den 16de begyndt at toe med S. V. Den 17be stærk Vandflod med S. 

V. Mod Slutningen af Maaneden igjen Frost med S. O. og R. O.

Marrs.

Den forste halve Deel af Maaneden for det meste tor og vindig. 

Solskin og lidt Frost af S. O. og N.V. Den anden halve Deel storm- 

og regnfuld med S. S. V., V. S. V., V. N. V. og S. O. Den 28de 

Kl. 7a om Aftenen en Luftild.

April.

Lynild, Torden og stærk Negn med S. O. og R. O. i beforste Dage. 

Fra den 8de til den 10de stærk Frost mcd R. O. Derpaa et Par Dages Snee 

og Slud med samme Vind. Siden mildere og varmere Veir med S., 

S. S. V., S. V. og S. O. Den 19de og 20de stærk Damp afIor- 

be«, i '
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Mar.

Noget kold og vindig i Førstningen, siden varmere. Saavel i 

Begyndelsen som mod Slutningen af Maaneden megen Nattefrost med 

N. D. og S. V. Den 18bc og 19be Torden med S. O. (Det samme 

omtrent som 1813 og 1820.)

Juni.

For det meste varm Luft, især i Begyndelsen og mod Slutningen af 

Maaneden. I den sidste halve Deel hyppig Regn. (Det samme var 

Tilfældet i det frugtbare Aar 1820). Vinden afverlende N. V., N. O., 

S, O. og S. V.

Iulr.

Begyndelsen af Maaneden meget varm, torden- og regnfuld, med 

østlige og sydvestlige Vinde. Siden vindig, graa Luft med 

(Det samme indtraf 1822.)

August.

Graat Kuulveir, afverlende med varme og klare Dage. Af og til 

Torden og stærk Negn. Vinden for det meste N.V. eller S. V. ModSlut- 

ningen nogle Natters Frost. (Er Veirlig, der ofte finder Sted i August.) 

Den 20de indkjort Nugen, den 23de skaaret Bygget, den 23de indaget 

Havren og den 24de flagen Hostgroden i Engene.

September.

Afvexlende klart og varmt Veir, med vindig og graa Luft eller 

Negn. For det meste S. V. og N. V.

October.

Forst stærk Negn i nogle Dage, derpaa klar og varm Solskin. Ef

ter den 10bc atter megen Negn. Slutningen af Maaneden vindig og 

graa ^uft. Tilydst Frost, Slud, Snee og Negn. For det meste S. O., 

N. O. og S. V.

November.

Stærk Frost i de forste Dage med R. O. Siden afverlende Storm 

og Negn med Frost og klart Veir. For det meste S. V. Den 17de 

nogle Tordenslag. (Ræsren overeensstemmende med Veirliget i Novbr. 

1827.)

December.

Mangler.

1758.

Ianuarr.

Begyndt med nogle Dages stærk Frost af £). Siden lidt mildere 

Suft med S. og S. O., og fra den ilte til den I4be Toe med S., S. 

S. N. og £>. S- O. Derpaa stærk Frost med O. N. O. og 9?. O. til den
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21de. Den 18bc stærk Snee. Den 23de en Ring om Maanen. I 

Slutningen af Maaneden snart Toe, snart Frost.

Februars.

Hele Maaneden afvexlende Frost og Toe, Slud, Snee og Storm 

med alle Slags Vinde. Den 23de meget stærk Flod i Endrupholm Aae, 

som derfor var inpassabel.

Marts.

Fra den 4de til den 17be vedvarende stærk Frost med O. S. O., S. 

O., O. og R. O. Den 7de om Aftenen stærk Nordlys. Herpaa Toe med 

S. og S. V. til den 21de. Saa stærk Frost igjen med N. V. i nogle 

Dage. Den 22de en Ring om Maanen. Slutningen af Maaneden 

mild og varm med S. V.

2lpril.

Megen Nattefrost og Snee med N. V., S. V., S. O. og 0. i den 

for st e halve Deel afMaaneden. Den itzdeToeogderpaa varmere og mil

dere Luft med O. S. O., $. og N. O. I de sidste Dage af Maaneden 

igjen Nattefrost med N. V. Den 2den og gdie stærke Nordlys, den 20de 

Froer, Bekasiner og Urhanen ladet sig hore om Aftenen, den 27de Sva- 

lerne ankomne.

Mak.

Megen Nattefrost og Blæst. For det meste ostlige Vinde med Sol- 

stin og tor Luft. Den 21de stærk Havsug. Den 23de stærk Nordlys 

med Niim i den paafolgende Nat. Fra den 25de til den 28de Torden i 

Luften. Den 28de stærk Negn, den forste efter 4 Ugers Forlob.

Juni. '

I de forste Rætter stærk Frost. Dcrpaa meget varm Luft med Tor- 

denveir og Negn. Den sidste halve Deel kold, vindig og regnfuld. Vinr 

den for det meste S. V. eller N. V. (Kulde sidst i Juni indtræffer 

ofte.)

Juli.

Næsten bestandig Negn. Megen Torden. Vinden snart N- O., 

S. £>., S. V. og N. V. (Det samme var Tilfældet i Juli 1815.)

August.

Meget varm i Begyndelsen. Alle Slags ostlige Vinde. (Fra den 

8de August til den 20de <Jeptbr. mangle Iagttagelserne.)

September.

Slutningen af Maaneden storm- og regnfuld, i de sidste Dage no- 

gen Nattefrost. Forst N. O., siden N. V.

October.

Temmelig storm- og regnfuld i den forste halve Deel, siden Niim, 

Frost og Kulde. Forst vestlige, siden ostlige Vinde.
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November.

Mildt Veir med Taage i Førstningen. Siden megen Negn, og 

Frost onr Natten. Sydlige og sydostligc Vinde. Mod Slutningen af 

Maaneden bestandig Frost med N. og N. V. Tilsidst Storm og Regn 

fra N. O. og S. S. O.

December.

Afvexlende Frost, Negn, Storm og Blæst. S. O., N. O., S. V., 

S, S. V., R. V.

4.

Udskiftning, Selveiendom, Fæste, 

Parcellering.

Udskiftningen.

forste Udffiftninger i Nibe Amt ere fra 1762. Imellem 

1770 og 1790 forefaldt mange Udffiftninger, men ret i Gang kom 

denne Sag dog forst i Aarene 4-790 til 1800. Saa forffjellige 

Tidstal forudsætte allerede en stor Forskjel i den fulgte Frcm- 

gangsmaade.

Maadeligst udskiftet er Kyststroget fra Sneum Aae til 

Mogeltonder. Tidligt forsøgte man her nt ophæve Fælledskabet, 

men forsaavidt de Byer, der ligge ved Marsken, angaae, er dette 

Foretagende aldeles mislykket. I Vilslev Sogn, nemlig Vilslev- 

og Jedsted Byer, der bleve udskiftede 1762 , ere Sandjorderne 

eller Agerjorderne inddeelle i 7 Marker eller Tægter, i hvilke hver 

Gaard har sin Lod eller sine Agre. Samtlige Lodsejere tilsaae 

Lægterne paa een Gang, og i Hvileaarene græsser Qvæget i 

Fællig. I Darum og Tjæreborg Sogne er Udskiftningen ikke 

stort bedre. Ribe har sine Agerjorder udskiftede markviis, og Lod-
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berne afsatte i lange, smale Strimler. Til Fælledsdrift for de 

smaae Grundejere er der udlagt 2 Fælleder. De øvrige Sogne ere 

vel udffiftcde efter en anden Plan, men det er dog sjeldent at en 

Gaard har sin Jord samlet paa eet Sted; de fleste have 2 til 3 

Lodder med en ofte hoist ubeqvem Beliggenhed- Ikke heller erden 

bedste Orden altid iagttaget. Saaledes f. Er. i Fardrup, hvor 

den sydvestligste Gaard i Byen har sin Agerlod paa den nordost

ligste Punct af Marken, og ikke mere Eiendom ved Gaarden end 

haardt behoves til en Kaalhave. Jovrigt er Udflytning lidet 

brugt, men Byerne ere overalt forblevne samlede.

Marsteiendommene ere i Almindelighed udffiftcde i smaae 

Lodder, eller saakaldte Fcenner. Dog er Fcelledskabet ikke overalt 

ophævet. Fardrup Udenge, et Areal af circa 900 Tdr. Land, 

ere saaledes endnu givne til Priis for alle af Fælledskabet flyden

de Uleilighcder. Bel ere Fardrup- og Kjærbol Byer Hovcdintcres» 

senterne i denne Eiendom, men de have Medeiere fra mere end 

10 Kirkesogne, saavel paa det faste Land som fra Derne. Der 

gives dem, som have deres Anpart i denne Eng fordeelt paa flere 

end 20 Steder, for det meste i smaae Lodder af en 4 Skpr. Lands 

Størrelse, og med de uregelmæssigste Figurer. Uordenen er saa 

stor, at mangen Eier ikke kjender sin Eiendoms Grcendser. Veie 

ere ikke aflagte, hvorfor de uslagne Enge i Bjergningstiden over

kjeres og nedtrædes af den Mængde Folk og Vogne, som komme 

her for at indbjcrge Hoet. Hostgrodens Afgræsning er fælleds og 

slet. En ordentlig Udskiftning ønskes af Mængden, og har nogle 

Gange været i Værk, men er,1 af Mangel paa Assistence mod de 

Gjenftridige, endnu ikke fuldbragt. Ogsaa med Hensyn til Ribes 

Marskenge var en Forandring ønskelig. Veien dertil ganer i 

dybt Sand gjennem Nocre-Fardrup og delte Steds Enge, hvorfor 

aarlig svares en Afgift. Veien er saaledes maaskee 2 Miil lang, 

og ofte ufremkommelig, især naar Engene opblødes af vedvaren

de 9iegn. Hr. Jnspecteur Vogh mener, at dersom Veien blev 

lagtud af Sonderport, og en Flydeb'roe til Overkjorsel anbragt 

hvor nu en Baad til Folks Oversætning ligger, maatte Veien 

ikke blive over | Miil lang.

Ballum Enge ligge i fuldkomment Fcelledffab. Lodsejerne 

vide vel deres Andeel ester Gaardparter, men ingen hvor, eller
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paa hvilket Sted Hoet maa bjerges, forinden ben dertil nedsatte 

Commission har anviist enhver sit, hvilket hvert Aar sinder 

Sted nogle Dage for Hoefletten stal begynde. Pastor Hansen 

giver herom folgende Forklaring. Den egentlige Eng er inddeelt 

i 144 Parter, font blot ved smaae Pæle ere afstukne. Hver Part 

holder 6 Demater. Et Par Dage førend Hoefletten begynder, 

taxeres Engen med Hensyn til Græssets Mængde og Qvalitet, 

af 12 Mcend, som dertil aarlig skifte. Tre og tre Parter lægges 

sammen, og de 48 Gaardeiere trække Lod om disse Parceller. 

Dagen naar der stal begyndes og endes bestemmes. Udenfor Fæl

ledsskabet ere Præstens, Degnens og Birkedommerens Enge, som 

ligge særskilt. Foruden benævnte Eng sindes endnu et Stykke 

tilflikket Land, kaldet Rnos, hvorom særskilt kastes Lod, og et 

Stykke teet ved Havet, kaldet Klinten, som tjener til Fcellevsgrces- 

ning for 150 Stkr. 5 Aars Stude. Hele Arealet, som saaledes 

endnu ligger i Fcelledskab, anslaaes til circa 1000 Demater.

Sonden for Ballum er Udskiftningen saa daarlig, som den 

vel kan være. Ingen Gaard har sin Jord samlet, men fordeelt 

i smaae Lodder paa mangfoldige Steder, med lang Markvej, thi 

man har kun været betænkt paa at give alle et Stykke af hver 

Bonitet. Præsten i Ballum har saaledes f. Ex. Mark paa 14 

forffjellige Steder. Udflytning er aldeles ikke brugt, og de store, 

ftcrrk befolkede Landsbyer, hvoraf flere kunne maale sig med man

gen Kjobstad i Jylland, forøge kun endnu mere det Ubeqvemme i 

denne Stilling.—J Mogeltonderkog er det ganske anderledes; 

enhver boer her midt i sine Jorder, som ere samlede. Bygnin

gerne ere opførte paa tilkjorte Forhøjninger, der sikkre imod mue- 

lige Oversvømmelser, og give et torrere og sundere Opholdsted.

Af ovenstaaende er det klart, at Hovedgrunden til den feil, 

fulde Udskiftning i den paagjeldende Egn maa soges i Mange

len paa Udflytninger. Forsaavidt de Byer, som ligge ved Mcerff- 

engene angaaer, da kunde Udflytning neppe med Fordeel have væ

ret iværksat. Engene ansaaes og ansees endnu, af alle med Nette 

som Hovedindtægtskildcn, og enhver ønskede derfor at være dem 

saa nær, fom mueligt. Mangel paa højtliggende Pletter, hvor 

de udflyttede Gaarde nogenlunde kunde have været sikkrede mod 

Oversvømmelser, maatte ogsaa nodvendigen forhindre denne

Ribe 2(mr. (5)
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Sags Fremme. En Jnddlgning of Kysten vilde alene have vce. 

ret istand til at hæve disse Vanskeligheder. Men naar man i de 

gode Byer imellem Vallum og Mogeltonder, hvor intet stod i 

tzZeien for Udflytningen, uben maastee de stærke, massive Bygnin

ger, seer den hoist ufuldkomne Udskiftning, kan man ikke andet 

end ynkes over den Forblindelse, der spærrede Beboerne Adgangen 

til et Gode, som de heiligen nu maae savne. Et medfødt Stiv

sind og en stolt Selvtillid hos Beboerne, kan maastee betragte- 

som Grunden for deres Utilboielighed til at udflytte. Hvad Val

lum Enge angaaer, da kan det være tvivlsomt om en Udskiftning 

her ville gavne. Engene kom derved ikke Byen nærmere. Ikke

heller vilde der være noget vundet med Hensyn til Engenes Be- 

handling. En rigtig Administration af den forannævnte Com

mission, som naturligviis udnavnes af Sognets Midte, og intet 

koster, maa Udentvivl fyldeftgjore alle Fordringer. Saalcrnge 

Egnen endnu er uinddiget, maa desuden en Udskiftning kun endnu 

mere forege Skadeligheden af Floderne, thi Grøfterne ville for

hindre Creaturerne fra at kunne redde sig, hvilket ofte alene lader 

sfg gjore ad den nærmeste Vei. Ogsaa vilde Grøfterne maastee 

give Leilighed til at Vandet star Grunden op. Ballummerne 

holde derfor over hiint Fælledsflab som en Helligdom, og mod

sætte sig ethvert Forsøg til dens Ophævelse. De have ogsaa ved 

saadan Leilighed fundet Medhold af Regjeringen. Fardrup 

Udcnge ere derimod fordeelte imellem alt for mange Medeiere, og 

Uordenen for stor, til længere at kunne forblive under,nærværende 

Forfatning.
Andst Herred var, om ikke det forste, saa dog blandt de for

ste i det forrige ColdinghUU"- Amt, hvor Udskiftningen kom i 

Gang, nemlig 1773. Mange, siger Pastor Iunghans, ere de 

Klager, jeg i Andst og Gjesten Sogne har hort over Forurettelser 

ved Udskiftningen, og jeg tor ingenlunde paastaae at de alle have 

været uden Grund; selv med Hensyn til dette Embeds Mensal

jorder, haves Aarsag for Præsten til at være misfornøjet. Da 

Udffiftningen, feier han til, foregik saa tidligt og altsaa i dens 

Barndom, maa man formode at mange Mangler have indsneget 

sig, og Sagkyndige have forsikkret ham, at den overhoved er hoist 

maadelig udfort. Pastor Eiler til Leierflov siger, at Udstiftnin-
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gen i det hele er maabelig, og at Lodseierne i Almindelighed have 

deres Jorder paa flere Steder, hvortil er lang, undertiden ufrem, 

kommelig Vei. Pastor From bemærker, at Beboerne i Veerst» 

og Bekke Sogne ved Udskiftningen have faaet deres Jorder paa 

- 2 til 3 Steder. Imidlertid har Udparcelleringen allerede bodet 

meget paa de begaaede Feil, og der gives udentvivl Egne, især 

oster og sonder paa, der have en langt maadeligere Udffiftning, 

hvilket allerede viser sig i en paafaldende Grad i de til Herredet 

horende 4 Sogne sonden for Toldfljellet. I Hjarup Sogn f. Ex. 

ereIordeiendommene deckte i mange smaae Lodder, med irregular, 

te, fleerkantede eller lange og smale Figurer. En Gaard kan 

have 6, 8 eller 10 Lodder, og deres Beliggenhed er mod alle Ver» 

dens Hjerner, ofte med en betydelig Afstand fra Byerne, thi Ud- 

flyttergaarde findes ikke, uden forsaavidt Parcelleringen kan have 
tilvejebragt saadanne.

I de ovrige Herreder, altsaa storste Parten af Amtet, synes 

man at være bedre fornøjet med Udskiftningen, men den er der for 

det meste ogsaa senere kommen i Gang. Jalmindelighed har hver 

Mand sin Agerlod og Hede paa eet, hoist to Steder. Engene der

imod ere sjeldent samlede, da de ofte ere beliggende i fremmede 

Marker. Høets Vigtighed for de sandige Jorder, frembragte 

allerede tidligt Attraae hos Mængden at komme i Besiddelse af et 

Engstykke, saa at endog Langtbortliggende have vidst at skaffe sig 

Part i de forhaanden værende Engstrækninger. Mange Udflyt, 

ninger have just ikke fundet Sted; thi da Byerne erlmindeligviis 

ere anlagte ved Enge og lave Steder, vilde Beboerne nodigen for 

Græsningens Skyld forlade disse. Eiheller var Udflytning altid 

nødvendig. Smaae Byer paa 2 til 5 Gaarde, hvoraf der gives 

saa mange i Hedeegnene, kunne modtage en god Udffiftning uden 

at sønderlemmes. Imidlertid kunde Fordelen af at boe midt i sin 

Mark ikke længe blive ubemærket, og hvor Omstændighederne 

tilløbe det, ere derfor en heel Deel Udflytninger foregaaede længe 

efter den tilendebragte Udffiftning, men naturlitzviis ikke med den 

fulde Fordeel, de tidligere vilde have medfort. Et stjont Excmpel 

gav allerede meget tidligt (1784 og 85) Assessor La utrup. Fader 

til den nærværende Eier af Estrup, ved Udskiftningen af Malte og 

Beien Sogne. Disse to Sogne vare i Besiddelse af en stor Deel

(5*)
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Hede, som laae langt borte fra Byerne. Assessoren formaaed» 
en Deel af Beboerne, som den Gang vare hans Fæstebønder, til 
at flytte ud paa Heden. Deres Englodder beholdt de, ligesom en 
Deel af den tilforn havte Agermark, indtil Hedejorderne fom for 
Drift. Statskassen tilstod Bygningshjcelp, og herved gik da 
Hedens Opdyrkning frem med Kraft og Held, saa at Assessoren 
efter nogle Aars Forlob nod den Glcede, at see de Beboere, som 
havde taget imod Hedelodderne, i ligesaa god Stand, som de, 
der bleve boende i Byerne. — Brorup- og Læborg Sogne, den 
Gang horende til Estrup, foranstaltedes ligeledes af Assessoren 
Udskiftede. Ä Brorup Sogn er Landsbyen Eskelund saa godt 
som forsvunden, og Gaardene udflyttede, for det meste langs 

med Landevejen. .
Ogsaa Grindsted-og Grene Sogne i Slangs Herred have fo

rekommet Forfatteren meget vel udskiftede. Langs med den Aae, 
som gjennemskjærer disse Sogne, og paa begge Sider af samme, 
have Beboerne opfort deres Bopæle, saa at man i en Strækning 
af 2 til 5 Mile einer en dobbelt Række af Bondergaarde, og ikke 
mærker mindste Spor til Byer ♦). Gaard-Lodderne gaae ud fra 
Acren. Agermarken, Engene og Heden ere samlede i en langag
tig Fiickant. I den ene Ende ligge Engene, og i den anden He
den, imellem begge Agermarken. Gaardene ere opbyggede paa den 
sidste, tæt ved Engene. En saadan Lod kan vel være | Miil lang, 
men heri er alene den Mængde Hede Aarsag, og Loddernes Bre
de er, med Hensyn til Agermark og Eng, ikke uforholdsmæssig.

Udskiftningen af Varde Agermark og Hrde foregik 1796, og 
blev meget godt udfort. De Fleste fik een Ager- og een Hedelod, 
kun de store Lodsejere maatte tage deres Agermark paa to Steder. 
For Beqvemhedens Skyld blev Byen bedt i 4 Qvarterer, og en 
dertil svarende Inddeling foretaget paa Marken. Kjærjorderne 
vare iforvelen deelte imellem Lodsejerne, og Engene allerede for 
længe siden Enkeltes Eiendomme. I de ældste Tider, da Marken 
laae i det meest udstrakte Fcelledskab, bleve Borgerne ved Pedcrs- 
dag sammenkaldte af Magistraten, og Enhver angav da hvor me
get han onffede til Sæd, som blev udviist. Creaturerne gik lose

*) Syv Landsbyer ere saaledes forsvundne.
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med Hyrden. Men omtrent for 100 Aar siden fandt man for 

godt at afdele Marken i 8 store Lægter, hvor hver Lodsejer havde 

sin Part, Ager om Ager med de andre. Fire af disse Lægter 

holdtes afvexlende i Drist, medens de andre 4 hvilte.

Exempler paa maadelige Udskiftninger forekomme ikke des

mindre ogsaa i disse Herreder; men de stamme fra et ældre Da

tum. Saaledes skal Heinsvig Sogn, som i Aarene 1760 til 

1770 af Provst Solling, den Gang Præst i Grindsted, blev ud

skiftet, være heelt besynderligen udstykket. Siig Lye i Thostrup 

Sogn var een af de forste, der blev udskiftet i Dster Herred, nem

lig 1783 og 1784. Ingen vilde eller kunde, paa Grund af Fat

tigdom, den Gang udflytte. Folgen deraf var, at Nogle fik en 

Lod teet ved Byen og en anden ved Udkanten af Marken, atter 

Andre en eneste Lod midt imellem begge. Disse ere siden efter- 

haanden udflyttede, forste maae derimod nodes at blive i Byen. 

Flere Exempler af dette Slags fvrekomme. — I Dster og Ve

ster Herred klages der desuden over, at Jordtaxatronen ikke altid 

har været den bedste, hvorfor der i nogle Byer er for stor Forfkjel 

i Gaardenes Godhed ved samme Hartkorn.

Den sidste Udskiftning i Amtet fandt Sted 1817 i en Bye, 

ved Navn Krarup, Thistrup Sogn, Dster Herred. Kun een 

Mand er udflyttet, og de øvrige have faaet Lodder, stødende med 

en Spidsvinkel til Byen. Af uudskiftede Strækninger vides in- 

gen uden de forannævnte i Marsten, et Par Gaarde i Bobol, 

Feuling Sogn, som endnu have deres Mark Ager om Ager, en 

Skovstrækning i Langskov, Malle- og Folding Sogne, samt, om 

Forfatteren mindes ret, et Overdrev i Andöager Sogn.

Gelveiendom, Læste.

I Ribe Amt ere næsten alle Bonder Selveiere. Allerede 

for 80 til 100 Aar siden begyndte Bonden at kjobe sig fri, og Han

delen med Jordegods er gaaet saa rask frem, at der norden for 

Konge-Aaen ikke er mere end et eneste complet Gods tilbage: 

Stamhuset Norholm, som er indrettet til et Fideicommis, og 

altsaa ikke kan udstykkes. De enkelte Fæstere, som udenfor Nor- 

holm Gods sindes, hæfte til de faa tilbageblevne Herregaarde.



70 '

Af disse har Bramminge de fleste, nemlig 48. Sonden for Ribe 

ere endnu Troiborg Godg og Grevffabet Gchackenborg, men 

Bonderne til sidste ere, som bekjendt, Arvefæstere, og altsaa saa 
godt som Selvejere.

2ft Selveiendommen har været et vigtigt Bidrag til Flid, 

bedre Drift, og derved til Velstand og Sædelighed, kan ikke be

nægtes. Imidlertid er der dog Grund til at formode, at det 

samme vilde have været opnaaet, om Godserne vare forblevne 

famlede. Erfaring lærer, at Fæstebonden staaer sig ligesaa godt 

som Selveieren, og kan blive formuende som denne, naar Con- 

juncturerne kun ere Landmanden gunstige ♦). Ja i den senere 

Tid har unægtelkgen Fæstebonden havt lettere ved at udrede sine 

Afgifter og sit Hovene, end mangen Selveier sine Renter. Dette 

er en Sandhed, som man overalt i Jylland vil sinde stadfæstet. 

Ei heller have Selvejerne, i den lange Tid de allerede have be

siddet deres Gaarde, gjort saadanne Fremskridt i Cultur, bedre 

Agerbrug o. s. v-, at de heri have noget forud for Fæstebonderne*) **).  

Tvertimod have vi sect Sands for et forbedret Agerbrug blandt 

Bonder allerførst at opstaae hos Fæstere. Hvo kjender ikke Hæ

dersmanden Knudstrup og dennes værdige Efterligner, Jens Chri- 

stensen i Woldum?! Vel hores jevnligen Exempler anfores om 

Byer, som for et halvt hundrede Aar siden, forend Selveiendom 

der kom i Gang, vare bekjendte for deres Beboeres Nyggeslos- 

hed og Armod. Men mon det samme ikke har været Tilfældet 

med mangen Bye, som er forbleven under Fæste-Indretningen? 

3 al Fald er Forskjellen nu forsvunden! Den lykkelige Forandring, 

som er foregaaet i vort Fødeland med Hensyn til Bondens For

fatning, og som selv de sidste 2 Decenniers Uheld ikke ganffe ha

ve kunnet nedbryde, ffpldes derfor neppe saa meget Selveiendom- 

mens Indførelse, som den Beskyttelse imod Undertrykkelse, Bon-

*) Bonderne paa Norholm Gods have for det meste alle af nyt^ opbyg

get deres Gaarde uden nogensinde at faae Hjælp af Herskabet. 

Fcrstebonderne paa Bramminge staae sig ligesaa godt som Selvei- 

erne fra samme Gods. I Bjerge Herred, Veile Amt, findes Fcr- 

stebondcr med betydelig Formue re.

1 ) Sammenligningen maa ikke anstillcs imellem forskjellige Egne, 

men med Bonder fra een og samme Kant af Landet.
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den har nydt, og som egentlig var det, den menneffekicerlige Cok- 

bjornsett attraaede. I og for sig selv betragtet, medfører ikke 

heller Feefteindretningen noget, som kan forhindre Fæstegaardenes 

behørige Dyrkning. Landgilden er moderat. Hoveriet, beregnet 

til Penge, langt under hvad Renterne vilde udgjore i Tilfælde 

at Gaardene vare Eiendom. Det, der svares i Jndfæstning, li

det eller intet mere end de Procenter og det Stempelpapiir, Kjober- 

ne af Jordejendomme maae tilvejebringe. Fæstens Varighed til

strækkelig til at sikkre en driftig Landbruger Frugterne af hans Ar

bejde og Forbedringer, de faa Tilfælde fraregneds, hvor Døds

fald kan gjore noget Afbræk heri.
Fra et hoiere Standpunct betragtet, er imidlertid den nuvæ

rende Fæsteindretning langtfra at fyldestgjore Statsoiemedet. 

Hoveriet, det være nok saa lemfeeldigen eller viseligen indrettet, 

foraarsager altid megen Tidsspilde, og giver ofte Anledning til 

en mindre fuldkommen Dyrkning af Hovmarkerne. Dette er for 

en Stat, hvor meget Hoveris udredes, et stort Nationaltab'. 

Saaledes ere ogsaa de Baand, der ere lagte paa Godseierne, til 

Hinder for en fri Udvikling af Nationalkraften. Man soge længe 

nok Oprindelsen til Godserne i en usurperet Magt. Mange Aar- 

hundreders Hævd har stadfæstet den Net, de nuværende Godsejere 

have til deres Ejendomme, og at indskrænke samme meer end be

hoves, er at forhindre dem i den bedst mulige Afbenyttelse af 

Godset, ligesom at berove Bonden Leilighed til at udvikle sine 

ZEvner og stige frem i Velstand og Kraft. At Godseierne ikke 

kunde beholde Magten til at mishandle deres Medmennesker var 

ligefremt. En Forandring heri var Grundvolden til Danmarks 

Opkomst, og den er, priset være 6tc Frederiks og hans vise Raad« 

giveres ZEdelsmd, tilvejebragt. Men at forpligte en Godseier til 

at holde sine Bondergaarde bortfcestede, eller at foreskrive byrde

fulde Regler herfor, og især at besværliggjore ham Sogsmaa- 

let af bedragerske Fæstere, ere, som det synes, Mangler i vor 

Lovgivning, der trænge til at afhjælpes. Det kan være, at den 

forkuede Bonde, for 50 Aar siden, trængte til hine Prærogcttiver, 

for at samle Mod og Lyst til at virke som Statsborger, men for 

Liden er det bestemt anderledes. Bonden er myndig nok til at 

kunne paasee fin egen Fordeel, og oplyst nok til at stjcelne imellem
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Net øg Uret. At undskylde ham i Tilfælde af Forseelse, eller 

under saadanne Omstændigheder at give ham en særegen Beskyt- 

telse, er kun at bestyrke ham i den Tro, at en uretfærdig Sag 

lader sig vinde ved Omveie og Kunstgrebs.

Dnskeligt derfor, at det maatte blive Godsejerne tilladt, 

at indrette Bortfcestelsen af deres Bondergaarde efter eget bedste 

Skjon, og at Fæsterne fuldkommen sattes i Categorie med andre 

Contrahentere. En Godseier maatte have Tilladelse til selv at 

drive sine Bondergaarde, samle eller udstykke dem, som han 

fandt det fordeelagtigst, og heri ingen andre Hindringer lægges 

ham iveien, end dem, der maatte gjelde for andre Selveiere. *) **)  

Det maatte skaae til Contrahenterne nt bestemme, hvo der skaffede 

Besætning, ligesom at træffe hvilket somhelst Arrangement, de 

fandt for godt, til Bygningernes Vedligeholdelse, o. s. v. Kun

*) besynderlig er ben Inconseqvents, med hvilken Bonden bliver 

behandlet. Medens man paa den ene Side giver ham et Med- 

hold, som. kunde forudsætte det ommeste Faderhjerte, kaster man 

ham ved en anden Leilighed paa Dorcn, vil ikke høre hanssaa- 

kaldte Vrævl, og holder ham i en ydmyg Undcrdanighcd, der 

ikke kan anbet end fordærve ham i Bund og.Grund. O! hvor- 

for have saa Faa den Gave at være ncdladue, uden at tilsidesætte 

deres Værdighed. Moltke-f), Treschow, Cottin, Noepstorffl-j-f) 

Maatte EdcrS Exempel virke til Held for Fødelandet!

**) 3kke befrygte man heraf Landets Depopulation. Hvor en fornuf

tig Frihed til at samle og udstykke finder Sted, eller hvor der ene 

Medlem af Staten ikke har Magten til at undertrykke det ander, 

maa Ligevægt af sig selv indfinde sig. Beviset afgive for endeel 

allerede vore Selveieregne, men isærdeleshed Cngelland. At i 

Skotland nogle Godseiere have ladet deres Bonder udvandre og, 

som der siges, i deres Sted indfort Faarehjordcr, kommer sandsyn- 

ligviis af ugunstige Loealomstændigheder, der alt formeget have 

været Opholdet af Mennesker imod. Mange Bondergaarde ville 

desuden noppe blive drevne af Godseicrne, da der i de fleste Til

fælde intet kan komme ud heraf, men denne Frihed vil blive af; 

benytter til desbedre at ordne Gaardcnes Omfang, Figur, Sam

mensmeltning eller Udstykning.

i) Præsident i Ksobcnhavii. 

it) Ovcrstutmester.
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i 3 Puycter onffer Forfatteren at gjenflnde Statens Indvirkning. 

Den Forste er Fæste - eller Forpagtningstidens Varighed, og den

ne, mener han, maatte ganske blive den samme som for Tiden er 

gjeldende, nemlig paa Livstid eller 50 Aar. Det har forundret 

Forfatteren meget, at hore Forpagtninger paa korte Aaremaal 

anbefales, som et Middel til et forbedret Agerbrug. Intet er 

dog vissere, end at dette vilde lede til et Udsugelsessystem, som 

ikke kunde være hiint Viewed gavnligt. Vindesyge, Trang eller 

andre Hensyn vilde bevæge mangen Godseier, især i vore Tider, 

til at antage hore Tilbud, imod at tillade fri Rådighed over den 

forpagtede Eiendom. Mod Udsugelser kunde vel sættes Grændser 

ved bestemte Forskrifter, men det duer ikke at binde Hænderne alt 

for meget paa en Forpagter, det gjor ham kun flov. Har han 

Udsigter til at komme frem, og ere Frugterne af hans Arbeide ham 

sikkrede ved en lang Række af Forpagtningsaar, faaer han snart 

Kjcerlighed for den ham betroede Eiendom, og arbeider uden selv 

at vide det til dens Forbedring. Hvor lidet Forpagtninger paa 

korte Aaremaal derimod bidrage til et bedre Avlsbrug, kunne 

mange af vore Herregaarde bevise, ligesom de Forpagtninger af 

mindre Gaarde, som i de senere Aar have fundet saa meget 

Sted. ♦) At hiin Indskrænkning, med Hensyn til Fæste, eller 

Forpagtningsaarene, ikke maatte gjelde for andre end Godsejerne,

*) Vi have Exempler nok for os. Den ringe Fordeel, Landbruget i 

den senere Tid har indbragt, foranledigede at flere Forpagtere 

end sædvanlig søgtes. Disse fandtes snart, men vare for det 

meste Fremmede, som, lidet bekjendte med vore Forhold, og be- 

tragtcnde sig som langt kyndigere end de ftakkels Danske, strap 

vare villige til at love hole Forpagtningsafgifter, men som de 

ligesaa hurtigen ved Banqueror, eller Flugt unddroge sig fra, 

saasnart deres Fordeel ikke længere var overeensstemmcnde med 

deres Forpligtelser. Mangen Gaard er ved Brak, Mergel og 

Naps blcven saa udmagret, at Følgerne deraf længe ikke ville for- 

vindes. Sandsynligviis ville da nu ogsaa de Bebreidelser for 

Ukyndighcd, vore Landmænd ofte have maattet dole, forstumme.

* Landet er udentvivl bedre tjent med ærlige, simple, solide Bor

gere, end med en Hob Junkere, der, med Hatten paa tre Haar, 

og ridende en stumphaler, fkarpknoklet Holstener, figurere i nogle 

Aar, for siden ar falde des dybere.
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forstaaer sig selv, thi for dem kan ben ikke geraade til nogen 

Skade, saalænge Bestemmelsen er at holde Godset samlet. For 

Ejerne af separerede Gaarde komme derimod andre Hensyn i Be

tragtning. En Mand kan være nodt til at forlade en Gaard, 

som han dog ikke vil sælge, paa Grund af andre Bestemmelser; 

eller han kan komme i det Tilfælde, at maatte overtage en Eien- 

dom, som han hverken forstaaer eller har Tid til at drive, ei heller 

har Lejlighed til at afhænde paa antagelige Vilkaar. Under saa- 

danne, eller lignende Omstændigheder, at node Eieren af en Gaard 

til at fæste paa Livstid, maa være ham til stort Besvær og for

styrre hans hele Oeconomie.
Det andet Punct, Forfatteren ønsker Staten vilde tage sig 

af, betræffer Hoveriets Afskaffelse. Men dette Gode vil neppe 

bevirkes, uden at gjores til Betingelse for hine Friheders Opnaa- 

else, eller ved at give Bonden Lejlighed at forvandle Hoveriet til 

en moderat Pengeafgivt, omtrent paa samme Maade som ved 

Tiendeaccorder. Men fremfor alt derved, at Staten viser, hvor 

alvorligt den mener det med dette sit Diemed, og altsaa selv gi

ver Exemplet, ved at afskaffe alle offentlige Kjocsler, Arbejder, 

Friægter o. s. v. *)♦

•) Saalænge dette Slags Hovene vedbliver, vil aldrig den behørige 

Sparsommelighed derved iagttages, eller Underflæb kunne fore

bygges. Et Amtspas, eller en Ordre til at læbe 20-30 Dogne 

mode, er saa let udfærdiget! Skal alting derimod betales med 

Contanter, ville noie Undersogelser nok gaae forud. Man vil ikke 

længere see 4 eller 6 Heste sættes iNeqvisition, hvor to vilde være 

meer end tilstrækkelige, eller3 Vogne affordreS, hvor een mage- 

ligen kunde gjore dct af. Skriver og Tjener ville ikke længere 

bryste sig hver paa sin Vogn, men, som det sig bor, tage Plads 

bag ved deres Herre. Unyttige eller ulovlige Neiser falde bort, 

og ubetydelige Anledninger til Sammenkomster afgjsrcs ved Cor- 

respondence. Man vil ikke længere see Forspændsheste holde flere 

Timer orkeslose paa en Station; eller et Brev, der skal sendes 1 

Miil fra Udlosningsstedet, vandre en tre- eller firedobbelt Vei, for 

at befordres af den Pligtskyldige. Vel lonnede Embedsmamd ville 

ikke længere lade sig flæbe frem og tilbage af Bonden, medens 

de selv have Stalden fuld af Paradeheste. Bonden vil ikke længere 

blive tilsagt ar kjere 15 til 16 Miil for at levere en Snees Lispund
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Endelig for det tredie, vil det maafkes ikke være upassende 

for Staten, at bestemme Betalingsmidler, hvormed Forpagt

nings- eller Fæsteafgiften flat erlægges. En sorgelig Erfaring 

leerer desværre, at de almindelige Pengemidler ere underkastede 

store Forandringer, og at Omstændigheder kunne indtræffe, hvor 

selv det bedste Pengevæsen ikke er istand til at modvirke farlige 

Tilbagestod af forandrede Conjuncturer. Dannemark, Engeland !! 

Her vilde udentvivl vor tabte Juels Normaldaler vise sin Gavn

lighed. De Indvendinger, man har havt imod en almindelig 

Brug af en saadan Pengeregulator, falde i et enkelt Tilfælde, 

som nærværende, bort. I det mindste kunde bestemmes, at For

pagtningssummen Udredtes i Seed eller andre Producter, enten 

i Natura, eller betalte efter de aarlige Capitelstaxter.

Skjondt Gavnligheden af en Forandring t vore Fæstelove af 

Flere er erkjendt, have Nogle dog troet, at den passende Tid 

dertil endnu ikke var kommen. Forfatteren er ikke af denne Me

ning, og indseer ikke hvad der kan være iveren. Bonden er den 

attraaede Forandring fuldkommen voxen, og Gemytterne langt 

bedre dertil forberedte end for 50 Aar siden, da saa store Foran

dringer foregik i vor Landboelovgivning. Ikke heller kan Penge, 

mangelen hos Landmanden betragtes som nogen Grund til at ud-

Hoe eller Halm. Man vil ikke forlange af ham at mode et Par 

Miil fra Hjemmet, for at kjore 2 til 3 Læs Gruus, etter lige saa 

langvejsfra bringe nogle Steen, som kunde haves paa selve Stedet. 

Cn halv Snees Karle eller Vogne ville ikke blive satte til etArbeide, 

som et Par magcligcn kunde fuldfore, eller paa en Plet, hvor de 

neppe kunne røre sig. Ja Arbeidcre og Vogne ikke blive tilsagte, 

for forgjeves at mode og vente paa en Opsynsmand. Kort, Slov- 

hcd, Dorskhcd og Underflæb ville ikke længere saaledes fremmes, 

men Summen af de physiske Kræfter, Statens Fornodenheder ud

kræve, sikkert blive nedsatte til enTrediedeel, og derved Udredelsen 

af de deraf folgende rede Udgifter blive mulig for Folket. Ja, 

en ligelig Fordeling af denne Byrde lader sig ikke tænke paa anden 

Maade. Skulde imidlertid Krigstider gjorc en Afvigelse nødven

dig, vil denne Byrde blive betragtet som et patriotisk Offer, alle, 

Ministeren som Bonden, ere forpligtede at bringe Fødelandet, og 

som ingen altsaa kan undflaae fig for.
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scette denne Sag; thi de nye Bestemmelsers Fremgang maatte 

aldeles beroe paa Parternes eget Behag. Men det synes desvær

re, som man, med de senere uheldsvangre Conjuncturer, har tabt 

al Troe til en gavnende Indvirkning af offentlige Foranstaltning 

ger, og dog er det netop en saadan Medvirkning af Staten, vort 

Fodeland skylder næsten alt det Gode og Nyttige, samme har at 

opvise. Et Lands Opkomst beroer paa en stedsevarende Stræben 

efter det Bedre. Stilstand er Tilbagegang!

Parcelleringen.

En Folge af Selveiendommens Indførelse var Parcellerin

gen. Dog kan man ikke sige, at Bondergaardene i Ribe Amt 

ere meget udstykkede. Hist og her findes vel nogle Sogne, som 

have mange smaae Beboere, men i de fleste ere dog Bondergaar

dene temmelig vel conserverede, ja endog paa flere Steder for- 

fiorrede. I Andst Herred har Andst- og Gjesten Pastorat i en 

Tid af 50 Aar kun havt 12 Gaarde under Parcellering. I Lei- 

erffov- og Jordrup Pastorat ere Jorderne ikke heller meget udstyk

kede; hvorimod i Veerst- og Bekke Sogne endeel af den langtbort- 

liggende Jord er overladt til smaae Beboere. Saaledes lyde i 

det mindste Præsternes Indberetninger fra denne Kant af Amtet. 

De 4 Sogne af Andst Herred, som ligge senden for Konge-Aaen, 

ere ligeledes meget lidet udstykkede. Hr. Pastor Krag siger: at i 

Seest Sogn ere smaae Parceller af nedlagte Gaarde almindelig- 

viis indkjobte af Gaardbrugerne. Af £>ufe med Zord gives der 

saare faa, men desflere Huusmcend, der boe tilleie i Huse, tilho

rende Gaardmcendene. Vamdrup Sogn har de fleste Afbyggere.

I Malt- og Gjording Herreder har Udparcelleringen især 

været brugt paa de fra Byerne længst bortliggende Jordstykker, og 

derved ere da opstaaede saervel Parcelgaarde som Huusmændssteder. 

De fleste Udparcelleringer skete paa Askov, og Maltbæk Marker i 

Malte Sogn. Gjerding Sogn har ogsaa en heel Deel Parcel

lister.
I Skads Herred ere i hvert Sogn Bondergaarde parcellerede; 

i nogle faa, i andre flere. Som mindst Udstykkede gjelde Ny. 

kirke-, Grilnstrup., Aarre- og Aastrup Sogne. Som meest ud-
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stykket Faaborg Sogn. SlaUgs Herred har ikke mange Parcel

lister, uden i Heinsvig Sogn. Grindsted og Grene næsten flet 

ingen. I Vester og Dster Herred er Udparcellering brugt i alle 

Sogne, og derved en Mængde smaae Huse opforte. Kun lidet, 

og almindeligviis Eng, er lagt til de tilbageblevne Gaarde. 

Meest udstykket er Dlgod Sogn. Af Nebelmarsk og Engene ved 

Mundingen af Varde-Aae er meget inddeelt i smaae Parceller, 

og afhændet til fraliggende Beboere.

Kyststroget imellem Sneum Aae og Møgeltønder er ikke me

get udstykket, og ikke heller ere nye Steder opkomne, da Parcellerne 

for det meste ere indlemmede de tilbageblevne Gaarde. *)  Dog 

ere mange smaae Parceller i Marskengene solgte til Langtbortliggen- 

de; især har dette fundet Sted i Fardrup-og Vilslev Sogne. Ere 

end saaledes ikke mange bebyggede Parceller opkomne, haves dog 

desflere jordlose Huse og Leievaaninger i de nedlagte Gaardes til

bageblevne Bygninger.

*) 3 Ballumenge har været Buuskladegaard tillige med 4 andre 

Gaarde, som i ældre Tider ere nedbrudte, sandsynligviis forOver- 

svommelsernes Skyld. Grunden, p. 50Tdr.Htk. Hovedgaardstart, 

er overladt Vallum Sogns 48 Gaardmernd. Ogsaa i Mogclton- 

derkog ere flere Gaarde paa samme Maadc nedlagte, venteligen 

nf samme Grund.

Af Hovedgaardene ere meget faa tilbage, eller i deres oprin

delige Tilstand. De fleste ere udstykkede, og Parcellerne kunne ikke 

ansees for andet end gode Bondergaarde. De eies for det meste og- 

saa af Bonder. Hovedgaardsmarken til Schackenborg er endog deelt 

i smaae Parceller til 4 a 8 Tdr. Land. Kun i Kogen findes nogle 

Parceller paa 100 Tdr. Land. De største Avlsgaarde i Nibe Amt 

ere for Tiden: Troiborg, tTørbobn, Lunderup, Endrup- 

holm, Branuninge, Estrup og Gynderskov. Kun de to forste, 

og tildeels ogsaa Bramminge, drives ved Hoverie.

Bi flulle nu hore hvad man i Ribe Amt dommer om Par

celleringen. Den, som i de indkomne Indberetninger udforligst 

har behandlet denne Materie, er Assessor Schrum. Hans Ord 

lyde saaledes:



78

"Ved Udparcelleringen opstod i en Hast endeel flere Familier, 

og Folkemassen formeredes. Men hvad Værd kan man vel tillægge 

en Folkemængde i og for sig selv betragtet, nnar den ikke betinges 

af den Omstændighed, at Menneskene kunne sinde deres Ophold, 

og bidrage noget til Statskraften. Dette er vist ikke Tilfældet 

med Parcellisterne her paa Egnen (Gjording- og Malt Herreder), 

især af den Grund, at Jordens Bonitet er for ringe til, at en 

Familie kan ernære sig paa en lille Parcel, eller denne give noget 

Overskud til Hjælp under uheldige Conjuncturer; Modrene desuden 

ved de mange smaae Born forhindres fra at lægge sig efter Jndu, 

striefrembringelser. Altsaa slæber Pluraliteten sig usselt igjennem, 

og de øvrige ere hvertDieblik trængende til offentlig Understøttelse."

"Huusmands-Parcellerne ere som oftest faa ubetydelige, at 

der hverken kan holdes Heste eller Stude paa dem. Eieren maae 

da see ved en Gaardmands Hjælp at faae sin Jord dreven. Men 

dette lader Gaardmanden sig ikke alene godt betale med Penge 

og Beværtning, men hvad som værst er, fligt Arbeide opsættes 

altid til Gaardmandens Lejlighed, eller forrettes iilsomt og sludsket, 

hvorfor man ogsaa, nogle faa Undtagelser fraregnede, finder 

hos Parcellisten en maadelig Dyrkning. Creaturers Tillæg er der 

for det meste ikke at tænke paa, og om saa var, saa kan man 

nok sige: at som Aarsagerne, saa maae Virkningerne ogsaa være."

"Almindeligviis (thi der gives hæderlige Undtagelser) ere 

saadanne Parcellister umoralske Mennesker, der holde sammen 

med flette Folk, saasnart noget derved er at vinde. Bornenes Op» 

dragelse bliver forsomt og Bornene vcennes tidligt til flette Hand

linger."
"Blandt flere Onder, synes det, som om den hyppige og 

uhensigtsmæssige Udstykning har været en af de stærkest virkende 

Aarsager til den store Umoralitet, Dovenskab og Trodsighed blandt 

Tjenestefolkene. Og dersom dette er saa, er Ulykken stor nok til 

at onske, at vi aldrig havde kjendt Udparcelleringen. Tilforn 

vidste saavel Karle som Piger, at det var deres Bestemmelse, at 

tjene saalænge, til de ved Flid kunde samle sig saa meget, som be

høvedes til at kjobe eller fæste en Guard ; men da Antallet af Be

siddelserne mæsten ikke forøgedes, medtog saadant naturligviis Tid, 

og dobbelt Sparsomhed var nodvendig for at uaae Maalet, Ded



79

Udstykningen aabnedes pludseligen en vild Mark til at undvige det 

tvungne Liv. En Gaardmand kunde etablere 3 til 4 Familier. 

Tjenestetyendet blev kort for Hovedet, det behøvede ikke at genere 

sig i sin Opførsel mob Huusbonden; thi man kunde strax gaae og 

blive sin egen Mand. Parceller vare godt Kjob og Pengene kunde 

for det meste blive staaende. Hertil kommex endnu den besynder

lige Maade, paa hvilken Pligten til at forsørge de Fattige er bestemt, 

og som giver endog den Dovneste og Liderligste Adgang til at leve 

paa sine Medborgeres Bekostning, hvilket flige Mennesker i den 

Grad have gjort til deres Palladium, at de med Trodsighed lade 

sig mærke med, at Fattigvcesenet dog, naar alt kommer til alt, 

stal fode dem."

"Selv for Sælgerne af Parcellerne har Parcclleringen havt 

skadelige Folger. Istcdet for at anvende den modtagne Capital 

til en bedre Drift, bleve Pengene i Almindelighed brugte til for

meret Vellevnet, eller til at figurere paa en kort Tid som Pranger."

Teilmann giver os sin Mening om Parcelleringen tilkiende 

med folgende Ord:

"Til Folkemængdens Forøgelse har Parcelleringen betydeli- 

gen bidraget, men sikkert ikke til Velstand, snarere til Armod. 

Hvor de udparcellerede Jorder ere kjobte af Gaardbrugere, har 

Tingen j evn et sig selv; det, den ene Gaard har tabt, har den an

den vundet. Hvor derimod Parcellerne ere bebyggede, begynder 

det desværre kun for tydcligen at vise sig, at de Fattiges Antal 

i hoi Grad formeres, de faa Tilfælde fraregnede, hvor en Gaard 

var stor nok til at deles imellem 2 Beboere, som hver for sig kun

de faae Plovdrift. De, som kjobte og bebyggede Parcellerne i 

den Tid Parcelleringen var stærkest i Gang, omtrent fra 1797 

til 1810, vare almindeligviis ikke de driftigste Folk, men saadan- 

ne, som ei havde Lyst at tage fast Tjeneste. Et Stykke Hede el

ler skarpt Agerland kostede ei nogen stor Capital, og Credit var 

den Gang er vanskelig nt erholde. Saalcenge Mand og Kone va

re unge, og kunde gaae i Dagleie, eller behjælpev sig paa andre 

Maader, Konen f. Ex. ved at fabrikere sorte Potter, og Manden 

ved at kjore dermed til det SlcSvrgffe og Holsteenffe, gik det an end

nu, dog blev det aldrig andet end af Haanden i Munden. Men 

efterhaandcn som Born samles, og Parcellisterne selv blive gam-
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le eller sygelige, maae Beboerne af saadanne smaae Steder, der 

neppe kunne fode een Familie, mindre to, falde Sognene til stor 

Byrde. I Henseende til Agerdyrkningen og Creaturers Tillæg 

har Parcelleringen ingen Forandring tilvejebragt. Ved de storre 

og velhavende Parcellister ere disse Ting paa samme Fod som hos 

andre Bonder; og hos de mindre, som sidde i flette Omstændig

heder, og leie den Smule Land, de have, dreven af andre, kan ei 

ventes andet end maadelige Creaturer og flet Dyrkning."

Hr. Rosenorn paa Norholm beretter, at de smaae Parceller i 

Vester- og Oster Herred have forøget Folkemængden, men at Ar« 

mod tillige har udbredt sig. Da der er for lidet Eng til at frem

me nye Opdyrkninger, kunne Beboerne af Parcellerne i Hederne 

kun i meget gode Aar vente en tarvelig Avl, i middelmaadige ere 

de altid trængende til Hjælp, og indtræffer blot eet flet Aar, ere de 

strax satte saa langt tilbage, at de seent eller aldrig forvinde de

res Tab. De Sogne, hvori Rorholms Gods ligger, have derfor 

i disse Aar ei havt ncer saa ftort Antal Fattige at forsørge som 

de andre. Udparcelleringen har saaledes upaatvivleligen været 

til Skade for Egnen, thi Staten er vist bedre tjent med 10 Gaard- 

mcend, der staae sig vel og svare hvad de flulle, end 50 Huus- 

lneend, som intet kunne betale, men maa trygle sig frem. Saa

ledes var Dlgod Sogn, som er beboet af lutter Selveiere, for 20 

til 50 Aar siden, det meest velhavende Sogn her paa Egnen, og 

adskillige af Beboerne vare endog rige. Nu er der maaskee 3 eller 

4 Gange saa mange Beboere, men Sognet er ogsaa det fattigste 

i After Herred, fljondt det i Henseende til Jordboniteten er det 

bedste. Store og vidtløftige Gaardes Parcellering kan være 

gavnlig for Avlingens bedre Bedrift og det dyrkede Lands Foro- 

gelse, men der maa da ikke mangle Eng, og Parcellerne ikke 

gjeres for smaae. Meer end een Huusmandslod burde der ei 

tilstedes ved en Guards Parcellering, og forresten ei mindre Lod

der end til egen Plovdrift, thi her paa Egnen er der ingen syn

derlig Fortjeneste for Huusmcend, med mindre de ere Haand- 

vcerksfolk.
Hr. Pastor Stokholm beklager meget de mange smaae Be

boere, som Parcelleringcn i Vester Herred, især i Oulrup Sogn, 

har frembragt, og hvoraf de fleste ikke kunne holde meet end
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1 til 2 Koer. Det gaaer nu an, tilfoier han, som det kan for 

nogen Tid, men naar de mange Folk, som kjobe saadanne Par

celler, faae en Børneflok, og især naar det kommer saa vidt, at 

de i Tiden ffulde have lidt Aftægt paa deres gamle Alder, hvor

dan vil det saa blive? Vi have Exemplet for os. En Proprie- 

tair Smidt paa Frostrupgaard bosatte 7 Familier paa en Hede, 

hver med 2 Skpr. Hartkorn. Den forste Slægt ernærede sig no

genlunde ved Pottemageriets Hjælp. Men nu kommer den anden 

Generation. Den stal ernære Born og de Gamle med. Folgen 

er jammerlig Armod!!

Hr. Lautrup samstemmer med de forannævnte; dog tilforer 

han, at der kan være Tilfælde, under hvilke Afhændelsen af en 

Parcel ikke alene kan være uskadelig, men endog almeennyttig. 

Naar f. Ex. en Gaardmand har en Lod, som er ham for langt 

fraliggende til at dyrkes behorigen; naar Lodden ikke bestaaer af 

Hede alene, men har et passende Tillæg af Ager og Eng, og er 

forsynet med Bygningers men fremfor alt naar Parcellen er stor 

nok til at skaffe egen Plovdrift. Under flige Omstændigheder ta

ber ingen ved Forandringen. Sælgeren faaer sin Eiendom be

nyttet til storre Fordeel, end han selv kunde udbringe. Kjoberm 

kan maaflee udbetale det mindre Sted, og er altsaa bedre tjent 

dermed end med en Gaard, hvorpaa han flulde forrente Penge, 

især i en saa sørgelig Tid som den nærværende, da Capitalopsi- 

gelse ogDcbitors Ddelæggelfe cre saa godt som uadskillelige. Sta

ten kan heller ikke befrygte nogen Byrde af en Ejendomsbesidder, 

som ingen betydelig Gjeld har paa sit Sted, og altsaa ikke træn

ger til Andres Hjælp. I saadanne eller lignende Tilfælde burde 

sormeenilig ingen Vanskeligheder lægges iveien for Udparcellering. '

Dette vil være tilstrækkeligt til at vise hvor lidet yndet 

Parcelleringen er i Ribe Amt. Imidlertid har Forfatteren 

dog ingen Anledning heraf fundet, til at tilbagekalde sin, i Be- 

flrivelsen af Veile Amt, vedkjendte Mening, denne Sag betræf

fende. Hvad han der har anfort, er Resultatet ak mange Aars 

Iagttagelser. Hap henviser derfor sine Læsere til benævnte Skrift, 

ligesom til den saa lærerige Bestridelse af Hjørring Amt, og me

ner, at flere af hine Paastande der ville sindes gjendrevne. Ved 

noie Eftertanke vil man ogsaa snart blive vacr, at de paaankcde

Ribe Amt, (5) ,
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Mangler ved Pareelleringen egentlige« træffe de stedfundne Mis

brug; Misbrug, som det aldrig er falden Forfatteren ind at for

svare, ligesaalidet som en ubetinget Tilladelse til Udstykning, 

stjondt det er meget tvivlsomt, om Staten virkelig har opnaaet 

sin Hensigt, ved at forbyde Udstykningen i smaae Parceller. Fra 

alle Kanter af Landet horer man hvorledes Forbudet daglig elu- 

deres, og dM ene Familie efter den anden nedsætter sig paa fæ

stede Jordstykker! Lidt Eensidighed synes ikke heller ganske at 

kunne frakjendes de anførte Betragtninger. Forfatteren har paa 

flere Steder i Ribe Amt modtaget den Forsikkring, at Pluralite

ten af Parcellisterne stod sig godt, og svarte punctlig deres Skat

ter og Afgifter. Saaledes f. Ex. i Malt- og det saa meget ud- 

raabte Dlgod Sogn, hvor Sognefogden Anders Morthensen paa 

Gammelgaard erklærede, at Parcellisterne vare nær ved at ftaae 

sig bedst. Pastor Sommer, som ellers ingen Ven er af Parcel

leringen, kan ikke nægte, at de Beboere, som i hans Sogne staae 

sig bedst, scedvanligviis ere saadanne, som have begyndt med at 

opdyrke et Stykke sort Hede, rigtignok ved Hjælp af Mergel.— 

At Tjenestefolkene nu ere kortere for Hovedet end i ældre Tider, 

kan vel være, men kommer vist ikke saa meget af Parcelleringen, 

som af den, ved Stavnsbaandets Losning og Afskaffelsen afTrce- 

hesten eller Ladefogedpidsken, opnaaede ftorre Frihed for dem. 

Frie Mennesker lade sig naturligviis ikke saa let som Trælle fore 

ved Ledebaandet. At Udviklingen af Stalskræfterne skulde un

derordnes denne Gjenstand, ved Bestemmelse af et fast Antal 

Boepæle, som ikke maatte overskrides, var dog ogsaa at forfeile 

et hoiere Diemed. Tjenestefolkenes Ave opnaaes vist langt hen

sigtsmæssigere ved et godt Politie, og dette ville vi ønske maa 

blive os snart tildeelt. Alle de, som have solgt Parceller, have 

langt fra ikke heller været Ddelande, eller afgivet sig med en for 

dem fordærvelig Handel. Mangfoldige drive endnu Landprang 

til Gavn og Held for Landet, og almindeligviis ere disse Folk de 

meest velhavende i Hedeegnene. At de smaae Parcellister skulde 

tiltrodse sig Fattigkassens Hjælp, er vel en ofte hort Paastand, 

men som i Virkelighed vist yderst sjeldent finder Sted. Nodig 

hengiver vor Almue sig under Fattigvoesenets Protection, dens smu

le Eiendele ere den for kjcere; og ere vore Love i saa Henseende
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mangelfulde, staaer jo denne Feil saare let til at afhjælpe, uden 

at røre ved Parcelleringen. Endelig bliver det altid et Sporgs- 

maal, om Landet uden stedfunden Parcellering vilde have havt 

færre Fattige. Vi have feet, at i de Sogne sonden for Konge-Aaen, 

hvor ingen nye Boelsteder ere oprettede, dog findes et stort Antal 

Huusmænd, som boe til Leie hos Gaardmændene, og vist ikke ere 

bedre farne end de smaae Parcellister *).  Skulde det nu ogsaa væ

re enhver, der ikke har en Gaard at tiltroede, formeent at gifte 

sig, maatte jo snart en total Mangel paa Arbeidere forhindre 

al Fremblomstren af vor Industrie; eller en, ved den groveste 

Immoralitet fremavler Yngel erstatte denne Mangel! At de 

Fattiges Antal tiltager, viser ikke altid et Lands Tilbagegang i 

Velstand. Forholdet imellem de mere Velhavende og de Fattige 

kan ved forøget Folkemængde endnu være det samme. Overhoved 

har man nok ofte i vore Dage tilskrevet Parcelleringen hvad der 

var Folge af andre langt mere indgribende Omstændigheder: Re- 

actionen i Pengevæsenet, Overgangen fra en langvarig Krig til 

dyb Fred! Men en panisk Skræk for en Overbefolkning synes at 

fyave udbredt sig hos os, og dog er intet vissere end at Danmark 

saare let kunde ernære 3 Gange saa mange Mennesker; thi ikke 

alene har det et stort Overflod af Producter og uhyre Stræknin

ger at opdyrke, men kan ogsaa let bringe de for Dieblikket under 

Dyrkning værende Jorders Production til det dobbelte. Mang- 

fyldige Næringsvele staae desuden endnu aabne for Vindffibelighe- 

den!! Hvilken Rore, hvilken Dristighed, hvilket Gavn Parcel- 

leringen har bevirket, kan fim den gjore sig et rigtigt Begreb 

om, som med fordomsfrie Blik har betragtet Sagen, og seet hvor

ledes langtbortliggende Marker have faaet Dyrkere, feilfulde Ud- 

stistninger ere rettede, vindskibelige Mennefler nedsatte hvorfor 

ikke en levende Sjæl kom. Med Forbavselse vil man erfare, 

hvorledes smaae Parcellister have opsvinget sig til Eiere af store 

Gaarde, med en Besætning af 50 til 80 Hoveder. Ja, Forfatte

ren kjender endog en Parcellist i Haderslev Amt, som, ved godt 

Avlsbrug og ved Qvceghandel, har sammenbragt en Gaard, hvor

*) At paa Rorholm Gods ikke ere mange Fattige, cr let at forklare. 
Overskuddet af Populationen tyer til Selveieregncne.

(6*)
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nu hver Vinter staldes 250 Stude! Sandelig, saadanne Resul

tater opveie nok desmaae Jnconvenienser, Parcelleringen kan have 

havt; og har Ribe Amt ved Parcelleringen end tabt de fleste af 

sine store Avlsgaarde, har Staten idet mindste den Fordeelderaf, 

at Hoveriet er forsvundet, og at ingen kostbar Administration, som 

i andre Amter, behoves.

Dhrkningsmaaderne.

De almindelige; Afvigelserne derfra; Drak; Dexeldrift; varigt 

Græsland.

De almindelige Dyrkningsmaader.

a)

5 den sydøstlige Deel afAmtet, eller i Andst-, Slaugs-, Malt- 

og en Deel af Gjording Herred, er folgende Dyrkningsmaade 

meget almindelig. Den udhvilede Jord brækkes i Efteraaret, 

eller, om Vinteren paafalder, saasnart Foraaret bryder frem, 

sjeldnere, og almindeligviis kun naar en vaad Host levner Tid, 

allerede i August. Denne Plowing foretages saa tyndt som mue- 

ligt, og kaldes at fælde; Furestrimlen lægges flad ned. Mod 

Enden af Mai vender man Furen op igien, men bringer nogen 

los Jord ovenpaa ved dybere Plotning, og tilfaaer Jorden med 

Boghvede. Efterat Boghveden er indhostet gjoder man, og saaer 

Rug (første Kjcerv Rug). Aaret derefter folger atter Rug (anden 

Rugkjcerv). Til Rug ploies aldrig mere end een Gang. Rug, 

stubben efter anden Kjærv Rug fældes om Foraaret, og forst i 

Juni plsies noget dybere til Boghvede. Derefter folger tredie
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Kjærv Rug, og, hvor Jorden ikke er altfor bar, til Slutning end- 

nu Havre. Jorden bliver nu liggende, og hviler i 5 eller 6 Aar.

I Seeft Sogn, teet ved Colding, opbrydes Grønlandet til 

Boghvede, derpaa gjodes til Rug, hvorpaa folger Byg, saa 

Rug uden Gjodske, og endelig een, ja vel ogsaa to Kjcerve Hav

re (to Gange Havre). Til Udlæg saaes Klever, hvormed Jorden 

hviler i 6 Aar. Paa de kolde Jorder i Hjarup Sogn er Sced- 

folgen : 1) Byg eller Havre i Grønland, 2)Gjoderug, 2) Byg, 

4, 5) Havre. Jorden hviler i 5 til 6 Aar. Klever saaes, dog ud

lægger ingen en heel Tægt hermed, men kun enkelte Agre. Paa 

Præstegaarden bruges Udsæd af Klever i hele Udlægget, men 

denne Foderplante arter kun maadelig, da Grunden er for vaad, 

og Frost om Foraaret borttager den.

I den ostlige Deel af Andst- og Gjesten Sogne, hvor Un

derlaget er noget vandholdende, ligesom paa de kolde Jorder i 

Malte- og Brorup Sogne, tages: 1) Boghvede, 2) Rug, gjo- 

det, 3)Boghvede, 4) Rug og 5) Havre. Paa den bedre Jordi 

Malte-, Veien- og BrorupSogne saaes 1) Boghvede, 2) Rug, 

5) Byg, 4) Boghvede eller Havre, 5) Havre. Jorden hviler i 5 

Aar.

Paa nogle Steder er det Brug at tage 2 Havrekjcerve efter 

de sædvanlige Rugkjcerve, endog paa skarpe Jorder. Ogsaa ta

ges undertiden 5 Rugkjærve, det vil sige 5 Gange Rug i et Om- 

lob. Men dette horer til Sjeldenhederne.

b)

I den nordvestlige Deel af Amtet, eller i Oster-, Vester- og 

Skads Herred er Boghvedesæden ikke nær saa almindelig som i 

det omtalte Streg; især frembringer Vester Herred meget lidt 

Boghvede. Almindeligviis brækker man Grønlandet til Byg, og 

saaer kun Boghvede midt i Omløbet. Denne Forskjel beroer ikke 

saa meget paa Jordens forandrede Beffaffenhed, der egentlig kun 

finder Sted i nogle Dele af Skads Herred, som maaskee i den 

større Hoeavl og bedre Gjodningsstand, Jorderne befinde sig i, 

maasiee ogsaa i Nærheden af Vesterhavet og Havsugens Indfly

delse. Overhoved horer nok Byg i Grönland til Eicndommelig- 

hederne ved Dyrkningsmaaden i Jylland, ligesom Boghvedesceden 

til det Særegne ved den helsteenfle Driftsmaade. Fra Herwgdom-
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tnerne, som fra en mildere Egn, har sandsynlrgviis Boghvedes«, 

den udbredt sig til os, hvor den, med de tiltagende Opdyrkninger, 

og deraf folgende Formildning af Klima og Jordsmon, venteligen 

meec og meer vil udbrede sig. I de sidste 5 Aar har virkelig Bog- 

hvedescedcn taget meget til i de anforte Herreder.

I Vester Herred er det Brug at tage een Byg- og tre Rug- 

kjcerve. Til Bygget gjodffes og ploies to eller tre Gange, og 

hvor Jorden er meget ringe, gjodes lidt til anden Kjærv Rug. 

Det lidet Boghvede, som avles, saaes gjerne efter forste Kjærv 

Rug. Jorden hviler i 4, 5 eller 6 Aar. Cr Jordbunden 

kold, tages Havre istedetfor tredie Kjærv Rug. Paa Varde Mark 

er Dprkningsmaaden i det hele den samme; dog tages undertiden 

kun 2 Gange Rug efter Byg. Kjoerjorderne dyrkes afvexlende 

med Havre og Byg i 5 Aar, og hvile i ligesaa lang Tid. Hvor 

Jorden ikke er for fugtig saaes Klever.

I Oster Herred er Sædskiftet 4) Byg i Grønland og gjodsket, 

2) Rug, 3) Boghvede, 4, 5) Rug, undertiden ogsaa, til sidste 

Kjærv, Havre, hvorpaa Jorden hviler i 4, 5, 6 eller 7 Aar.

Skads Herred har folgende Dprkningsmaader: 1) Byg i 

Grönland, gjodstet og to Gange ploiet, 2) Rug, 3) Rug, 4) Bog

hvede, 5)Nug, hvorefter Jorden hviler i 5 eller 6 Aar. Ogsaa 

opbrækkes Grønlandet, hvor Jorden er siarp, med Boghvede iste- 

det for med Byg, men Sædskiftet forbliver iovrigt uforandret. 

Havre saaes sjeldent i den egentlige Agecmark, og da kun i lave 

Ender. I Jerne- og 53røn bum Sogne, der have leeragtige Jor

der, saaes i det gjodffede Grönland 1) Byg, 2) Rug, 5, 4) Hav. 

re, eller ogsaa 1) Byg, 2) Rug, 3) Rug, 4) Havre.

Paa Fanoe er den almindelige Dyrkningsmaade 3 Aars 

Drift og 3 Aars Hvile. Den horere og torrere Jord dyrkes 5 

Aar i Rad med Vaarrug (Balling, Vavling), hvortil aarlig gjo

des og i 3 Aar ploies 5 Gange. Den mere side og muldrige Jord 

tilsaaes 1) med Havre, 2 og 5) med Byg. Til sidstnævnte Sæd 

gjodfles hver Gang og gives 2 Plotninger. Havren saaes deri- 

mod paa een Fure og uden Gjodfle. Stærk gjoder man vel ik

ke, men umueligt vilde det dog blive at tilveiebringe den fornød

ne Gjodffe, dersom ikke saa meget Hoe hentedes fra Fastlandet. 

Forhen var det Brvg i Havnebyerne, at lade Fruentimmerne gra-
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ve den til Sæd bestemte Jord, og dette finder vel ogsaa endnu 

Sted, forsaavidt Runderne eller de smaae dyrkede Pletter imel

lem Klitterne betræffer; men hvor Ploven nogenlunde kan komme 

frem, bliver alting nu ploiet. Man leier dertil de egentlige Bon

der i de adspredte Gaarde uden for Byerne. Denne Forandring 

maa sandsynligviis tilskrives en i heldige Aaringer tilveiebragt 

storre Velstand, som maaskee har gjort Fanekerne mere galante 

imod det andet Kjon, eller bevirket mere Magelighed hos dette.

I c) t

Vende vi os tilden sydvestlige Deel af Amtet, eller Strsget 

langs med Havet fra Sneum Aae til Mogeltonder, sinde vi atter 

her en betydelig Forftjel i Dyrkningsmaaden, i Sammenligning 

med de allerede omtalte Districters. FoiMellen bestaaer deri, at 

der tages færre Kjcerve og at Jorden tildeels ogsaa hviler længere. 

Grunden hertil maa sandsynligviis soges i Besiddelsen af Marsk

engene og Nærheden af Kogene, hvorved Qvægavlen er bleven Ho- 

vedindtcegtskilden. At lade Jorderne behorigen hvile og ikke ud

flippe dem ved for mange Kjcerve, er desuden Grundsætning i 

Hertugdommerne.

Allerede i de første Marskbyer: Darnm, Vilslev, Fardrup 

og Ribe er den omtalte Forftjel kjendelig. Man tager 1) Byg, 

hvortil gjodes, 2 og 5) Rug. Til Bygget ploies to Gange, til 

Rugen kun een Gang. Jorden hviler i 4 trl 5 Aar. Nogle tage 

undertiden Boghvede imellem forste og anden Nugkjcerv. I Vester- 

Vedsted opbrcekkes de skarpe Sandmarker osten for Byen med Bog

hvede (her kaldet Ladder), hvorpaa folger to Gange Rug, og Jorden 

hviler i 5 Aar. Paa de fugtige Sandjorder i Dostrup Sogn, 

eller paa de af Klæg, Sand og Muld bestaaende fugtige Streg 

imellem Sandmarkerne og Marskengene i Fardrup- og Vilslev 

Sogne, samt paa det saakaldte Bygland i Vester-Vedsted, erSoed- 

folgen 1) Havre efter een Plotning, 2) Byg efter tvende Ploinin- 

ger og gjodsket, 3) Rug eller Havre, efter Jordens Beskaffenhed. 

Mere end 5 tit 4 Aars Hvile bruges imidlertid ikke, da Jorden 

ellers tilgroer med Siv. Nogle i Fardrup Sogn tage undertiden 

en Byg- og en Havrekjoerv mere, men gjode da paa ny til Bygget 

og lade Jorden hvile et Aar længere.
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Loengere sydpaa i de gode Byer imellem Troiborg, Ballum, 

Mogeltonder og Hsier er den almindelige Dprkningsmaade 1) 

Havre i Grønland, 2) Byg, fom gjodes, 3) Rug med lidt Gjodfle. 

Undertiden folger Rugen ovenpaa Havren, og Bygget forst da bag

efter. Undertiden tages ogsaa en 4^Kjærv, nemlig Havre. Jor

den udlægges med Klever og hviler i 6 til 8 Aar. Forhen var det 

Brug at faae al Sæd med een Fure, men man begynder nu at 

toploie til Byg, og kalder dette at halvbrakke.

2 Wallum har i Aarhundrede en stor Deel af Marken været 

dyrket som Alsædjord, sandsynligviis en Folge af Jordens Fortrin

lighed, den store Hoebjerging og de gode Græsgange i Marffen. 

Hvert 5 'c Aar gjodes, og Jorden besaaes uafbrudt med Seed, 

fornemmeligen Byg, undertiden dog ogsaa Havre, og hvert 6^ Aar 

med Wrter.

I Mogeltonder-Kog er Dyrkningsmaaden i forste og andet 

Aar: Havre, i 5bic SSpg, som gjodes og toploies, hvorefter Jorden 

udlægges og hviler i 7 til 10 Aar. En Deel saae Klever.

Overalt i Marskengene bliver der saaet en Mængde Havre. 

Eftersom Marffen er mere eller mindre feed, tages 3, 4, ja vel og

saa 6 til 8 Kjcerve efter hinanden, uden i mindste Maade at gjode 

dertil. Jorden hviler da i 8 til 12 Aar.

Virkningen af den lange Hvile er paafaldende. I Mogel- 

tonder har man paa Geesten 15 til 16 Tdr. Havre, 10 til 12 

Sbr. Rug, og 17 til 18 Tdr. Byg af en Demat. Norden for 

Konge-Aaen avler man almindcligviis ikke over 4 til 5 Fold. Jor

derne i Mogeltonder bestaae af muldblandet Sand!

Paa Troiborg, hvor Jorden holdes 3 Aar i Drift og hviler 6 

Aar, hvor al Vaarsæd, tilligemed flere Tusinde Tonder tilkiobt 

Korn, opfodres, og en saare betydelig Hoebjerging haves, ere 

Markerne bragte til en FrUgtbarhed, som sætter dem ved Siden af 

den bedste Marsk. I Mogeltonderkog og Marskengene avles 16 

til 20 Fold, ja vel endog 24. Hvor Marskengene dyrkes med 

Havre og Jorden under Hvilen afgræsses, mærkes ingen Afta- 

gelse i Frugtbarheden, naar Jorden atter kommer under Drist, 

men benyttes Græsset til Slet, er Afgangen paa Havren strap 

kjendelig. I Ballum vil Vintersæden paa Alsædjorden ikke lyk

kes længere, og Ukrudtet har taget saaledes Overherand, at man
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har sect sig nødsaget at holde Brak, saae Klever og lade Jorden 

hvile. I Tjæreborg, hvor man ligeledes har havt Alsædjord, er 

denne Dyrkningsmaade nu ganffe afskaffet.

Til Særegenhederne ved Dyrkningsmaaderne i denne Egn 

fortjener her endnu at anfores den saakaldte Undersæd, som i 

Vester-Vedsted, Ballum, Jerpsted og maaskee flere andre Steder 

bruges, naar man saaer Byg. I Vester-Vedsted er Fremgangs- 

maaden derved folgende. Havrestubben fældes om Efteraaret, 

gjodes stærk om Foraaret, ploies en til to Gange, og harves ffarp, 

især efter den sidste Ploining. Bygget saaes nu og nedploies. 

Saasnart Byggets Blade have naaet en Fingers Længde, harves 

med en stiv Harve, kaldet Faldharve, der afKarlen jevnlig lettes. 

Denne Harvning har til Hensigt at undertrykke Ukrudet, især Ki- 

diken. Pastor Hansen i Ballum fortæller at han paa Als har 

seet denne Fremgangsmaade flere Gange provet, men at Forsoge

ne altid ere mislykkedes. Maaskee at Undersced kun er anvende
lig paa meget lose Jorder.

Dette vil være nok til at lcere at kjende de almindelige Dyrk- 

ningsmaader i Ribe Amt. De ere, paa nogle Ubetydeligheder nær, 

de samme endnu som under Fælledsffabet, og sandsynligviis som 

fra Arrildstid af. Alle de Efterretninger, Forfatteren har indhentet, 

samstemme deri: at det simple Kobbelbrug, med afvexlendeDrift og 

Hvile, stedse har været i Brug i Ribe Amt. Ogsaa i en Beskrivelse 

over Skads-Herred fra 1762, af salig Etettsr. Teilmann, og som 

endnu opbevares i Manuskript paa Endrupholm, fremsættes de sam

me Dyrkningsmaader, som her ere opgivne for dette Herred. Dette 

bekræfter altsaa den af Olufsen allerede fremsatte Paastand: at 

Trevangsbrugen neppe har været kjendt paa den cimbriffe Halvoe. 

De eneste Spor dertil findes i den saakaldte Alsædjord, hvor- 

paa dog i det hele Exemplerne ere temmelig sjeldne; thi alminde- 

Ugviis finder man kun Alsædjord, hvor et stort Overmaal af En

ge, med et lidet Areal af Agerjord, sætte Beboerne istand til at 

gjodste saa meget stærkere.

Med Hensyn til Jordens Dyrkning, fortjener endnu folgende 

her al tilfoies. I den sydostligeDeel af Amtet ploies meget grundt,, 

almrndeligviis knn lidet dybere end man har fældet. I den nord

vestlige Deel, nemlig i Vester- og Dster Herred, har det forekommet
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Forfatteren at man ploier noget dybere. I Varde horte han en Bor

ger yttre sin Forundring over at man paa de gode Leerjorder ved 

Dstkysten af Landet plsiede saa grundt, hvilket han kaldte at 

fkrelploie. Det synes at man i benævnte Herreder tcenkerpaa Ager- 

skorpens eller Madjordens Fordybning, i det mindste ansees det for 

gavnligt, at ploie 5 til 6 Tommer dvbt, med mindre et alet 

Underlag ffulde sætte Hindringer i Veien herfor. Hr. Kampmann 

paa Sneumgaard pleiede altid at ploie lidt dybere hver Gang en ny 

Afgrode afHavre ffulde tages i hans Marffeng. Paa Synderstov 

i Malt-Herred har den driftige Landmand Hr. Mumsen gjort sig 

det til en Regel, at bearbejde sine Marker i en Dybde af 9 til 10 

Tommer. Han troer sig overbeviist om, at de fleste Baxter man 

dyrker, udbrede deres Rodder og soge deres Næring i en saadan 

Dybde, hvilket, siger han, bedst bemærkes i torre Somre. At 

Ploven, ved stedse at gaae eller flide i samme Dybde, ffulde un

der Madjorden tilvejebringe en fast Skorpe, som kunde forhindre 

Regnvandet fra at synke for tidligt, er intet Steds bemærket. Jkke- 

h-eller indseer man Nytten deraf, da en saadan Skorpe jo maatte 

have megen Liighed med et alet Underlag. Derimod holder man 

sig overbeviist om, at en dybtbearbeidet Jord, være sig Sand- eller 

Leerbund, længere vil holde ved Fugtigheden, end der, hvor man 

kun skrelploicr.
At tromle Vaarsceden er endnu kun lidet brugeligt. Dog 

have flere i den senere Tid begyndt at anskaffe sig Tromler. Nogle 

ville paastaae at den tromlede Sæd er mere udsat forNattefrostens 

Indvirkning; andre, at det er til ingen Nytte, ja endog skadeligt 

at tromle Sandjorder, fordi Vinden da snarere bortforer de fine 

Mulddele og Sandet. Vanskeligt falder del at forskaffe sigMa- 

terialierne til Forfcerdigelsen af Tromler. Dette Redskab vil der

for neppe nogensinde blive almindeligt i Vesteregnen.

De Sædarter, som dyrkes, ere den lille, brune, jydfle Rug, 

og almindelig sexradet Byg. Paa de skarpe Jorder saaes Sandhavre, 

en meget let Havreart, paa bedre Jorder Blandingshavre. Bog

hveden er den samme som overalt i Danmark dyrkes. Om disse 

Sædarters Beskaffenhed mere i 15bc Afdeling.

Sædvanligvits finder Rugsæden Sted fra midt i September til 

medio October, dog folge de osilige Sogne af Andst- og Slangs-
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Herreder endnu for en Deel Dsteregnentz Skik, saa at man ofte 

der seer Rug at blive saaet i November. I Vester Herred derimod 

begynder Rugsæden gjerne forst i Septbr. og vel ogsaa sidst i Au

gust. Den Rug, som er længst fra Gjodffen, saaes forst, ligesom 

Gjoderugen sidst. Hensigten dermed er at staffe 2bcn og 3bicSjær# 

ve Rug nogen Erstatning for den manglende Gjodske, ved en gun

stigere Saaetid og længere Vegetationsperiode. Vaarsæden lægges 

saa tidligt som mueligt, især paa de flarpe Jorder, hvor det ikke 

er ualmindeligt at saae Byg sidst i April, af Frygt for at den ikke 

siden skal lobe op. Boghveden saaes i to Afdelinger med et Mel

lemrum af 14 Dage, nemlig forst den 18be eller 2O6c Mai, og si

den igjen den 3biC eller 4bc Juni. Man attraaer derved, om mue

ligt, at sikkre een af Afdelingerne mod Indvirkningen af ugunstigt 

Weirlig.

Den Grundsætning følges, at besaae de bedre eller gjodskede 

Jorder tykkere end de starpe eller længere fra Gjodningen. Intet 

er bedrageligere, siger Pastor Sommer i Grindsted, end at stroe 

for megen Sæd paa magre Jorder. Spirer end hver Kjcerne, av

les dog intet. De saakaldte Rugdrenge, o: gvarteerlange Straae 

med een Kjcerne eller to horst, indtage hele Flader. For at Sæden 

paa flarpe Jorder kan lykkes, maae altfor mange Planter ikke 

kjoempe om den Smule Næring, Jorden indeholder. Forresten pleier 

man at saae den tidlige Esteraars- og sildige Foraarssced noget 

tyndere, ligesom den sildige Efteraarssæd og den tidlige Foraarssced, 

jsærdeleshed ved ugunstigt Veirlig, eller i naturlig koldt, men kraft

fuldt Land, noget tykkere. Comparative Forsog med tyk og tynd Seed 

vides ikke at være anstillede. De bedre Jorder tilsaaes alminde- 

ligviis med 8 til 10 Skpr. Rug eller Byg, 12 til 14 Skpr. Hav

re og 5 Skpr. Boghvede paa 14000 o Alen. De magre Sand

jorder med 4 til 6 Skpr. Rug, 5 til 7 Skpr. Byg, 8 til 12 

Skpr. Havre og 4 til 5 Skpr. Boghvede. I Marsken saaes ind

til 2 Tdr. Havre i en Demat-

Naar Jorden udlægges til Hvile, saaes aldrig Græs- eller Kle- 

verfroe. Til at frembringe Klever ere Sandmarkerne paa de 

fleste Steder ogsaa for magre eller alt for afkræftede. Jorden 

maa derfor af sig selv frembringe det Græs, der voxer i Hvileaa- 

"nc; men det varer længe inden Groesstorpen lukker sig, sjeldent
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førend i 3bic, undertiden fsrst i 4bc eller 5te Aar, eftersom Jor

den er mere eller mindre udflippet. Det sørgeligste herved er, at 

naar Ageren atter bliver gammel, og skulde samle Kraft, gaaer 

Græsset bort. Overfladen bliver sort, og en fæl Mos fætter sig 

derpaa; snart kommer ogsaa Lyngen. Men det er netop hvad 

alle erfarne Vesterboere saameget befrygte; thi Lyngen i dens 

Opvæxt ansees ar tcere paa Jorden. Dette maa dog nok forstaaes 

saaledes, at Lyngen derover de dyrkede Jorder deres Forraad af 

Humus eller Muld, og istedet derfor efterlader sig intet uden 

Maar, en Substants, der, som vi vide, forst maa udsættes for 

Luftens, Gjodskens eller Mergelens Indvirkning, for at blive 

stikket til at frembringe de Voexter, vi dyrke, og altsaa, saalcenge 

dette ikke finder Sted, giver Jorden en momentan Ufrugtbarhed. 

Heri ligger Grunden, hvorfor Jorderne almindeligviis kun hvile i 

5 til 6 Aar. Hvor længere Hvile finder Sted, er det, de gode 

Byer ved Schackenborg fraregnede, en Folge af Eiernes Afmagt, 

eller Misbrug af Mergelen. Nogle ville have erfaret, at naar 

man omploier Græsmarker eller Baarer, som begynde nt springe 

med Lyng, holder dette Lyngen borte endnu i nogle Aar; dog 

er Virkningen storre paa leerblandede end fiarpe Sandjorder, for

di sidste saa seent igjen tilgroe med Græs.

Afvigelserne fra de gjængse Dyrkningsmaader.

I Seest, ved Colding, tage undertiden Nogle Byg i Grøn

land, og give dertil halv Gjodske, saae derpaa Nug, atter ved 

halv Gjodske, dyrke derefter Kartofler og lidet Bitter, saae igjen 

Byg, og endelig Havre, med Klever til Udlæg.

Paa Estrup begyndte man for nogle Aar siden at treploie 

til Boghvede. Denne Fremgangsmaade, fortæller Hr. Lautrup, 

fandt i Begyndelsen ftor Modsigelse. Det heed, at Boghveden 

holdt meest af en Jord, som ikke var for skjor, og at Treploinin- 

gen kun vilde fremavle Ukrud. Men da det Modsatte viste sig, 

saa at baade Boghvede og de folgende Scedearter bleve renere og 

bedre, antoge ikke faa Beboere denne Fremgangsmaade. Ide 

10 Aar fra 1805 af at regne, da Boghveden næsten altid flog 

feil, saa at mange vare nærved at opgive denne Soed, havde
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Hr. Lavtrup altid gob Boghvede, ved at folge him Fremgangs- 

maade, samt saae noget sildigere end ellers, fra 7bc til 15be Juni. 

Vel kunde Boghveden endnu blive svang i Toppen, men den 

voxede dog altid godt til og gjorde Jorden beqvem til Rug ♦).

I Varde have Nogle indfort folgende Dprkningsmaade: 1) 

Byg, som gjodskes, 2) Rug, 5) Kartofler, 4) Rug, som atter 

gjodskes, og 6 Aars Hvile til Græsning.

I Lunde Prceftegaard havde Hr. Pastor Stokholm forandret 

den gamle Dprkningsmaade med Byg og 3 Kjcerve Nug, som 

han fandt for afkræftende, til 1) Byg med halv Brak og god 

Gjodfle, 2) Rug, 5) Boghvede, 4) Rug, og 5 Aars Hvile. 

Paa Norholm, hvor man var bleven kjed af Byggets Mislykken 

i de foregaaende tørre Somre, skulde Grønlandet nu optages 

med Boghvede, istedetfor med Byg.

I Grindsted have Nogle i de senere Aar forsøgt at gjode deres 

Jord to Gange i et Omlob, nemlig forft givet en ordentlig Ejod« 

ning til Byg og siden en svagere til 3bit^jætø Rug. Men Folgen 

deraf er at man ikke kan optage et saa ftort Stykke af Hvilen, og 

nt man har sine gamle Agre begroede med Lpng, forend man tæn

ker derpaa.

Brak.

Brak Lmges kun af enkelte, meest i den ostlige Deel af Am

tet. Saaledes s. Ex. paa Vamdrupgaard, Dsterbyegaard, Vir

kelyst, af nogle Bonder i Seest, paa Estrup, og paa Roy ved 

Mogcltonder. Efter Brakken lader man altid følge Vintersæd. 

Paa Dsterbyegaard øg Vamdrupgaard er Sædskiftet 1) Brak, 2) 

Rug, 5, 4) Byg, og 5) Havre, med Udlæg af Klever.

I Almindelighed holdes Brakken for overflødig, ja endog ffa

delig for de sandige Jorder. Afdøde Kampmann paa Sncumgaard 

vilde have bestemte Erfaringer dette Punct angaaende, og de fleste 

istemme hans Mening. Den gamle erfarne Landmand, Hr. Hansen 

paa Hesselmed i VesterHerred, siger: at reen Brak vilde gjore de

*) Det er en gammel Erfaring, at sildig Boghvcdesæd giver de 

stærkeste, men ikke de givtrigcste Afgrøder.
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lette Sandjorder for aabne og lose, om end efter Udsæden brugtes 

nok saa svær en Tromle. Imidlertid paastaaer Hr. Lautrup paa 

Estrup at have erfaret hvorledes den rene Brak, selv paa Sand

jorder, naar de kun ikke ere alt for meget blottede for Muld, yt- 

trer sin overordentlige Virkning til at frembringe reen og givtrig 

Sæd. Men Estrup Mark er, som vi vide, noget kold og siid. En 

Grund ogsaa hvorfor Brakken paa de lette Sandjorder forkastes, 

er at den Grcesftamme, som i Hvileaarene stulde befrugte Jorden, 

ved den udrpddes.

vexeldrift.

Af afdode GenerallieUtenant Düring var allerede meget tid

ligt Vexeldrift med Brakfrngtavl indfort paa Vamdrupgaard. 

Men dette Exempel er længst forsvundet. Kobbelbrug med Brak 

er traadt istedet; hvorfor, har Forfatteren ikke været saa heldig 

at erfare, hvor megen Umage han end har gjort sig. ,

Derimod har en ung Landmand Hr. Lindberg, en Proeste- 

son fra Ribe, sat sig for at indfore Vexeldrift paa en liden Bon- 

degaard, ved Navn Dyemos i Jernved Sogn, ikke langt fra Gred- 

stedbroe. Sagen understøttes af det Kongl. Landhuusholdnings- 

Selffab. Jorderne ere af pderst ringe Beskaffenhed og beliggende 

paa en tor Bakke. Nogen Mose horer til Gaarden, men kun et li- 

det Stykke mager Eng, begroet med Carices. Paa en Hede, som 

opdyrkes med Brak og Mergel, er Sædskiftet bestemt atvære: 

1) Kartofler, klatgjodskede, 2) Byg, hvortil gjodskes og Sæden ned- 

ploies, 3) Boghvede til Grønfoder eller Hoe, 4) Nug, hvormed 

om Foraaret saaes Klever og Raigræs. Den mere sandige Ager

lod stal dyrkes afvexlende i 4 Aar med Boghvede og Rug. For

ste Kjcerv Rug bliver overgjodffet, -og med sidste saaes Græsfroe, 

Jorderne ville komme til at hvile i 4 til 5 Aar. Desforuden op

dyrkes en Mose paa en særegen Maade, derved en anden Lejlighed 

skal blive omtalt.

I Vang, Nykirke Sogn, er der ogsaa en Bonde, ved Navn 

Christen Thomsen, fom siden 1822 har bestræbt sig forat sælte 

Vexelbrugens Grundsætninger i Udøvelse paa sin Gaard. I
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Folge de Forfatteren af Bonden selv meddeelte skriftlige Efter

retninger, have efterstaaende Bestemmelser været fulgte siden be

nævnte Aar.

Den bedre Agermark bliver Sommeren forud fældet, derpaa 

næste Foraar pietet noget dybere og tilsaaet med Havre. Naar 

Havren er indhostet, bliver pietet saa dybt som mueligt, i Febru- 

ari eller Marts harvet, og derefter Gjodske pan Ej ørt for strax at 

nedploies, hvilket skeer meget grundt. Forst i April harves atter, 

og 14 Dage derefter trækkes Furer med Kartoffelploven, en Alen 

fra hinanden, hvori Kartoflerne lægges. Furerne efterploies, og 

Jorden bliver liggende indtil Ukrudet spirer. Gjcntagne Harv

ninger folge nu, indtil Kartoflerne ere saa store, at de kunne hyp- 

pes, hvilket steer med Hyppeploven. Efter Kartoflerne folger Rug, 

derefter Boghvede, bestemt til Staldfodring eller Nedpløjning, 

og endelig Rug. Jorden hviler i 4 Aar, og vil blive udlagt med 

Klever, saafremt Nytte deraf spores.

Den lavere, fugtigere Jord, oprrndeligen hoit England, eller 

opbrækket, siid Hede, drives l*16 Aar med Havre efter een Ploi« 

ning, i 2bct Aar med Byg, efter Gjodske og 3 Ploininger, t 

3bic Aar med Staldfodringsvæxter, fom: ZErter, Bikker, Byg, 

Havre, og endelig i 4bc Aar med Havre og isaaet Klever. Jor

den hviler i 4 Aar.

Af Hedelandet indtages aarlig f Tdr. Land. Efter at Jor

den i 2 Aar har været ploiet 3 til 4 Gange, saaes Boghvede. 

Denne nedploies, og Aaret derefter lægges Kartofler. Paa Kar

toflerne folger Havre, med Klever, og 4 Aars Hvile.

' De skarpe Sandmarker dyrkes med Boghvede og 3 Kjærve 

Rug.

Heraf sees, hvor lidet man endnu af Erfaring kjender Vexel- 

driften; ikke desmindre dommer man saare ilde derom. Man tiltroet 

ikke de sandige Jorder den Evne at frembringe Brakfrugter, og 

,beraaber sig paa den Moie, det allerede koster at faae disse Bax

ter til at trives nogenlunde i Haver. Foderurter vilde, siger man, 

af 10 Gange ikke lykkes een Gang. Dyrkningen af Foderurter 

og Nodvæxter maatte desuden, menes der, mere stade end gavne 

Sædeavlen ved at stjorne Jorden alt for meget. Den erfarne 

Eier af Hessclined fortæller, at Rugen i tørre Somre lykkes
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bedre efter Byg end Boghvede, dog tilstaaes, at naar Torken ikke 

er for stærk, giver Boghveden den givtrigeste Rug. Nogle give 

endog Kartoflerne Skylden for Soedeprisernes Dalen, og mene 

at dette Onde kun endnu mere vilde foreges, dersom Dyrkningen 

af Kartofler blev mere udbredt. Overhoved troer man ikke at 

Dyrkningen af Brakfrugter vilde blive meget indbringende, saa- 

lcenge Sæden er i en saa lav Priis, at den med Fordeel opfodres, 

da Concurrencen af dyriske Producter derved kun endnu mere blev 

forøget. At holde Sandjorderne uafbrudt under Dyrkning holdes 

slet ikke for gjorligt. Hvilen er ene istand til at gjengive dem den 

Fasthed, de saa let tabe, og uden hvilken man ikke med Sikkerhed 

kan gjore Regning paa at avle god Seed. HvorEngbund mangler. 

Jorden desuden er saa daarlig at intet uden Rug og nogle faa 

Græsarter sparsommeligen trives, er Hvilen det eneste Middel til 

nt gjengive Jorden de tabte Kræfter. I Marskbyerne ved Ribe 

anfores den Ufred, eller rettere, almindelige Lesgang, som om Ef- 

teraaret maa taales, blandt Aarsagerne, der forhindre Vexeldrif- 

tens Indførelse, en Aarsag, der ikke vil blive hævet, forend en 

Inddignrng af Kysten finder Sted. Endelig beraaber man sig 

paa Mangelen af practiske Exempler.

Uden at indlade sig i en vidtløftig Drøftelse af disse Ind

vendinger, eller fralægge dem al Værd, vil Forfatteren her kun 

bemærke:
1) At flere Erfaringer, som i det Folgende ville forekomme, 

noksom bevise, at Kartofler meget vel lykkes i lette Sandjorder.

2) At Kartofler ikke flulle dyrkes til Menneskesode, men 

som et Surrogat for Høet.
3) At saalænge der er Fordeel ved at arbeide paa Høets 

Forøgelse, eller endog kjobe H§e, maa Brakfrugtavlen kunne be

tale sig; thi Dyrknings-Bekostningerne ere ingenlunde saa betyde

lige, at et Misforhold opstaaer. Ret indbringende vil imidler

tid Dyrkningen af Brakfrugter forst blive, naar Sæden stiger i 

Prils, og ikke længere anvendes paa Creaturerne.

4) At Boghvede og Spergel, som overalt voxe i Sandeg- 

nene, ere meget gode Foderurter.

5) At det aldeles ikke er nødvendigt at Udelade Hvilen, for 

at dyrke Varkfrugter eller Foderurter.
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6) Og endelig, hvad den forlangte praktiske Oplysning an- 

gaaer, vil denne, ifolge det foranforte, snart blive at faae.

Varigt Græsland.

Af Ribe-Amls Areal afbenyttes en stor Deel til varigt Græs

land, dog er kun i de færreste Tilfælde dette en Folge af Jordens 

Beqvemhed til dette Brug. Hederne i deres nærværende raaTil- 

ftand tilstede ikke nogen synderlig anden Afbenyttelsesmaade, og 

Skovlodderne i Andst- og Malt-Herred har man endnu ikke 

fundet forgodt at befrie fra Qvoegets Tand. Kun de til varigt 

Græsland udlagte Dele af Marsken ved Vesterhavet kunne siges 

at svare til deres Bestemmelse.

I Hederne græsser man kun Ungqvceg og Faar. Begge 

Slags Creaturer gaae sammen i een Hjord, under Vogtning, soed, 

vanligviis af et Par Born. I Middagsstunden eller om Natten 

indespærres Faar og Ungqvæg i Fold, saakaldte Faareboder, der 

ere oprejste i Hederne. Disse Fold ere opforte af Svier eller Flad« 

torv, og tækkes med Lyng. Fra Maidag til Mikkelsdag afbenyttes 

Foldene, og da man stroer flittigt med Lyng, Soier eller Moos, 

samles en ikke ubetydelig Mængde Gjodske. Imidlertid saae For« 

fatteren dog ikke mange saadanne Faareboder, uden i den nordostlige 

eller hederigesteDeel afAmtet. Det synes at man i Almindelighed 

foretrækker at drive Creaturerne hjem, venteligen for at lette sig 

Transporten af Gjodsken, der gjerne er bestemt til den nærliggende 

Agermark. Men for at Sæden omkring Gaardene eller Byerne 

ikke skal lide af Ufred ved Creaturernes Frem- og Tilbagedrivning, 

har man paa nogle Steder oprejst Stecngjærder ved Siden afVei- 

ene saalangt Sæden strækker sig, saaledes f. Ex. iVaerrbasse; eller 

ogsaa Hederne holdes i Forbindelse med Gaardene ved en smal 

Hedestrimmel, der ikke bliver opdyrket; undertiden give de tilstø

dende Baarer (Agre i Groesleie) Lejlighed til fri Fart med Crca- 

lurerne.

Imidlertid har Driften i Hederne meget aftaget. For Ud- 

stiftningen holdt hver Bye sin Hyrde, og Faarene eller Qvæget græs

sede i Foellig. Men da Markerne vare blevne deelte imellem Mand 

og Mand, maatte denne Indretning nodvendrgcn forsvinde; thi

Ribe 2lmr. (7)
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deels fik Hedelodderne andre Bestemmelser, beeid vare mange af 

dem, især i de bedre opdyrkede Dele af Amtet, for smaae til at 

lonne en egen Hyrde, deels havde Erfaring noksom lært at Driften 

i Hederne er meget usund for Faarene. Paa mange Steder af

benyttes Hederne derfor nu ikke til synderlig andet end til at fljære 

Flager, eller, hvor det lader sig gjore, til at toire Ungqvceg og Heste. 

Især er dette Tilfældet i Vester-Herred, og overhoved i hele Kpst- 

stroget ved Vesterhavet.

Hvad Græsgangen i Skovlodderne betræffer, da gaae Crea- 

lurerne overalt Isse indenfor det oprejste Hegn, og blive Nat og Dag 

ude. Kun Ungqvceg, sædvanlig Stude, som fra Fødselen af ere 

vante til Gangen, græsse her. Det Rum, disse Skovlodder indtage, 

er ikke Ubetydeligt, og megen Skov er allerede ved denne Frem- 

gangsmaade odelagt, saa at mange af disse Skovlodder ere at 

betragte som sande Fælleder.

I Marsken haves bestandigt Græsland til Byerne Ballum, 

Forballum og Ottersbol. De øvrige Marskbyer have lidet eller 

intet udlagt til varigt Græsland. Soedvanligen feder man her 

Stude. Studene gaae lose hele Sommeren uden at komme ind 

om Natten, og man lader gjerne nogle Plage groesse sammen med 

Lem. At flytte Qvoeget fra een Fenne i en anden, er ikke bru

geligt; det bliver hele Sommeren i den Fenne, hvor det engang er 

bragt. I Leie af en Demat gives 3 til Species. For Efter- 

groesningen i Engene £ Sp. Soedvanligen regnes 1 Demat for 

at græsse en 3 til 4 Aars ©tub. Naar Land udlægges i Mar, 

sken, tager Græsset med Aarene til i Mængde og Fynd, altsaa 

ganske det modsatte af hvad der finder Sted paa Sandmarkerne.

6.

Sommerstaldfodringcn.

3 Andft-Herred have Enkelte forsogt Qvægets Sommcrstaldfo-

dring, men ikke været spnderligen heldige. Hr. Pastor Iunghans
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i Gamft var maaflee den forste i Egnen, fom satte sig for at prove 

Qvcegets Nogtning paa Stald om Sommeren. Han valgte 

hertil en Toft paa 6 Tonder Land af Gaardens bedste Jorder. 

Halvdelen deraf blev, i 3bic 2(ar efter Gjodsken, besaaet med Havre 

og Kleverfroe. Men der blev ingen Klever at flaae, dog græssede 

disse 3 Tdr. Land 4 Koer og 2 Heste i den forste Sommer, og 

Aaret derefter 3 Koer. Med den anden halve Deel af Toften 

fulgtes siden den samme Fremgangsmaade, men Kleveren laae 

ved Midsommer som afbrændt af Nattekulden, hvorfor Forsogene 

ophorte. Et Par Mcend i Seest begyndte ogsaa at staldfodre, 

men have for længe siden ophort dermed. Paa Vamdrupgaard 

har Staldfodring været brugt, men er nu aldes opgiven. Ogsaa 

Hr. Posselt i Hjarup-Sogn har brugt Staldfodring, og holdt 8 

Korr, tilligemed 4 Heste, inde om Sommeren. Han fodrede forst 

med Gronrug, siden med Klever, og endelig med Vikkehavre eller 

andet Blandingsfoder, men ikke heller paa denne Maade vilde 

Sagen lykkes. Torken fordærvede alt. Naar undtages Varde, hvor 

Enkelte kunne holde et Par Hoveder i Huns med Gront, eller den 

i forrige Capitel omtalte Christen Thomsen i Vong, som holder 

noget Ungqvæg paa Stald om Sommeren, bliver Sommerstaldfo

dringen aldeles ikke brugt i de øvrige Herreder. I Marskbyerne er 

denne Sag ikke en Gang kjendt af Navn. Næsten ligesaa sjelden 

er Hestenes Rogtning paa Stald om Sommeren. Pastor Eiler 

i Leierskov holder 4 til 6 Heste inde det meste af Sommeren, og 

lader dem kun komme en Maanedstid paa Græs. Det samme 

finder Sted i HjarUp-Prcrstegaard, hvor et Par Heste holdes inde 

med Skaftehavre og iffaaret Gront til Slætten er forbi. Paa 

Synderskov finder en regelmæssig Staldfodring af Hestene Sted, 

hvortil 4 smaae Tofter omkring Gaarden, i Ly af den tælved lig* 

gende Skov, afbenyttes. Man dyrker afvexlende Rug, Klever, 

Vikkehavre o. s. v, alt bestemt til at opfodres gront. Localiteten 

er saare gunstig.

Som en gyldig Grund for Vestcrboerne til ikke at befatte 

sig med Staldfodring, ansees Jordens Ringhed, der gjor Dyrk

ningen af Foderurter meget mislig. — Den, siger Hr. Hansen 

paa Hcsselmed, som i Nærheden af sin Gaard kan have et lavt 

liggende Stykke Jord, hvor, ved god Gjodskning, kan dyrkes saa

(7*)
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megen Klever, at en Givt deraf daglig kan gives til Kserne i den 

tørrests Tid af Sommeren, den maa prise sig lykkeligs Nødven

digheden for de englose Egne at indsamle alt hvad der kan give 

Foder til Vinteren, qvæler naturligviis ogsaa enhver Tanke om 

Sommerstaldfodring; thi desværre. Foderet flipper for det meste 

kun for tidligt op, og Qvæget maa ofte allerede i Marts og April 

soge sit Ophold paa de nøgne Marker, eller fodres med Lyng. Er 

end Staldfodring saaledes ikke synderlig brugelig, samles ikke 

desmindre en betydelig Mængde Gjodfle om Sommeren; thi 

overalt komme Koerne hjem om Natten, og paa mange Steder 

endog om Middagen.

7.

Kunstige Gjodningsmidler.

Compost-Moddlnger, Redploiningcn af grønne Afgroder, Fiskelcvnm- 

ger, Mergel, Grønsværens Brænding, Askegjodning.

Compost'/ Moddinger.

3 Ribe Amt er det en meget almindelig Mening, at de lette 

Sandjorder ikke taale det rene Mog, men at dette maa være bian« 

det med kjolende Substantser, hvorfor man-ogsaa paa de fleste 

Steder seer Compostmoddinger at opføres, bestaaende af Klceg- 

mog og saakaldte Lyngsager: Moos, Lyng, Skuer rc. Imid

lertid maa dog Landmanden i den vestlige og sydøstlige Deel af 

Amtet være af andre Tanker; thi man bruger her det rene Mog 

uden Blanding, ofte endog i en temmelig frisk Tilstand, stjondt 

Jorderne ganske ere af samme Natur som længere ind i Landet. *)

*) I Nibe vil man dog have erfaret, at den Sæd, som er nærmest 

Gjodsken, snarest tager Skade i tørre Somre. Andre Erfa

ringer i Amtet lære imidlertid, fil denne det rene Mogs skade

lige Virkning meget formindskes ved dyb Ploining.



101

Ogsaa vil man sige, at Compostmoddinger paa nogle Steder, f. 

Ex. i Malte- og Veien Sogne, ikke længere saa meget bruges si

den Merglingen kom i Gang. Hiin Theorie er derfor neppe 

Grunden til den af Fædrene arvede Skik, at blande Jord med 

Meget. Meget mere maa man antage, at Hensigten har været 

Mogets Forøgelse og Paaforelsen af Muld til de sandige Jor

ders Befæstelse. Men det forholde sig hermed som man vil, 

Blandingsmoddinger opføres endnu med største Iver i de Egne, 

fom have megen Hede, og en Bondes Værd som Agerdyrker i dis

se Egne bestemmes efter hans Møddingers Omfang.

To Gange aarlig. Foraar og Efteraar, fyldes Gaardsplad, 

sen og de tilstødende Adgange med et godt Lag Fladtorv eller 

Skuer, der ffjæres i Heden, hvilket kaldes at samle til Træk. Kan 

man faae Moos, ansees saadant som fortrinligt til dette Brug. 

Lyng, ruffet eller slaaet, bliver ikke meget afbenyttet, men med 

Fladtorvene folger altid en Deel Lyng. " Det bedste Material til 

at blande med Möget er Skuer, begroede med Græs og Moos, 

ligesom Jorden af gamle forfaldne Diger, opforts af Maartorv.

De paa Gaardspladsen henlagte Lyngtorv og andre Substant- 

ser, blive her liggende et halvt Aar, for at gjennemtrcekkes af 

Gaardvandet og trædes smaae, hvorpaa man sammenskovler hele 

Massen i Dynger. Som man samler animalff Gjode, eller den* 

ne tager til, kaster man et Lag Trcek op paa Møddingen, hvilket 

skeer to eller tre Gange i et halvt Aar. Forholdet imellem Meget 

og Materialerne, som blandes til, er meget forskjelligt, eftersom 

Meningerne helde til Theorien om Skadeligheden as det friste Mog 

for Sandjorderne, eller Flid sporer Beboerne« Det hoieste er dog 

nok 3 Dele Trcek mod 1 Deel Mog.

Blandingsmoddingerne opfores for det meste altid hjemme i 

selve Gaarden. Kun enkelte, som ville gjode et langtbortliggende 

Stykke Jord, kunne, efter fuldbragt Boghvedesæd, opføre en Mark- 

modding. Almindeligviis henstaae Møddingerne kun et halvt 

Aar, ofte mindre, inden man tager til dem. Dog have enkelte 

bragt det til et saadant Forlag, at deres Møddinger staae Aaret 

cm. Omstikning finder aldrig Sted, og ansees som overflødig, 

da ved Paalæsningen Blandingen af de forstjellige Materialiec
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tilstroekkeligen opnaaes, og disse desuden ere porøse nok til at op

tage Mogdunsterne.

Med Forundring horte Forfatteren af Nogle paaftaaes: at 

Torve- eller Klynesmuld fluide være aldeles uskikket til at blande 

med Møgets eller til nogensomhelst Forbedring af Agerskorpen. 

Men andre have igjen forsikkret ham, at selv Smulden af Kul

torv kan, ved at henligge 2 til 3 Aar i Dynger, som holdes noget 

fugtige, forvandles til en frugtbar Muld.

Tang bliver kun lidet afbenyttet til at blande med Meget. Uar- 

sagen er nok at de fleste Kystbeboere have Marffenge i Overflodig- 

hed, eller for lang Vei til Stranden. Man finder derfor dette 

Middel til Møgets Forøgelse kun afbenyttet i nogle Byer af Ve

ster- og Skads Herred, fornemmelig i Tjæreborg. Tangen stroes 

under Qvæget eller blandes i Møddingerne. Men der klages over 

at den ikke vil raadne, hvilket maa komme af den Mængde Salt, 

samme er svangret med. Man vil paastaae, at Vesterhavet ikke 

kaster saa megen Tang som Dstersoen. Den er i det mindste af 

en finere Art med smallere Bændler.

Uedploiningen af gronne Afgroder.

Hr. Mumsen paa Synderffov havde engang den Idee at 

nedploie en heel Tægt med Boghvede i hver Rotation. Men 

denne Plan blev snart opgivet, uvist af hvad Grund.

Hr. Lindberg paa Dyemos prøvede for nogle Aar siden at 

nedploie et Stykke Boghvede. Vejrliget var denne Seed gunstig, 

saa at den kunde have givet en god Afgrøde. Rugen blev rigtig 

nok ogsaa god, dog kunde af Mangel paa comparative Iagttage!, 

ser ikke bestemmes, om den bedre Rug erstattede Boghveden. 

Banderne fordomte Hr. Lindberg, og ingen tog Anledning heraf 

til at anstille nye Forsog.

I Seest har Moller I. Jorgensen flere Gange nedploiet 

Boghvede, og, som der siges, med Nytte. Christen Thomsen i 

Qvong har ligeledes brugt denne Maade at gjode Jorden, men 

finder at det betaler sig bedre at lade Boghveden, som i de senere 

Aar er lykkedes saa godt, modne; eller ogsaa at flaae den til Stald, 

fodring. Sognefoged Peder Jacobsen t 53ilium roser meget Virk-
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ningm af nedploiet Boghvede. Skade at Forfatterens gjentagne 

Forespørgsler ikke have ledet til omstændeligere Efterretninger den

ne Sag betroeffende.

Fiskclevninger.

Paa Fanoe benyttes Indvoldene og Hovederne af Hvillingen 

og Flynderen til at gjode Jorden med, og det er en Grund til, 

hvorfor Bonderne her befatte sig saa meget med Fiskene. Leve

ren bliver imidlertid dog forst udtaget og brændt til Tran. Al- 

mindeligviis fores dette Gjodningsmiddel ublandet paa Marken, 

dog overgjemmes meget deraf i Møddingerne. Hvad der samles 

ved Vaarsiskeriet bliver strap brugt til Byg, hvorfor Bygsceden 

ogsaa opsættes det længste muligt. Dette er vistnok ogsaa saare 

vel, da Stanken af de forraadnende Fiffeindvolde om Sommeren 

ellers maatte blive utaalelig. Virkningen af dette Gjodningsmid

del er ioiefaldende. Man seer en tyk Bust voxe efter hvert Fiske- 

hoved. Nogle paastaae dog at Indvoldene give Ukrud. Ikke 

heller i Vester Herred gaaer dette Gjodningsmiddel ubenyttet. Kun 

ved Nymindegab, hvor Fiffene reengjores ved Stranden, gaaer 

maaskee noget deraf tabt.

Sognefoged Peder Jacobsen i Billum har forsegl at gjodske 

med Muslinger, som, spredte over Ageren, bleve liggende til alle 

animalske Dele vare forraadnede og tilskyllede Jorden. Skallerne 

bleve derpaa sammenrevne og broendte til Kalk, som atter jevne- 

des ud paa Marken. Virkningen var paafaldende. Tvende an

dre Mænd i Sognet have til samme Brvg i afvigte Sommer 

bjerget en Deel Muslinger.

Mergel.

Den Forste, som i Ribe Amt begyndte at bruge Mergel, saa- 

kaldet Jordmarv, var sandsynligviis Etatsraad Andreas Charles 

Teilmann til Norholm, som efter nogle Forsog i det Smaa, alle

rede 1760 havde fattet den Beslutning at oversætte sin hele Mark 

med Mergel. En af de Folk, Etatsraaden havde brugt ved Merg- 

lingen, kom i Tjeneste paa Ollufgaard i Skads Herred, hvor cn
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Begyndelse med at mergle ligeledes fandt Sted. Senere lod 

Elatsraad Thoger Reenberg Teilmann til Endrupholm soge efter 

Mergel, og Kammerassessor Lautrup ril Estrup lærte Beboerne 

af Malt Herred at anvende samme. Saaledes blev Brugen af 

Mergel snart udbredt over hele Amtet.

Uagtet Merglen altsaa allerede længe har været bekjendt, her- 

ffer der dog endnu megen Fordom og mange vrange Begreb om 

sammes Natur og Virkning. Bel bliver Merglen meget sogt og 

afbenyttet til dermed at oversætte side, kolde Strog i Hederne, 

som man vil opdyrke; men tørre Heder eller den gamle Agermark 

have kun Enkelte endnu vovet at overmergle. Ja der gives Eg

ne, hvor Mergling flet ikke er prøvet endnu, f. Ex. Kyststroget ved 

Ribe; og i de gode Byer imellem Ballum og Mogeltonder er det 

forst nu, at Merglingen begynder at finde Indgang. En Anke, 

som man ofte horer anfores, er at Rug, avlet efter Mergel, ikke er 

tjenlig til Sæd, og at Rugen ikke lykkes paa merglede Sandjor

der i 2t’en Notation, men bliver ringere af Væxt og urenere, end 

hvor der ikke er merglet. Saaledes flulle ligeledes bemerglede 

Jorder, naar de udlægges, springe med Siv, og Tidsler tage O. 

verhaand. Ogsaa Ordsproget om de rige Fædre og forarmede 

Sonner, tjener Mange endnu som et afskrækkende Varsel.

Det kan ikke benoegtes, at nogle af de anførte Uleilighedec 

hist og her ere erfarede. Men Skylden ligger ikke i Mergelen. 

At Rug, avlet efter Mergel, ffUlde være utjenlig til Sæd, strider 

imod al Erfaring. Provstiet, som leverer saa megen Scederug, er 

saa stærk bemerglet som nogen Egn vel kan være. En lignende 

Fordom med Hensyn til Bygget, havdcs ogsaa for en Snees Aar 

siden i Osteregnen, nu taler ikke en Sjæl længere derom. At 

Nugen i 2den Rotation etter Mergelen stal have viist sig mindre 

frodig, maa have sin Grund i andre Aarsager. Fortsatte Erfa

ringer ville sikkert ikke stadfæste denne Paastand. Hvor mange Mar

ker, baade med sandede og lerede Grundblandinger, som for længe si

den have været merglede, vedblive ikke at yde fortrinlige Nugafgro- 

der? At Mergelen ved sin oplivendeKraft lokker en Deel Ukrud frem 

er vist, men ville Vesterbyerne nyde Fordelene afen bedre Jordblan- 

ding, maae de ogsaa finde sig i de Uleilighedec, som dermed folge. 

Til at udrydde Ukrudet eller gjore samme uskadeligt, gives desuden
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Midler nok. Siv fremelskes ikke af Mergel, men vise at Jorden 

lider af Fugtighed. Hvor Markerne efter Merglen have vrist sig 

i en afkræftet Tilstand, geraader denne Erfaring vor Tidsal

der til liden A§re. At udslippe sine Jorder ved for mange Halme, 

er uncegteligen den groveste Feil, en Landmand kan gjore sig skyl

dig i! Imidlertid bliver det dog altid et Sporgsmaal, omMerg- 

lingen af de magre Sandmarker tilstroekkeligen vil lønne sig. 

Jo ringere Jorden er, eller rigtigere, jo færre animalske og vege, 

tabiliske Stoffe Mergelen finder at virke paa, desmindre paafal^ 

dende maa Virkningen ogsaa være, thi den indskrænker sig da til 

at frembringe en bedre Jordblanding.

Fra disse Raisonnements gaae vi til Facta, og meddele her 

frem og forst Hr. Pastor H. Krarups 27 Aars Erfaringer om Bru

gen af Mergel paa Sandjorder.

Paa Boekbolling - Præstegaards Jorder har Hr. Krarup an

vendt Mergel, saavel til forhen ubrugte Jorders Opdyrkning som 

paa de gamle Sandmarker. En Deel af sidste er imidlertid op

dyrket af Hede under hans Formand, men Uden at have faaet 

Mergel, og stal kun have givet maadelig Afgrode. Ved Hr. Pa

storens Tiltrædelse af Embedet, i Aaret 1800, viste Lyngen sig 

allerede her i andet Aar efter Hvilen, og efter 2 til 3 Aars For

lob var alt Græs fortrængt. Da Marken laae i Nærheden af 

Proestegaarden, blev den lidt efter lidt ploiet og berner g let, omtrent 

med 100 Læs paa 10,000 O Alen. Tillige blev gjodsket, men 

sparsomt. Fem gode Kjoerve havdes herefter, to af Rug, to af 

Boghvede og een af Havre. Af Mangel paa Kleverfroe blev 

Jorden uden videre udlagt. Den ydede i Sammenligning med 

andre Marker af samme Beskaffenhed, men som kun vare gjod- 

skede, ikke merglede, kjendelig bedre Græs. Lyngen blev og loen, 

gere borte, men begyndte dog at vise sig i 4be eller 5te Aar. For- 

nu at forebygge Jordens Afkræftelse ved Lyngen, blev Marken om# 

pløret, men kom dog ikke under Drift forend det tilfaldt den, efter 

den Orden Præstegaardens Jorder bruges. I Aaret 1822 blev 

der saaet Boghvede, hvorpaa fulgte Rug, stærk gjodsket. Nugen 

afgav den ønskeligste Afgrode og kunde neppe have været bedre, 

bande med Hensyn til Straa og Kjoerne. Næste Aar saaedes at- 

ter Rug, men den blev kun middelmaadig, dog ikke flet. Efter
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Rugen fulgte Boghvede, som groede godt, og endelig Havre, hvor

med Marken blev udlagt i Foraatet 1826. Havren tegnede sig 

ypperlig og udholdt længe dette Aars strænge Torke, men blev til 

Slutning kun maadelig, dog bedre end paa lignende Jorder, der 

ei havde faaet Mergel. I Foraaret 1827 blev Havrestubben 

stcerkt opharvet, og Jorden besaget med en Blanding af Raigræs- 

og Kleverfroe. Udfaldet har viist at Græsset groede fortrinligt.

Desuden har Hr. Krarup overmerglet et Stykke Agermark 

paa 4 til 6 Tdr. Land, som fra umindelige Tider af havde været 

under sædvanlig Dyrkning. Jorden bekom tillige Gjodffe og gav 

5 gode Scedeafgroder. (Da den samme Mark en Deel Aar i For

vejen var under Dyrkning, men ved blot Gjodffe, bar den hoist 

maadelig). Jorden blev udlagt med Klever, som afgav en ret god 

Afgrøde til Slæt, og Græsvæxten var endnu i 3^-Aar uforlignelig 

ved Siden af den ubemerglede Jord.

Lignende Erfaringer ville snart kunne samles paa flere Steder 

i Amtet. Sognefoged Anders Mortensen paa Gammelgaard i Al

god Sogn mergler uden Betænkning alle sine Jorder, og sinder 

sig vel tjent dermed, uagtet han maa kjebe og hente Merglen langt 

borte. Paa Lindberggaard har nuværende Eier, Hr. Kammerraad 

Hyldgaard, overmerglet store Strækninger Hedeland. I Ploug- 

strup, Iernved Sogn, bruge nogle Bonder Mergel paa deres 

Rugmarker, og, efter Sigende, med Held. I Malte- og 53 rør up 

Sogne, samt i nogle Sogne af AndstHerred, have adskillige ogsaa 

begyndt at mergle den gamle Agermark. Men frem for alt vil 

Synderskov om nogle Aar afgive lærerige Erfaringer om denne 

Sag, da Eieren af denne Guard i de sidste 7 Aar, efter eget 

Opgivende, har ladet fore paa sine sandige Marker circa 30,000 

Læs Mergel. Han bringer 240 lil 250 maadelige Læs paa en 

Tde. Land, og forener hermed en dyb Bearbejdning af Jorden, 

ligesom et godt Sædskifte. For Omegnen af Mogeltonder har -Hr. 

Boy Feddersen jun. opstillet folgeværdige Exempler, med betyde

lig Mergling saavel paa Roy som Syndergaard. Paa sidste Sted 

er alene i afvigte Sommer overmerglet 25 Tdr. Land. Hvad be

træffer den af salig Etatsraad Teilmann lagte Plan til at over- 

mergle Markerne ved Norholm, da kom den kun for en Deel til Ud

førelse, af hvad Grund vides ikke bestemt, der menes afMangel paa
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Mergel. Forfatteren har seek den Deel af Norholm Mark, som 

har faaet Mergel. Den ligger for Dieblikket i Hede, men Lyngen 

er kort eller staaer tynd, og meget Græs voxer derimellem, saa at 

dette Stykke Jord altid afgiver en langt bedre Græsning end an

dre tilstedende Heder.

Men befrygte end Vesterboerne ved Merglen at fordærve de

res Sandjorder for Rugavlen, erkjende de dog eenstemmigen dette 

Fossils næsten vidunderlige Kraft til at frugtbargjore kolde, raae 

Jorder. Uden Mergel vilde Dyrkningen af Vaarsced være saare 

indskrænket i Hedeegnene, og Klever intet Sted kunne trives.' 

Hvor der er merglet er Virkningen deraf altid kjendelig i Grcesnings- 

aarene. Creaturecne soge med største Begjerlighed de bemerglede 

Agre fremfor de ubemerglede, og Lyngen udebliver altid længere, 

man antager dobbelt saa lang Tid, ja kommer neppe nogensinde 

til sin forrige Frodighed.

I Vaarbasse Sogn stal en Mand have gjort Forsag med 

at kiore simpelt Leer paa Sandmarkerne, men Uden synderlig Virk

ning enten paa Sædeavlen eller Grcesvcexten. Sognefoged Peter 

Jacobsen siger, at denne Sag ogsaa er prøvet i Vester Herred, men 

uden betydelig Nytte. Saa meget Forfatteren end har forespurgt 

sig, har han dog ikke kunnet bringe i Erfaring flere Forsog af dette 

Slags. Men vist er det, at Bønderne tage dem meget iagt for 

ikke at bringe af det Leer, som sindes oven paa Mergelen, med ' 

paa Marken, da Erfaring har lært dem at Tidsler i Mængde der

efter fremkomme, især naar der er taget 3 eller 4 Kjcerve af Jor

den. Den med Hedeegnenes Egenheder saa fortroeligeEierafRoi- 

gaard paastaaer dog, at det vilde være til Nytte at kjore reent Leer 

paa magre Sandjorder, men at det dobbelte Antal Ploininger da 

maatte gives, og Gjodskning ingenlunde forsømmes. I modsat 

Fald vil man see sin Jord tilgroe med Sennegrces og andet Ukrud. 

Bonden Christen Pedersen i Hinkbolling har blandet Sand iste- 

det for Maartorv i sine Møddinger, og erfaret fortrinlig Nytte deraf 

paa stue kolde, leeragtige Jorder.

Da Kalk ikke findes i Amtet, er dette Mineral ikke heller 

noget Sted kommet i Brug som Gjodningsmiddel. Dynd fore

kommer kun sjeldent. Vel fyldes Fordybningerne, ved det tillsben- 

de Vand, overalt med en sort Substants, mensom for det meste
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hidhorer af forraadnet Lyng, og derfor ikke heller agtes hoiere end 

Maar. Hr. Hansen paa Hesselmed, der har brugt Dynd, siger 

at derefter fremkommer meget Ukrud.

Grønsværens Brænding.

Tre Forssg af dette Slags ere Forfatteren bekjendte. Nem- 

lig:

1) Paa Roilund i Andst Herred, hvor den daværende Eier 

Hr. Fr. Stauts i Foraaret 1821 lod ploie et Stykke suur, mo- 

seagtig Jord og, da Furene vare terre, stikke Zld i dem. Jorden 

modtog tillige lidt Gjodste, og blev tilsaaet med Byg, som bar 

fortrinlig. Om Efteraaret blev der atter gjodsket lidt og saaet 

Hvede, der lykkedes meget godt. Hr. Stauts var særdeles til

freds med Resultatet af dette Experiment.

2) Paa Synderstov, hvor Hr. Mumsen ved Brænding lige

ledes har opdyrket nogle raae, moseagtige Jorder med Sand til 

Grundlag. Jorden bar 2 fortrinlige Afgrøder af Vaarsced, men 

i bet 3bic Aar, nemlig i den tørre Sommer 1826, var Hosten 

langt ringere end paa den ved Siden af merglede Jord. Hr. 

Mumsen drog heraf den Slutning, at den store Anstrængelse Asken 

j Førstningen bevirker, kun efterlader sig en saa meget kjendeligere 

Slappelse, og nt Gronsværens Brænding derfor ingen Anbefaling 

fortjener, men staaer langt tilbage for Merglingen. Denne Slut

ning er dog nok lidt for overilet. Den brændte Jord vil, lige- 

saalidt som den bemerglede, kunne forblive i Kraft, uden Hjælp 

af Gjodste!
3) Äet Zdl- Forjog er anskillet af Hr. Lindberg paa Dyemos 

med en, i Forhold til Gaardens Omfang, ikke ubetydelig Mose. 

Underlaget i denne Mose er vandtæt, hvorfor Udgrøftning finder 

Sted i Forening med Brændingen. Mosejorden selv er 3 Qvt. 

til 1 Alen dyb, og i den Grad bunden ved en Syre, at der under 

Brændingen, eller naar man ploier forste Gang, stiger en hoist 

modbydelig Lugt op af Jorden. Da Hr. Lindberg begyndte at 

bruge Brænding, nemlig i Sommeren 1825, lod han alle frem- 

ftaaende Tuer og Knolde afstikke med Torvespaden, og aldeles op

brænde ved fuld Flamme; Asten blev spredt, og næste Foraar,
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Jorden efter een Plotning'besaaet med Havre. Der vorte ikke 10 

Straae! (Sommeren var overordentlig tor og ufrugtbar). Dog, 

Hr. Lindberg lod sig ikke herved afskrække, ligesom overhoved denne 

unge Mands Dristighed fortjener megen Roes. Næste Aar bleve 

alle fremstaaende Knolde ligesom forste Gang afstukne, men Mosen 

tillige ploiet, og som Ploven flreed frem. Tuerne eller de afskaarne 

Torv flyttede over paa den ploiede Jord. Da Torvene vare tørre, 

bleve de samlede i smaae Dynger, og efter at være stukne i Brand, 

kastede tilbage over de ploiede Furer, som saaledes ved en jevn Jld 

bleve forvandlede til Afle. Denne Fremgangsmaade fulgtes tmib« 

lertid kun med det halve Areal. Paa den anden halve Deel bleve 

Tuerne vel ogsaa samlede, men saa snart de stod i Brand, de 

ploiede Furer kastede oven paa, saa at man kunde have anta

get disse Dynger for brændende Kulmiler. Mange Furer forbleve 

hele, og vare altsaa kun afdampede eller gjennemhedede. Men 

netop paa dette Stykke viste Havren i det folgende Aar den stær

keste Frodighed. Dette bestemte Hr. Lindberg til i Fremtiden at 

folge sidste Fremgangsmaade. De Resultater Hr. Lindberg ud

drager af disse Forssg ere: 1) Al Ilden eller Varmen bidrager mere 

end Asken til at frugtbargjore Jorden. 2) At Ilden hurtigere 

end Mergelen fordriver den for Vegetationen saa fladelige Syre 

i Tørvejorden. 3) At Jorden under Brændingen maa udsættes 

saa meget som mueligt for Ildens eller Varmens Indvirkning. 

Og endelig 4) at Brændingen steer bedst langsom og uden Flamme, 

altsaa i stille Veir.

Hr. Lindberg vedbliver at brænde et Stykke Mose hver Som

mer. Han er saa overbeviist cm denne Operations Gavnlighed, 

at han anseer den for den hurtigste og fordeelagtigste Maade at 

opdyrke udtørrede Möser.*)

*) Forfatteren kan tilfoie, at de Forsag med Askcfkorpens Brænding 

paa Aldebcrtsminde, som ere fortalte i Bcst'r. afNeilc-Amt, i det 

hele have havt et bedre Udfald, end Indberetningen den Gang lod 

paa. Overalt hvor Ilden ikke trængte ril Underlaget, har der, 

efter at Jorden var lagt ud til Hvile, samlet sig en tæt Grønsvær af 

de bedste Græsarter, som med hvert Aar har taget til i Frodighed, 

hvorfor det nu ogsaa er bestemt at lade Jorden ligge til Eng.
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Askegjodning,

En gammel, af nogle endnu fulgt Skik er Affegjodning eller 

som det ogsaa kaldes Afletorvgjodning. Man afskrceller nemlig 

Overfladen af et Stykke Hede, samler Fladtorvene i Dynger og 

brænder dem til Afle. Afledyngerne blive strap tildækkede med 

Jordtorv. Imidlertid er et andet Stykke Hede blevet brækket. 

Naar Tiden til at saae Nug nærmer sig, fører man Asten derpaa, 

omtrent 20 Læs paa en Tde. Land og nedploier samme. Afen 

saaledes behandlet Jord tager man 3 Nugkjerve. Folgen er na- 

turligviis en total Afkræftelse.

Man har meget dadlet denne Operation, især fordi det 

Stykke Jord, hvorpaa der har været saaet Rug, ligesom det Sted, 

hvorfra Asken er taget, for en lang Tid ere gjorte ufrugtbare. 

Men naar det gjelder en tpndbeboet, udyrket Egn, ville saadanne 

Grunde, hvor vigtige de i og for sig selv kunne være, lidet 

cendses; thi ikke alene er en extensiv Dyrkning paa sit rette Sted 

her, men Skaden, som afstedkommes, altid tidlig nok afhjulpen. 

Ogsaa i physifl Henseende har man havt at udsætte imod Brugen 

af Afkegjodning. Asten er nemlig altid blandet med noget Sand. 

Man siger derfor om Askegjodningen: at Sand fores paa Sand. 

Men hvad Skade skulde vel nogle Lces Sand meet eller mindre 

bringe paa et Fladerum af en Tonde Land? Erfaring lærer des

uden at netop den sandblandede Aske er den meest virkende, og langt 

fortrinligere end den Ublandede afMosejord. Jovrigt skal Brugen 

af Askegjodning have taget meget af siden Mergelen kom i Gang. 

En anden Anvendelse af Asketorven finder Sted som Blandings- 

material i Compostmoddingerne, men er dog temmelig sjelden*

Derimod har Græsskorpcn, paa de Steder hvor Mulden eller 

Torvejorden aldeles afbrændte, efter G Aars Forlob , endnu ikke 

villet lukke sig.
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8.

Arbejdsdyr.

<*3 den sydvestlige og sydøstlige Deel af Amtet bruger man alene 

Heste til Markarbejdet. I de øvrige Distrikter snart Heste snart 

Stude, vel ogsaa beggeDele i Forening. Det er ikke sjeldent her 

at træffe 2 Stude og en Hest eller omvendt 2 Heste og en Stud 

spændte for Ploven. Det hoieste en Bondegaard holder er dog 

to Heste. Paa Norholm ere Hovecibonderne nodte at have 4. 

De fleste Arbeidsstude holdes i den nordligeDeel afAndst-Slaugs- 

Malt-Gjording- og Skads-Herreder, hvor mange Beboere ingen 

Heste have, men forrette al deres Arbeide med Stude alene.

At bruge Koer til Markarbejdet er pderst sjeldent. J Jerne- 

Sogn skulle dog et Par Mænd, der ellers holde Stvde, bruge 

deres Koer til at hjælpe ved stroenge Ploininger. Da Koerne, 

saasnart dette finder Sted, faae en bedre Pleie, og Bedene eller 

Arbejdstimerne ikke vare længe, er der ikke heller bemærket nogen 

Afgang paa Melken.

Man er enig i at erkjende de Fordele, Oxens Brug som Ar- 

beidsdyr forer med sig. En Stud koster meget lidt at tillægge; 

thi i dens Opvcext groesser den med Faarene i Heden, og om Vin

teren maa den tage tiltakke med ringe Mosehoe. Allerede i 3Vvc 

Aar begynder man at vænne den til Drættet, og er den engang 

Udvoxet, sælges den med Fordeel. Den Indtægt, Salget af et 

saadant Par Stude giver, betragtes af mangen Besterboer som 

rn lille Capital, der sædvanligviis ogsaa bliver oplagt. Til visse 

Arbeider ere Stude især fortrinlig flikkede, f. Ex. til at kjore Hoe 

op af blode Enge, trække Mergel - eller Mogvognen, harve blodt 

Land om Foraaret, brække Hedejord, og overhoved til alle Slags 

Arbeider, hvor det kommer mere an paa Vedholdenhed end Hurtig, 

hed, eller som, efter deres Natur, ikke kunne gaae rafl fraHaan- 

dcn. Uagtet saaledes Studenes Værd som Arbejdsdyr er er, 

kjendt, bemærker man dog overalt en Higen efter at holde Hefte,
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s o m  k u n  n ø d t v u n g e n  m o b s t a a e s .  M a n  u n d s k y l d e r  s i g  m e d  a t  H e s t e n e  

i k k e  g a n s k e  k u n n e  u n d v æ r e s  f o r  K j o r s l e r n e s  S k y l d ,  i s æ r  n a a r  

N e i s e r  m e d  P r o d u c t e r  s k u l l e  f o r e t a g e s  o f t e  t i l  f j e r n e  E g n e ;  a t  d e n  

l a n g e  M a r k v e i ,  m a n g e  h a v e ,  n o d e r  t i l  a t  h o l d e  H e s t e  o .  s .  v .  

M e n  H o v e d g r u n d e n  e r  n o k  d e n :  a t  v o r e  j p d s k e  B o n d e r  s æ t t e  e n  

Z E r e  o g  G l æ d e  i  a t  v æ r e  g o d t  k j o r e n d e . " D e s  M a n n e s  e r s t e s  

G l ü c k  i s t  d o c h  e i n  g u t e s ,  k r a f t v o l l e s ,  s c h ö n e s  P f e r d . " * ) !

9 .

A g e r d y r k n i i i g s r e d f l a b e r n e .

H j u l p l o v e n ,  T r i l l e p l o v e n ,  S v i n g p l o v e n ,  H r .  L i n d b e r g s  S v i n g p l o v ,  

S m e d e n  B e n d i x  A n d e r s e n s  P l o v  o g  K r a f t m a a l e r ,  a n d r e  N e d s t a b e r .

h j u l p l o v e n .

l e v e r e  h e r  M a a l e t  o g  B e s k r i v e l s e n  a f  e n  P l o v  f r a  G j o r d i n g -  

H e r r e d :

A a s e n s  L æ n g d e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5  A l e n  2 T o m m e r

S u l e n s  l o d r e t t e  H o r d e  f r a  Z o r d e n  t i l

A a s e n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   .  -  —  1 3  —

L o b e t s  L æ n g d e  —  2 1  —

S k j æ r e t s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   .  -  —  1 4  —

M u l d f j e l e n s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 — 1 8  —

S u l e n s  S t i l l i n g  a f v i g e r  s a a r e  l i d e t  f r a  d e n  l o d r e t t e  L i n i e ,  

m e n  P l o v h o v e d e t  h a r  d e r f o r  d o g  e n  t e m m e l i g  s t æ r k  T e n d e n s  f o r «  

t i l ,  f o m  t i l v e j e b r i n g e s  d e e l s  v e d  L a n g j e r n e t s  S t i l l i n g  i  e n  B i n «  

k e l  a f  o m t r e n t  5 0 °  m e d  J o r d f l a d e n ,  d e e l s  v e d  d e t  l a n g e  S k j æ r e  

o g  M u l d p l a d e n ,  s o m  e r  b e f æ s t e t  t i l  S u l e n .  L i g e s o m  i  d e n  s y d l i g e  

D e e l  a f  V e i l e -  A m t  u d g j o r e  L o b  o g  S k j c e r e  e t  S t y k k e  o g  e r e  a l 

d e l e s  a f  J e r n .  L a n g j e r n e t  b l i v e r  b e f æ s t e t  v e d  d e n  s a m m e  I n d -

‘ )  N e e r g a a r d s  b e k j e n d t e  S k r i f t  o m  H e s t c a v l c n  i  D a n m a r k .
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retning, som under Navn af Laas er beskreven i Deel af dette 

Woerk, men her kaldeS Skode. Muldfjelen, der ved Hjælp af en 

Jernboile kan modtage forskjellige Stillinger, bestaaer af et 

Stykke Brcedt, som er aldeles lige, men som med sin bagerste 

Ende hæver sig saa hoit, at Strygningen eller Furens Lægning 

iværksættes med den nedersteKant. Den store Længde, Muldfje- 

len har, ansees fornoden til at faaeFurestrimlen i Sandjorder til» 

borlig vendt. Handelen, Haandtaget eller Stjerten bestaaer, li« 

gesom overalt i Jylland, af et krumt Stykke Troe, der for neden 

er befæstet ved Hcelsommet til Lobet, og hoiere op har et Taphul, 

hvorigjennem Aasen gaaer. Den anden Stjerte mangler, men 

erstattes ved Plovkjeppen, som stikkes i fra den venstre Side, saa 

at Plovforeren gaaer i Land. Hjulene ere af ulige Diameter, 

det ene 23, det andet 25 Tommer i Tvermaal, og næsten al« 

tid beflaaede med Jernstinner. Paa Aasen er anbragt en Saug, 

hvorpaa Listen flyttes frem og tilbage; og til at iværksætte Side

stillingerne, har Axen bagtil en Gaffel. Stillingen af Hjulene 

selv skeer ved Skeen, eller, som det i Sjælland kaldes, Slaaen, 

der er forsynet med 6 til 6 Huller ved Forspændingsstedet. En 

saadan Plov er sædvanlig forspændt med 3 Heste i dog seer man 

ofte kun to for, ligesom undertiden vel ogsaa 4. Af Oven- 

staaende udgaaer, at det Characteristiske ved den beskrevne Plov be- 

ftaaer i folgende 3 Puncter: 1) den lange Muldfjcl med sin 

særegne Stilling bagtil; 2) den La as, eller den Indretning, ved 

hvilken Langjernet holdes fast eller stilles; 3) Hjulenes ulige Di, 

ameter.

Denne Plov er udbredt over største Delen af Amtet, og Afvi

gelserne ere ubetydelige. I de Sogne, som ligge nærmest ved Col- 

ding, er Ploven den samme som i den trlstodendeDsteregn. Muld- 

fjelen er ubevægelig, men forsynet med en Krykke, en saakaldet 

Stryger, der lader sig flyde op og ned, og er noget udhulet, for 

desbedre at fatte eller vende Furestrimlen. Hjulene ere lave og 

lige store. Hele Ploven noget klodset, men meget stærk. Hr. 

Secretair Sprechler paa Virkelyst har en saadan Plov, med 

hvilken han allerede siden 1818 har opbrcekket 120 Tdr. Skovland, 

vg mener endnu længe at faae Nytte af ben. I Districtet sonden 

for Ribe har Plovaasen en ualmindelig Længde, nemlig fra

Ribe Amt. (8)
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ti( 4 Alen, og er næsten ganske lige; kun Spidsen boier sig lidt 

op ad. Lobet er af Tree, men stærk beflagen med Jern; Han

delen af Faxon som Svingplovenes, og det hoire Hjul 6 Tommer 

større end det venstre. Forresten er Ploven meget net udarbejdet. 

Man pbrier bestandig med 3 Heste for, ofte med 4; men Jorden 

er ogsaa altid noget sei: en Folge af Dyrkningsmaaden. Det er 

ikke ualmindeligt her at see Plovkarlen styre sit Redflab vedStjer- 

ten eller Handelen alene, uden Hjælp af Pldvstav; han gaaer 

da snart i Furen, snart i Land. I Mogeltonderkog ere Plovene, 

istedetfor Langjern, forsynede med en starp Jerntrille, der sidder 

i en gaffelformig Jernstang, saaledes fom Trillen paa Skuffe- 

ploven. Man troer derved bedre at kunne gjennemfljære den seie 

Jordbund.

Trilleploven

er i Grunden ikke andet end en almindelig Bagplov, med en 

Trille istedetfor Forkcerre, og den eneste Forffjel man bliver vaer, 

er, at Aasen er fuldkommen lige, samt almindeligviis kun 2 Alen 

lang. Enkelte Trilleplove ere vel indrettede efter en mindre Maa- 

lestok, men dette er temmelig sjeldent. Trillen eller Tilderen er 

af det Slags, som bruges ved Skuffeplovene. Nogle have be

gyndt at asffaffe Trillen, og Mie altsaa ganske uden Hjul.

Trilleploven er meget almindelig i Dster- og Vester Herred, 

hvor den næsten ganske har fortrængt Hjulploven. I Skads 

Herred bruges den ogsaa meget, og er endog ide sidste Aar trængt 

til Feuling- og Holsted Sogne. Naar og hvor dette Slags Plove 

forst kom i Gang, veed ingen. At de allerede have været be- 

kjendte 1762, rna« man slutte deraf, at salig Etatsraad Teil- 

mann, i Manuskriptet af sin Bestridelse over Skads Herred, 

omtaler Plove uden Hjul, som allerede i hans Tid begyndte at 

faae Indgang. Imidlertid er saameget vist, at Trilleploven 

forst i de fidste 20 til 50 Aar ret har udbredt sig. Den alminde

lige Mening, som allerede i salig Etatsr. Teilmanns Tid var 

gjeldende, er at Trilleploven gaaer ligesaa let for 2 Heste, som 

Hjulploven for 3. Dog spænde mange endnu 3 Heste for Trille

ploven, og ikke faa foretrække Hjulploven, der gaaer mere stadig.
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især i et stenet Jordsmon, og kræver desuden mindre Vvelse at 

styre. Mueligen at Trilleplovens Opfindelse fornemmeligen ffyl

des den Besparelse af Træ, som dette Redskab giver Lejlighed til, 

og som ved Vestkysten af Jylland er af Vigtighed, hvorfor Plo

vene ogsaa her overalt ere stærk beflagne med Jern.

Svingploven, Hr. Lindbergs Svingplov.

Pastor Fuglede i Maltbæk, afdode Proprictair Kampmann 

paa Sneumgaard, Eieren afDycmos Hr. Lindberg, Cancellie- 

raad Feddersen, Bestyrer af Grevskabet Schackenborg, Sognefog» 

den i Fardrup ved Ribe, og 2 Mamd i Kjelst, Billum Soqn, 

havde, da Anmelderen bereiste Amtet, hver en Svingplov. De 

tre sidste have faaet disse Plove af detKongl. Landhuusholdnings, 

Selffab. Hr. Feddersens Plov er, med flere andre Redskaber, 

sendt til Schackenborg af Greve Lerche, een af Grevffabets Ad

ministratorer, og den sinder megen Bifald. Ogsaa Hr. Fuglede 

og salig Kampmann vare meget vel fornorede med deres Sving

plove. Hr. Lindbergs Plov er forfærdiget af ham selv med egne 

Hænder. Han ynder den fortrinligen, hvorover ingen vil forun* 

dre sig, siger han, thi hvo foretrækker ikke sit eget. Beskedent 

tilfoier han, at detHeld, han har havt til denne Plov, mere ffyl

des Lykketræffet, end hans Kundskaber i Faget. Efter Hr. Lind

bergs Forsikkring gaacr Ploven let, lige og stadig, samt kan for, 

færdiges af enhver Landsbyehjulmand og Smed, og er ikke heller 

kostbar nt anskaffe. Ploven har i enkelte Dele Lighed med den 

americanffe, men er dog langt massivere. Aasen har en Længde 

af 2 Alen 2 Tommer. Sulen er af Træ, og saa bred, at den 

lukker Landsiden. Dens Stilling imod Jordfladen udgjor fortil 

en Vinkel af 112°. Lobet er 12 Tommer langt og Skjceret 10 

Tommer, begge ere sammensmedede som paa den almindelige Plov 

i eet Stykke, og befæstede paa samme Maade. Muldfjclen er 

meget kort og stærk hvelvet, bestaaende af et Stykke Jernplade. 

Handelen er enkelt som paa den almindelige Plov, og anbragt 

paa samme Maade; men saa lang, at en lige Linie fra Spidsen 

af famine til Hælen af Ploven udgjor 2 Alen 18 Tommer. Paa 

venstre Side er anbragt en Krykke eller Arm, der træder istedet

(8*)
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'for Plovstav, eller den anden Handel ved Svingploven, saa at 

Plovforeren gaaer i Land. Aas og Handel ere omtrent 3 Tom, 

mer i Qvadrat hvor de ere tykkest. For den, som maatte ønske 

at forfærdige en saadan Plov, tilfoies endnu Maalet paa fol

gende Linier. Fra Spidsen af Sulen til Spidsen af Aasen er 

der 1 Alen 11 Tommer, fra Hælen af Ploven til Spidsen af Aa

sen 1 Alen 22 Tommer, fra Hælen til Hullet for Langjernct 18 

Tommer, fra Hælen til den oberste, fordreste Kant af Sulen 12 

Lommer, og fra Taphullet i Handelen til Spidsen af Sulen 18 

Lommer.

Smeden Bendix Andersens plov og Rraftmaalcr.

I et Ubflyttersted paa Sonder-Laurup-Mark, Gjording 

Sogn, boeren Smed, ved Navn Bendix Andersen, hvis me- 

chaniske Snille vi allerede have havt Leilighed at omtale i Capr- 

telet om Vandingsrnge. Denne Mand har ogsaa sogt at for

bedre Ploven, og, for at have en Maalestok ved sine Forsøg, til

lige konstrueret en Kraftmaaler. Bendix Andersens Bestræbelser 

ere især gaaede ud paa at formindske Frictionen. Til den Ende 

cr Landsiden paa hans Plov aldeles aaben, og Lobet mangler 

ganske. Handelen naaer ikke til Jorden, men hviler paa et flraa- 

stillet lille Hjul af Jern, omtrent | Alen i Diameter. Hjulet 

bevæger sig i en straa Stilling mod Furevinkelen, og udgjor saa- 

ledes egentlig Hælen af Ploven. Sulen er af Jern og uden 

Stottepunct for neden, men smedet sammen med Skjceret og 

Muldfjelen. Denne er ligeledes af Jern, med en svag Hvelving, 

og bliver smallere og smallere mod Enden. Aasen hviler forresten 

paa en Forkærre. Bendix Andersen paastaaer, at hans Plov 

kræver i mindre Kraft end de almindelige.

Forfatteren har seet Ploven. Indretningen med det lille 

Hjul viser unægtelig megen Sindrighed, men det kunde dog let 

hænde sig at dette Hjul gik istaae, og saaledes flæbe istedetfor nt 

lette Gangen. At Sulen forneden ikke er afstivet, maa ogsaa 

gjore Ploven uskikket til stærke Anftroengelser, hvilket Erfaring 

ogsaa allerede for en Deel har bekræftet; thi da Forfatteren besaae 

dette Redfiab, havde Sulen netop et Par Dage i Forveien ladet
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sig boie, saa at han maatte undvære den Fornoielse at see Plo- 

vcn virke. Bendix Andersen meente imidlertid at kunne give 

Sulen en saadan Styrke, at dette Tilfælde ikke mere vilde ind

træffe. Det bor ikke her lades ubemærket, at en Mand i det 

Slesvigske, som senere har faaet en af visse Plove, finder sig 

særdeles vel fornøjet med den, og sinder især at den gaaer over

mande let.

Hvad Bendix Andersens Kraftmaaler angaaer, da koster den 

hverken 10 Daler Solv eller Sedler, men bestaaer af en simpel 

Iernfjeder med Skala og Viser. En saadan Kraftmaaler burde 

haves paa enhver Gaard. Bendix Andersen fortjente Patent for 

sin Opfindelse.

>Andre R-edskaber.

Med Hensyn til andre Avlsredskaber fremviser Ribe Amt lidet 

mærkeligt. Forfatteren saae kun to Exstirpatorer, een paa Dye- 

mos og een i Møgeltønder. Paa Lindberggaard i Oster Herred 

stal dog ogsaa være een. Hyppeploven er mere bekjendt, men som 

oftest af en maadelig Construction. Sonden forlibe bruger man 

endog Hjul for samme.

Harven er omtrent 3 Alen lang og bred, men be

staaer dog, ligesom overalt i Jylland, af to Dele, der kun ere 

forbundne ved Bolte. Hver halve Harv har 4 Buller, Alen 

lange, med 5 eller 6 Tænder. Forspcendingsstedet er paa den ene 

lange Side omtrent £ Alen fra et af Hjernerne, hvor en Jern, 

boile til dette Diemed er anbragt. Saaledes bevirkes at Harven 

overspænder næsten ligesaa stort et Rum, som om den var fiirkan- 

tet, og at hver enkelt Tand trækker sin egen Ridse. For at for

hindre at Hestene lofte Harven under Arbeidet, anbringes almin- 

deligviis Drættet 1| til 2 Alen fra Boilen. Brakharver sindes 

kun paa de Steder hvor man brakker.
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10.

Naae Jorder, deres Opdyrkning, Fremgangs- 

niaaden derved.

v^om alle Hedeegne har Ribe Amt en stor Mængde raae, uop* 

dyrkede Jorder, sikkert ikke under Halvparten af dets Areal, 

men yderst ulige fordeelte, som Capitel viser. Det meste heraf 

har sandsynligviis aldrig været under Plov; thi de Spor af for» 

bums Dyrkning, man stoder paa, ere hoist ubetydelige. JVaar- 

basse Sogn paa Fittinge- og Colonie-Markerne, ved Hannevang 

i Brllum Sogn, imellem Kjerup og Norheboe i Jandrup Sogn 

og ved Orten i Varde Sogn, stal man endnu kunne finde Mærker 

af en tidligere Dyrkning; men dette er ogsaa alt hvad Forfatteren 

har kunnet efterspore. Selv har han paa sine Vandringer i Am

tet intet fundet, som kunde berettige til at antage Tilværelsen 

af fordums Gaarde eller Byer, der nu ikke ere til længere. Endog 

i de store Hedestrækninger, som mod Nord begrændse Slangs- 

Malt» Gjording- og Skads Herreder, er Overfladen overalt raa 

og ujevn. Bel stoder man undertiden paa lyngbegroede Agre, men 

disse ere umrskjendeligen afen yngre Oprindelse, eller Folgen af 

Opdyrkninger med Asketorv.

I ældre Tider blev der kun saare lidet opdyrket i Hederne, 

men siden Udskiftningen og Merglingcn kom i Gang, have Opdyrk

ningerne med hver Dag taget til, især paa kolde, side, maar- 

agtige Jorder. Der gaves en Tid da man saa ivrigen arbejdede 

paa saadanne Jorders Opdyrkclse, at mangen Vesterboebonde 

kunde maale sig med Dsterboerne i Produktionen af Vaarkorn. 

For en Deel Aar siden, nemlig i Aarene 1804 og 5, da Nugen 

saa aldeles feilede, var Naarsæden paa de merglede Jorder saa 

godt som Bondens eneste Hjælp. Paa en Bondegaard, kaldet 

Skjodebjerg, i Vaarbasse Sogn, horte Forfatteren fortælle, at 

man under den forrige Eier aarlig havde frembragt 150 til 200 

Traver Havre og Byg, alene ved at opdyrke side Hedejorder 

med Mergel. De lave Soedepriser have vel senere gjort nogen
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Forandring heri, men enhver, som har Mergel og nogenlunde kan 
overkomme at faae den gravet, opdyrker dog endnu et Stykke 

Hede aarlig.
Den Fremgangsmaade man folger, er i Almindelighed at 

afbrænde Lyngen omForaaret. Saasnart Leilighed sindes, bliver 
Jorden brækket. Nogle foretrække at nedploie Lyngen, der ogsaa 
raadner ret godt paa denne Maade, men naar den er meget lang, 
eller Grunden meget ujevn, lader det sig flet ikke gjore at ploie 
forend Lyngen er afbrcendt. Et Aar ligger Jorden altid inden 
den kan besaaes, og er den forst bleven brækket om Esteraaret, 
da Aar. Dette Mellemrum benyttes til at fore Mergel paa 
de opbrudte Agre. Endelig bliver paa ny ploiet, og Jorden, hvis 
den ligger hoit eller er tor, besaaet med Boghvede, men er den 
siid, med Havre. Som oftest mislykkes begge Dele; thi Jorden 
er endnu for raa til at bære Seed. Har der været saaet Bog
hvede, bliver der nu gjodet. De magre Egne benytte hertil Äske* 
torv og hvad der samles i Faareboden. Rugen, som folger, bliver 
almindeligviis fortræffelig, men Jorden maa endnu give de seed- 
vanligeKjcrrve inden den Udlægges. Er et saadant opdyrket Stykke 
Jord beliggende i Nærheden af Gaarden, indlemmes det nu den 
gamle Agermark, og dyrkes i Forening dermed. Men var Jorden 
siid og blev altsaa besaaet med Havre, tages enten forst en Hav- 
rekjcerv endnu, eller Byg saaes umiddelbar, hvorefter igjen folger 
4 til 5 Gange Havre. Dog faaer sidste Havrekjærv undertiden 
lidt Gjodffe for at udlægges med Klever. Enkelte give ogsaa 
Bygget en tynd Gjodffning. Nogle noics med at tage 1) Havre 
2) Byg 3, 4) Havre, men alt uden Gjodske, eller o'gsaa 1) Havre 
2, 3) Byg 4, 5) Havre. Klever bliver gjerne saaet med sidste 
Havrekjærv. Saaledes behandlede Jorder optages efter behorig 
Hvile under Dyrkning igjen, dog ved Hjælp af Gjodske, og med 
kortere Driftsaar, f. Ex. 1) Byg gjodsket, 2, 3) Havre. Mm 
mange begaae desværre den Feil, at lade deres raae Jorder bære 
Sæd 8 til 10 Aar i Træk, uben at give dem mindste Erstatning 
for de forbrugte Kræfter- Det forstaaer sig, at et saadant Stykke 
Land er fordærvet for en lang Tid. Efter nogle Aars Forlob be« 

groes det med Siv, og atter efter nogle Aar med Lyng.
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I Almindelighed ere Opdyrkningerne foretagne i Forening 

med allerede organiserede Avlsbrug, og ved sig selv bestaaende 

Opdyrkninger have været temmelig sjeldne, for det meste kun i det 

Smaa, ved nedsatte Parcellister. Consistorialraad Junghans kjen- 

der kun 5 Exempler af dette Slags i sit store Pastorat, for et 

Tidsrum af meer end 30 Aar. Salig Teilmann siger udtrykkelig: 

at kun nogle faa smaae Parceller ere opdyrkede paa denneMaade. 

Hr. Forvalter Botker paa Norholm veed ikke at nogen Opdyrkning 

er foretaget, uden i Forbindelse med allerede bestaaende Avlsbrug, 

og Assessor Schrum har i sin Embedstid ikke oplevet et eneste 

Tilfælde af dette Slags. Et Beviis for hvad Forfatteren har 

anfort betroeffende Omfanget af Parcelleringen.

Det mærkeligste Exempel paa en Opdyrkning uden Forbin

delse med et allerede bestaaende Avlsbrug, har Gecretair Sprech

ler opstillet paa Gaarden pirkelyst i Seest Sogn ved Coldlng. 

Gaardens Areal udgjor circa 284 Tdr. Land g. M., hvoraf de 

54 ere Skov og Eng. Dette Areal bestaaer af sammenkjobte 

Skovlodder, hvorpaa Seest Sogn er saa rigt. I nogle Aar stiftede 

denne Gaard flere Gange Eiere, indtil omsider Hr. Sprechler i 

Efteraaret 1818 modtog samme. Til Dato (1828) har han op. 

brækket 120 Tdr. Land, hvoraf de 76 vare bevoxne med Buske, 

og det hele fyldt med en overordentlig Mængde Steen. Bustene 

have, foruden hvad der er brugt til at pode med, forsynet Kjok- 

kenet og Bryggerset med Brændsel i 9 Aar. Med Stenene er 

Gaardspladsen, som fuldkommen lignede et Morads, bleven broe- 

lagt, og desuden en Kjelder samt 60 Favne Dige opforte dermed. 

Et stort Forraad til kommende Brug haves endnu. Til Vandets 

Afledning ere i 10 Aar gravede 3162 Favne Grofter af forskjellig 

Dimension, hvoriblandt 500 Favne Faflingrsfter og omtrent lige- 

saa mange Favne Hoved-Grofter 3 til 4 Alen vide. Ialt er der 

kjort 11200 Læs Mergel. En ny Markvei er anlagt, ligesaa en 

ikke ubetydelig Frugt, og Kjokken-Have. Paa Anlægget af en 

Humlehave bliver arbeidet. Ogsaa Bygningerne ere forøgede 

med et Udhuus paa 16 Fag, hvori er indrettet et Locale til Mei- 

erie og en Hestestald. Et Huns paa 6 Fag er bygget i Skoven. 

Besætningen er for Dieblikkct 25 Koer og 29 Unghoveder i 2^ og Zdi- 

Aar, fom ere tillagte paa Gaarden selv, samt 12 Heste og 20
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Fa ar. Koerne holdes toirebe paa de med Klever udlagte Jorder. 

Ungqvceget gaaer derimod under Vogtning paa den tilbageværende 

Deel af de uopdyrkede Strækninger. Men efterhaanden som Ud

lægget med Klever tager til, vil Koernes Antal blive forøget og 

Ungqvcegets formindsket. Allerede 1828 var den indavlede Mængde 

Foder saa stor, at et betydeligt større Antal Creaturer vilde 

have kunnet holdes, dersom Staldrum ikke havde manglet.

Led de betydelige Opdyrkninger, Hr. Sprechler har foretaget 

sig, er han gaaet tilværks paa folgende Maade. Om Efteraaret 

eller om mueligt i Hundedagene er det gamle Fælg blevet brækket. 

Et Aar sildigere vendt igien, og i Lobet af anden Sommer jevn- 

ligen ploiet og harvet samt bemerglet og giodstet, saaledes at 

Jorden til August kunde findes beqvem til at modtage Soed. 

Sædfolgen har været 1) Raps, 2) Rug eller Hvede, 3) Byg, 4) 

Kartofler, Meter, Vikker, Boghvede, 5) Bpg og tilsidst 6) Havre, 

udlagt med Hvid- og Rodkleverfroe. HvorlængeJorden vil komme 

til at hvile er uafgjort, saalænge saa megen raa Jord haves at 

opbreekke endnu. Det vil maaske forekomme een og anden, at 

dette Sædskifte er altfor udtcerende. Men Udfaldet, siger Hr. 

Sprechler, har viist, at den gamle Skovgrund fuldkommen er 

istand til forste Gang at give de omtalte Kjærve. Jorden vil 

desuden komme til at hvile længe inden den igjen optages.

Meget betydelige Opdyrkninger ere foretagne af Kammerraad 

Hyldgaard paa Lindberggaard i DsterHerred. Ved Udgrøftning, 

Mergling, Engenes Forbedring, Jordernes Udlæg i en kraftfuld 

Tilstand, seer man nu den herligste Sæd og det frodigste Græs, 

hvor for intet stod uden Lyng. Kammerraaden har desuden ud, 

mærket sig ved Opførelsen af gode, solide Bygninger, Havean- 

loeg, Trceplantning o. s. v.

Med Hensyn til de Opdyrkninger, som af smaae Parcellister 

ere foretagne i Hederne uden Sammenhæng med allerede organi

serede Avlsbrug, kan her i Almindelighed endnu tilfoies, at til 

Arbejdsdyr scedvanliqviis er brugt Stude, da Hefte ikke vilde have 

kunnet holdes, og sikkert fort Parcellistens Undergang med sig. 

Faar have af samme Grund udgjort Hovedtallet af Besætningerne, 

og de faa Koer, hvortil man i Førstningen maatte indskrænke
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sig, ere kun langsomt forogede, eftersom Græsmarkerne og Fode- 

ret forbedredes.

11.

Omsorgen for god Saaesæd.

^Iorddyrkerne i Ribe Amt gjore sig i Almindelighed megen Umage 

for at have god Saaesæd. Ikke nok at man udsoger de bedste og 

reneste Agre, og lader dem blive tilbørlig modne, mange stræbe 

endydermere at faae hvert Aar noget fremmed Sædekorn kjobt eller 

tilbyttet. ♦) Kun med Hensyn til Boghveden synes man at være 

af andre Tanker; thi ofte bliver alene Affaldet ved Rensningen 

saaet. Omsorgen for at skaffe sig god Scederug er derimod saa 

stor, at nogle Egne drive en temmelig betydelig Handel med denne 

Artikkel, som dog ved de senere Trængsels-Aar er bleven noget 

indskrænket. Byerne Jandrup og Billum, samt Lunde- og Qvong 

Sogne, i Wester Herred, levere iscer fortrinlig Nug til Sæd. 

Hodde, og en Deel afAndsager Sogn i Dster Herred, samt Grind

sted- og Grene Sogne i Slaugs Herred, ere ligeledes berømte for 

deres Sæderug. I Andst Herred levere Byerne: Leierflov, Hor- 

rup, Egholdt, Store Andst og Bekke den bedste Rug til Sæd» 

Det samme gjelder om Tislund og Drosdrup i Malt Herred, Terp 

og Noraae i Gjording Herred.

*) Kammerherre Dyring paa Namdrupganrd lader hvert Aar frisk 

Scederug tomme fra Provstiet.
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12.

Mindre almindelige Sædearter, Foder- og Han

dels-Planter °).

Hans- og Provstie-Rug ere prøvede af Mangfoldige, men 

fljondt disse Scedearler ved god Gjodske ret godt lykkedes, fandt 

man dog at Jorden for meget blev medtaget, og at Halmen var 

for grov til at tjene som Fodringsmiddel. I Hedeegnene udgjoc 

nemlig Rughalmen et af Creaturernes HovednceringSmidler, og at 

stroe med Halm er ikke at tænke paa; alt, indtil sidste Straa, 

maa opfodres. Det er altsaa afVigtighed at frembringe etsaadant 

Foder, som Creaturerne kunne fortære. Paa Grund heraf have de 

Fleste igjen aflagt hine Scedearler, faa at Provstierugen endnu 

kun findes i nogle af de bedste Sogne af Andst Herred**.)  Man 

fandt desuden ikke at den frembragte Rug var bedre end den gamle 

jydfle. . *

*) Hvilke de almindelige Sædearter ere, see herom Slutningen af fite 

Afsnit.
♦*) Selv i de gode Byer ved Mogcltondcr foretrækker man den al- 

mindclige Rug som mindre udlaerende.

Af andre fremmede Scedearler dyrkes saare lidet. I nogle 

af de bedste Byer af Andst- og Malt Herreder kan Bonden saae 1 

Skp. Hvede, ALrter eller Nikker, men det er ogsaa alt. Enkelte 

Landmænd udenfor Bondestanden bcsaae maaskee 1 Tde. Land eller 

2 med Hvede. I Marsken saaes kun sort Havre og paa Fanoe 

Vaarrug. Paa Manor dyrkes lidet Bonner.

Blandt Foderplanterne har Kleveren meest udbredt sig. Dog 

er det kun i de med Mergel opdyrkede Lavninger i Hederne at 

denne Plante dyrkes. Den lykkes her ret godt, og det er ikke sjel- 

dent at see den herligste Klever vegetere, hvor for intet uden sort 

Lyng var at træffe.
Spergel bliver neppe noget Steds dyrket, men voxer overalt 

vildt imellem Vaarsæden. Har Forsommeren været tor, saa at
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Sæden er bleven forknyt, og der efter St. Hansdag indtræffer 

Regnveir, kommer Spergelen i Mængde frem og overtrækker Mar

kerne. Man avler saaledes i det mindste en Mængde herligt Foder. 

Der ere dem, som paastaae at Spergelen, facet eller usaaet, kun 

trives i fugtige Sommere, eller maa saaes sildigt for at lykkes.

Kartoffelavlen gjor kun lidt Fremgang, og almindeligviis 

dyrker Bonden kun saa mange Kartofler, som han behover til stn 

Huusholdning, ja det er ikke længe siden at denne Nodvæxt endnu 

alene fandtes i Haver. Imidlertid har Nibe Amt dog enkelte 

Exempler paa en mere udbredt Kartoffelavl, og Resultaterne af 

disse Forsøg ere snare tilfredsstillende.

Hr. Lautrup paa Estrup var een af de forste, som begyndte at 

drive Kartoffelavlen efter en mere udvidet Maalestok. Han læg

ger aarlig en 10 til 12 Tdr. Kartofler, men gjoder altid dertil, 

da han finder, at til ingen Sæd betaler Gjodsken sig bedre. At 

Kartofflerne efter Gjodsken skulde blive ildesmagende, maa han 

modsige. *) Paa skarpe Sandjorder har han vel ikke dyrket Kar- 

toffler, men dog altid paa et let Jordsmon. Erfaring har lært 

ham, at Hypning langt fra at skade, tvertimod meget fremmer Kar- 

lofflernes Giftrighed. Af samme Mening ere overhoved nok alle 

Landmænd i Ribe Amt; thi overalt blive Kartofflerne hyppede. 

Hr. Lautrup har saaet Rug og Hvede efter Kartoffler, og begge 

Soedearter med meget Held.

I Varde blive Kartoffler meget dyrkede. Man seer her hyppig 

store Stykker, paa en Tde. Land eller to, tillagte med denne Voext. 

Nogle gjode, andre ikke, men i saa Fald komme Kartofflerne 

altid efter I^Kjcerv Rug. Med Gloede bemærkede Forfatteren hvor 

godt Kartofflerne i den tørre Sommer 1826 havde holdt sig paa 

den sandige Grund. En Borger avlede 80 Tdr. efter 5 Tdr. Sæd, 

uden at have gjodet dertil. Den samme Mand har flere Gange 

avlet 20 Fold. Men Varde Mark er i en god Gjodningsstand.

I Stendrup, Feuling Sogn, har Gaardmand Niels Vorre 

allerede i nogen Tid dreven Kartoffelavlen temmelig vidt, og af

sætter mange LceS Kartoffler. Jens Nielsen Moller i Thistrup

*) Forfatteren ligeledes. End ikke den stærkeste Gjodskning med 

Faaremog har bevirket nogen Afsmag ved Kartoflerne.
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Sogn har allerede bragt det saa vidt, at han avler en 70 Tdr. 

aarlig. Christen Thomsen i Vang, Nykirke Sogn, lægger aarlig 

12 Tdr. Kartoffler. Niels Christian Henriksen og Peder Kjær i 

Kjelst Billum avle almindeligviis hver en 100 Tdr. Kartofler.

Det nyeste Exempel paa en udvidet Kartoffelavl skyldes Hr. 

Lindberg paa Dyemos. Han var den Forste i Egnen, som begyndte 

at klatgjodske til Kartoffler. Sagen fandt saa meget Bifald, nt 

mange af hans Naboer, især i Landsbyen Tang, allerede have bragt 

der til at avle 100 Tdr. Kartoffler i et Aar. Man dyrker her en 

ftor aflang Art med opretstaaende Top, som stammer af 5 fra 

Rovemolle ved Randers hidbragte Kartoffler.

Saa heldigen disse Begyndelser i en hidtil næsten ukjendt 

Dyrkning have været, saa meget maa man dog beklage, at ingen 

endnu har tænkt paa at lade Diemedct dermed blive Crcaturernes 

bedre Pleie. Næsten alle de, som paa de anførte Maader have 

drevet Kartoffelavlen, have kun tænkt paa at frembringe et Pro. 

duct til Salg, og kun naar Afsætning har manglet, cre smaae 

Forjog gjorte med at fede Creakurer.

Under Krigen, da Tilforsel manglede, gjorde Hor- cg Hampe- 

Avlcn temmelig Fremgang. Men med den gjenvundne Fred, har 

denne Sag igjen tabt sig meget. Som Grund herfor anfores, 

at den frembragte Hor og Hamp var af en altfor ringe kvalitet til 

at könne den anvendte Umage; ligesom overhoved at Jorderne ere 

for magre til at tilstede Dyrkningen af Handelsvcexter.*)  Jmid- 

lertid er der mange Bonder endnu, som saae een til to Skjepper 

Horfroe, el Resultat, som vist alene kan tilskrives Brugen afMcr- 

gel. I de østlige Sogne af Andst Herred er Horavlen paa samme 

Fod som i Dsteregnen, det vil sige, en Bonde saaer 2 til 4 Skpr. 

Horfroe. 3 Marskbyerne er denne Dyrkning aldeles ukjendt.

*) Den liden Hor, her dyrkes, frembringes alene ved Hjælp af Gjodsse, 

font fores om Efteraarct paa Grønlandet og ncdploies. En ny 

Plotning om Foraaret gaaer foran Udsæden.

Ligesom i andre Dele af Riget, foranledigede Sædeprisernes 

stærke Dalen for nogle Aar siden, at enkelte Landmænd i Andst 

Herred og i Nærheden af Møgeltønder begyndte at saae Raps. 

Selv Bønderne i Seest ved Kolding lode sig forlede til at dyrke
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denne Sced. Men ogsaa dette er nu forbi. Uheld af alle Slags 

lilintetgjorde snart de glimrende Forhaabninger, man havde gjort 

sig, og kjed af at vente længere, holdt man endelig op at speculere 

paa Napsen. Saavidt det erForfatteren bekjendt, er Hr. Sprech

ler paa Virkelyst den eneste, som vedbliver at dyrke Naps. Skjondt 

ogsaa han har fristet megen Uheld, haaber han dog endnu altid 

engang at hofte Fordeel affin Rapsavl, og hans Forhaabninger 

stige, jo flere der nedlægge denne Seed. SlaaerNapsen feil, har 

man dog altid, siger han, en ypperlig Bygmark. Saaledes gave 

i Aaret 1827 11 til 12 Tdr. Land mislykket Napsjord paa, Vir

kelyst 130Tdr. Byg. Hr. Sprechler anseer de store Blade, Rap, 

sen, naar den staaer godt, om Vinteren taber, som en ikke ringe 

Erstatning for den Kraft, denne Seed herover Jorden.

13.

Sygdomme hos Kornet.
Rust, Brand, Orm i Havren.

v^arntlige Indberetninger fra dette Amt stemme deri ovcreens, 

at Rust i Rugen i den senere Tid ikke har anrettet synderlig 

Skade. I det forste Decennium af nærværende Aarhundrede var 

denne Sygdom mere almindelig. Nu spores den kun paa lavt

liggende Jorder, ved Siden af Moser eller Kjær. Aarsagen til 

denne Sygdom tilstaae de Fleste ikke al kjende, eller ogsaa de til- 

skrive den VeirliZets Indflydelse, Luftstromme, fugtig Taage og 

andre Omstændigheder, som det er udenfor Landmandens Magt 

at forebygge eller modvirke. Berberissen sindes saa sjcldent og i saa 

ubetydelig Mængde, at denne Væxt ikke her, som andre Steder, 

er bleven til et Tvistens-2Eble.

Lrand (Stovbrand) træffes nu og da, snart mere snart 

mindre, imellem Bygget og Havren, men anrctter aldrig betyde-
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lig Skade. Rngen lider saare sjeldcnt af Brand, Hveden deri« 

mod mere. I Nibe Amt er det en almindelig antaget Mening at 

Skovbrand foraarsages af umodent Sædekorn. Hr. Lautrup for

tæller hvorledes han engang fra et fremmed Sted modtog nogle 

Skpr. Hvidhavre til Seed. Men da i samme befandtes en stor 

Mængde grønne, umodne Kjærner, lod han Havren omkaste og 

sortere i to Dynger, som bleve saaede hver for sig. Afgrøden 

efter den ringere eller umodnere Dynge blev fuld af Brandax, ef

ter den bedre eller modnere ligesom i hele den øvrige Havrcsced, 

var ikke et eneste brandigt Ax at opdage! At Gjodsken efter det 

fede Marsthoe skulde foraarsage Brand i Rugen, som i een af de 

til Landhuusholdningsselskabet indkomne Beretninger omtales, 

har man overalt forsikkretForfatteren ikke at have bemærket. Deri

mod ansees Brand at smitte. Hr. Junghans siger, at Brand for- 

nemmelig spores paa hoie, skarpe Marker, og udleder heraf, at 

ogsaa de sunde Kjærner give Vrandax, thi siger han: desvage, 

umodne Kjærner mangle Kraft til at komme frem paa et saadant 

Jordsmon, og visne hen forend Branden kan bemærkes. Bran

den foranlediges altsaa her af Svækkelse, som igjen kommer af 

Jordens Magerhed.

Salig Teilmann fortæller hvorledes Havren undertiden, især 

i kolde Foraar, ødelægges af Orm. I Aaret 1801 blev saaledes 

Havren paa Endrupholm aldeles fordærvet, og tog endnu Aaret 

efter megen Skade. Siden ere Ormene ikke bemærkede forend 

1822 og 26. Det stal være Larven af Fipula oleracea Lin. 

Saavidt Teilmann. — Paa nærmere Forespørgsel har Forfatle- 

ren bragt i Erfaring, at det i Ribeegnen ansces som en bekjendt 

Sag, at Havren, naar der mangler Negn i Bladtiden, meget lider 

af Orm. I Marsken er en god Regn tilstrækkelig til at lade Sæ

den forvinde Bidet af Ormene. Men paa en maaret eller torve- 

agtig Jordbund er Skaden som oftest ulægelig. Mergel ode

lægger Ormene, og en tidlig Udsæd skal beskytte Havren imod 

deres Angreb. Man vil endog paastaae, at de Kjerner, som af 

Hestene dybt nedtrampes, undgaae Faren, hvoraf man da kunde 

flut te, at Nedploining vilde være gavnlig. Ormene betegnes som 

smaae og graaladne. Pastor Stokholm fortæller, nt disse Orme 

sjclden anrette megen Skade paa Græsset i Marsken saavel
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som paa Winter, og Vaarsceden paa Sandmarkerne. Selv i 

Haverne asbide de Kaalplanterne lige i Jordsijellet.

14.

Regler hvorefter Sæden hostes.

IAovedreglen er: nt hoste saasnart Affald maa befrygtes. Ved 

Rugen giver dette sig tilkjende derved, at der ingen Saft i 

Straaet er længere end til det andet Knæ, eller ved den bckjendte 

Prove med Hatten. Bygget taaler ikke at staae længere end til 

Knæerne i Straaet blive guulbrune, og Vippen falder (nikker). 

Begynde Vipperne at brække, er Bygget overmodent. Havren er det 

Tid at hoste saasnart Hasen gaber. Boghveden, naar de fleste 

Kjærner ere sorte. Den har da et vist stimlet Udseende, hvorfor 

man ogsaa siger om Boghveden, at den stal hostes naar den seer 

ud som en stimlet Hest.

Comparative Forsag med forstjellige Grader af Modenhed ere 

ikke anstillede. Man holder for at Sæden bor blive saa moden 

som mueligt. Sæd, der er bestemt til at opfodres, lader man 

imidlertid ikke blive fuldmoden, t den Tanke at det gronne Straa 

vil erstatte Afsavnet af Kjcerner. Men erfarne Qvcegholdere give 

dog den fuldmodne Sæd Fortrinet. De af Cadet de Vaux saa 

lovpriste Fordele ved en tidlig Afmeining af Sædearterne, have 

ingen Tiltros fundet her. Dersom det virkeligt forholdt sig som 

denne Lærde siger, maatte, mener man, dette for længe siden 

vcere bemærket hos os, thi hvor ofte hoster ikke Bonden sin Seed 

forend den er moden, og dog er det netop dennes Korn, som meest 

dadles. Ja der menes endog at Rugen, naar den ikke bliver 

fuldmoden, er vanskeligere at opbevare. At lade Rugen længe 

staae paa Marken, efter at den er hostet, for at eftermodne, an

sees desuden som noget meget misligt, da denne Soedeart saa l
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spirer. Afdøde Agent S. D. Bruun i Assens, en Mand, søm 

med Energie og Talent forte en betydelig Kornhandel, har for- 

sikkret Forfatteren, at man i Engeland og andre fremmede Lande 

seer næsten mere paa en lys Farve afScedevarene end paa Vægten. 

Men denne Egenflab ved Kornet vil ikke opnaaes, naar Sæden 

skal flane og blive overmoden. Det kommer derfor nok her, som 

ved saa meget andet, an paa at træffe den rette Middelvei.

15.

Kornvarenes Beskaffenhed, deres Rensning, 

Tom'ng, Forcedling,

Vifter et Gjennemsnit af 8 forskjellige Angivelser veier Rugen i 

Nibe Amt 12 j Lpd. Den laveste Vægt er 11 Lpd., men gjelder 

kun for de kolde Jorder i nogle af de østlige Sogne af Andst 

Herred. Den hoieste Vægt er 14 Lpd., dog meget sjelden, f. Ex> 

i Grindsted Sogn. I Bester Herred veier Rugen sædvanligviis 

13 Lpd., i Malt- og Gjording Herreder 12. Naar nogle af de 

ostligste Sogne af Andst Herred undtages, er Rugen altid meget 

teen, og især fri for Heire og Klinte. Ras (Rh inan thus Christa 

gallø er det eneste Uf rub, som undertiden deri findes. Kjcer- 

nerne ere smaae, men meget faste i Melet og tyndskallede. Bro, 

det er af en lys Farve og saare velsmagende. Sigtebrødet nær- 

mer sig i Hvidhed Hvedebrodet. Ifolge heraf maa Rugen i Ribe 

Amt altsaa betragtes som en fortrinlig Vare. Men derfor at 

ville udbrede denne Rugart til gode, frugtbare Egne, er neppe 

rigtigt. Nugen i Ribe Amt skylder vist ganske Jordbunden sin 

nærværende Beskaffenhed. En daarlig Figur maatte desuden den 

korte, forknytte Nug fra Vesteregnen gjore ved Siden af den 

frodige, lange Provstierug.

Ribe Amr. (9)
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Af en ringere Q valitet er Bygget. D et er ikke saa reent, 

da m an undertiden finder Froe af Kidikke derim ellem , eller, naar 

det er voxet paa side Steder, af Pileurter. D et veier ikke heller 

m eer end 9 til 10 Lpd. En Væ gt af 11 Lpd. er m eget sjelden, 

og Jorden m aa da vcere i en god G jodningsstand. Bygget er 

gjerne noget tykskalle t og spidst.

Sandhavren fra de skarpe  Egne veier neppe 7Lpd., oger m e 

get langbenet o. har et langt Skjæ g. Blandingshavren fra de  

bedre Byer i M alt- og Andst H erreder veier 8 Lpd.; 9 Lpd. ev

en sje lden Væ gt. D en sorte M arskhavre veier fra 7| til 8-^ Lpd. 

D en er m eget næ rende, og gaaer for en fortrin lig Vare, som  isæ r 

finder Afsæ tning i Engeland.

Boghveden veier sje lden under 9 Lpd., alm indeligviis 10, 

ofte 11, ja  undertiden endog  12« D enne  Seed er ofte m eget svang. 

H eraf den store Forskjel i Væ gten.

Soedvanligviis rensesKornvarene  ved Kastning og Soeldning, 

og da der voxer m eget lid t U krud im ellem  Sæ den, ere disse  M idler 

som oftest ogsaa tils træ kkelige til at faae Kornet godt renset. 

Kornharper haves hist og her, isæ r hos  Kjobm cendene, m en R en- 

sem astiner ere endnu m eget sje ldne. Anm elderen traf heraf kun  

tre Exem plarer, nem lig et paa Estrvp, et i Bæ kbolling Pstgd. 

og et paa R oigaard i G eesten Sogn. D et sidste er forfæ rdiget af 

en Snedker i O m egnen, og sörsynet m ed to Sold, hvoraf dog  

det nederste eller store Sold er ubevæ geligt. Knaghju lene ere af 

Tree, øg M askinen saaledes indrettet, at den lader sig flille ad i 

3 D ele, en Fordeel, der gjor den beqvem  til at transporteres paa  

Lofterne. Prisen er 12R dlr. C rt. D enne M askine bliver m eget 

roest af dens Eier.

En Torreanstatt sindes i Ballum , tilhørende A. Brodersen  

og N . G ram , som bruge den til at toere Seed for at udfores til 

Is land. D en er indrette t til at tage 6 tit 7 Tdr. N ug. Sin  

Skatterug tø rrer Bonden i O vnen. D en Boghvede, som er bestem t 

til G ryn, tø rres for det m este ogsaa paa sam m e M aade, ligesom  

fris t indhostet N ug, der strax ffa l bruges. Videre Torring af 

Soedevarene finder ikke Sted.

N oget Byg bliver, isæ r t Skads H erred, foræ dlet til G rub- 

begryn, og gaaer i H andelen, fornem m eligen til N orge; dog ikke
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længere r den Mænade, som under Krigen. Det er især Mollerne, som 

befatte sig med denne Speculation, og norske Skippere, som skaffe 

Afsætning. Med Boghvede finder undertiden det samme Sted, 

dog ikkun i det smaa, for at afsættes i Kjobstoederne, naar Land

manden troer derved at kunne gjore sig nogen Fordeel. Deboerne 

hente ogsaa endeel Fodekorn i malet Tilstand fra Fastlandet.

Vcegtskaale til at bestemme Sædens Vægt med, ere tem

melig almindelige, og hver Kjobmand har en saadan. Man bru« 

ger i Almindelighed den hollandske, som allerede fra ældre Tider 

af, da Handelen paa Holland florerede, skal have været i Brug 

paa alle Herregaarde i det vestlige Jylland. Efter Vægt kjobes 

fornemmeligen Boghvede, som saa let skjuler meget svangt Korn.

16.

Produeternes Affætning.

Torve, Udskibningssteder; Vanskeligheder ved Ud- og Indskibningen; 

Landtransport; Vandtransport; Nibe, Varde, Fanoe, Hjerting; 

Forbrug i Landet selv; Handel, Opkjob ved Prangere, Bissekræm- 

mere, Hokere, Vaarbasse Marked, Priser.

Torve og Udskibningssteder.

største Parten afAmtet har ikke at klage over Mangel paa Torve 

eller Udskibningssteder, For Bester,, Dster- og Skads Herreder, 

altsaa et Fladerum af omtrent 25 o Mile, er Barde et meget 

beqvemt Punct at fore Producterne til. Denne Bye ligger saa 

godt som i Midten af disse 3 Herreder, saa at faa have over 5 

Miil til Kjobstad. Her sindes desuden en Mængde Udflibnings- 

steder, saasom ved Nymindegab, Hoe, Janderup, Hjerting, 

Strandbye, Maade, Gammelbye og Naaborghuus. Fanse er 

(9*)
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ikke længere fra Fastlandet, end at de Dele afGjording, og Skads 

Herreder, som støde til Havet, saare let kunne fore deres Producter 

dertil. Iben sydvestlige Deel af Amtet ligger Ribe med Lade

pladsen Qvornsteen ved Ribe Aae, og mere sydlig Ballum, Hoier 

og Tendern. For Malt- og Andst Herreder ere Brænderierne i 

Skodborg, Jels, Dsterbyegaard og Stave, hiin Side Grcendse- 

fijellet, saare beqvemme Afsætningssteder for Kornvarene. Des

uden have mange af Beboerne i Andst Herred ikke over I Miil eller 

3 til Colding og Christiansfeld. Det er saaledes egentlig kun 

Slangs Herred og de nordlige Partier af Andft- Malt- og Gjor- 

ding Herreder, altsaa den mindst befolkede og magreste Deel af 

Amtet, der maa savne Fordelen af beqvemme Torve; thi man 

fan nok antage at de fleste her have 4 til 6 Miil for at komme til 

Colding eller Varde. Imidlertid er denne Mangel saavidt mue- 

ligt afhjulpen ved et Marked, som aarlig i August Manned 

afholdes i Baarbasse.

Vanskeligheder ved Ud- og Indskibningen.

Stranden ved Vesterhavet er nemlig overalt i en betydelig 

Udstrækning saa flad, at det intetsteds er mueligt at anlægge 

Broer eller Havne. Jisgang og Højvande vilde desuden snart sde- 

lcegge alting, da Reden overalt er aaben. Ud- eller Indstikning 

fan derfor kun skee med fuld Flod eller fuld Ebbe. Med Ebbe kjore 

Vognene lige til Skibene, som da ligge ganske terre, med Flod 

maae Baade og Vogne bruges. Det forste er det almindeligste; 

det sidste finder sædvanligvns kun Sted naar store Skibe ligge langt 

ude. Til Varde og Nibe kunne ingen Skibe af nogen Størrelse 

komme; der maa lodses ude i Soen eller ved de nærmeste Lade

steder, og kun for fmaae Fartøjer, der ikke stikke over 3Fod, er det 

mueligt at lobe ind eller ud af Aaerne, og endda kun med fuld 

Flod. De Skibe, som ere bestemte til Ribe, ankre ved Skjogum, f 

Miil, og naar de ere store, ved Hjeldsstrand, 1 Miil fraAaemun- 

dingen. De, som fore Vare fra Varde, standse ved Hjerting. 

Lodsning og Ladning steer da ved Baade.

Fuldkommen at afhjelpe disse Mangler, er ikke at tænke paa. 

Hvad Indsejlingen til Ribe og Varde angaaer, da vilde det ikke
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være nok at give Aaerns et dybere Sete, hvilket maaffee vel var 

gjorligt. Grundene ud i Soen maatte ogsaa kunne skaffes bort. 

Men Havet vil raade her. Ved paakommcnde Storme flyttes 

Sandbankerne snart til een, snart til en anden Side, saa at un» 

dertiden endog Strom- eller Fjordmundingerne tilstoppes. Vel 

ere saadanne Standsninger kun temporaire; thi harHavet etsteds 

kastet en Sandbanke, staffer det sig nok et Udlob igjen. Men 

dette forvolder dog altid mange Ubeqvemmeligheder, og viser hvor 

precarre alle Foretagender til at forbedre Indsejlingerne vedStrom« 

eller Fjordmundingerne paa Jyllands Vestkyst maae være. Ved 

Varde har man inddoemmetAaen til et snævrere Udlob, for at tvinge 

Strømmen til at fljære ud og holde Seildybet ryddeligt. Aaen 

er desuden godt oprenset. Men noget stort vil dog vanskelig her

ved bevirkes. Nibe Aae derimod holdes ikke tilbørlig oprenset, og 

Indløbet er især meget tilstoppet. Vel haves en Mudderpram, 

men det lidet, 2 Mand, hver med en Spade, udrette, er neppe Omtale 

værd. Maaffee at Overskæringen af den store Bugt, Aaen ved 

Ribeholme ikke langt fra dens Udlob gjor, kunde give Strømmen 

en stærkere Fart, og saaledes Sandet ved Aaemundingen skaffes 

bort.*)

*) For dem, som denne Materie interesserer, opsætter Forfatteren 

her hvad Nibe Byes hoit fortjente Toldinspecteur Hr. Bogh har 

meddeelt ham denne Sag betreffende. Hr. Jnspeeteurcn anta

ger at Indløbet lige fra Skjogum til Nibe kunde opmuddres, saa- 

ledes at Skibe paa 300 Tdr., eller som stikke 5 Fod, kunde bcseile 

Aaen. Naar undtages Nibe Grunde udenfor, og ben saakaldte 

Tcilholm inde i Aaen, hvilke to Grunde bestaae af Sand, er 

Bunden overalt klæget. Men af benævnte to Sandbanker udgjor 

den forste dog ingen stor Strækning, og den sidste er saa ubety

delig at Sandet i faa Dage kunde skaffes bort. I Aaen selv fin- 

des kun enkelte Steder Grunde, somvanfkeliggsore Seiladsen, for 

Resten dybt Vand imellem disse, saa at her altid kan seiles med 

fuld Flod. Kun enkelte Steder altsaa behover Aaen ar opren

ses, og bleve Ribe Holme gjennemskaarne, vilde Strommen nok 

holde Udløbet ryddeligt. Ved Fafkiner, eller saaledes som det nogle 

Steder i det Holsteenfke skeer, ved Inddæmninger nogle Favne fra 

hinanden paa begge Sider af Udlobet, vilde Mudderet kunne 

tvinges ril at samle sig bag disse og groe sammen. For 5 til 6000
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Betreffende Labestederne, da er der ikke videre at gjore, end 

forbedre Veiene til samme og skaffe faste Kjoreveie ud i Soen hvor 

Grunden er klæget. Sidste er nylig skeet ved Naaborghuus, til 

hvilketArbeide en storDeel afOmegnen har bidraget. Saadanne 

Veie, som anlægges af Steen og Gruus, maae imidlertid ikke 

tænkes anderledes end at Floden daglig overskyller dem, men da 

de kun ere lidet hoiere end Strandfladen, faaer Vandet ikke Lei- 

lighed at fljære i og beskadige dem. Ogsaa Hoier har faact en 

saadan Ver. Hjerting trænger ikke dertil, da Grunden er fast.

Landtransport.

Meget er udrettet til Verenes Forbedring, men meget staaer 

endnu tilbage at gjsre. De fleste af Landeveiene ere i en ganske 

god Stand, og tvende Stykker Chaussee paa 3 til 4 Miil ere end

og bragte tilveie imellem Ribe og Kolding, men desmere trænge, 

i de fleste af Amtets Herreder, de Veie, Bonden har at fare ad, 

til en hoist nødvendig Forbedring. Saaledes de vigtige Landeveje 

imellem Varde og Ribe, og Ribe og Tondern. Forste er paa 

mange Steder saa sandig at den kun med Moie befares. Sidste 

er, i store Strækninger, ikke alene aldeles concav, men sænker sig 

endog ofte 1 til 2 Alen under Vandspeilet af det omliggende Ter

rain. En Lykke endnu at Grunden er saa sandig, hvilket de 

arme Dyr, som her daglig trælle, dog igjen maae bode haardt for. 

Ved Nibe mangler endog Broe, saa at Passagen om Vinteren 

ofte ftandses, og Creaturerne om Efteraaret maae svomme til og 

fra Græsgangene. I Andst Herred, et af de bedste af Amtet, 

ere Beiene, især om Binreren, næsten ufremkommelige, og at 

de ikke ligeledes ere det i Malt-, Gjording-, Slaugs- og Skads- 

Herreder skyldes ene den sandige Grund. Dog var der i Assessor 

Schrums Tid gjort en god Begyndelse med at forbedre Biveiene 

i Malt- og Gjording Herreder, og at Sagen ikke er bragt videre.

Species kunde formodentlig det hele bringes i Stand. Pengene 

kunde forrentes ved en rimelig Havneafgift, og i Tiden tilbagc- 

bctalcS ved Salget af det Land, som blev vundet ved Gjemremskicr- 

ringcn <tf Holmene og Udløbets Inddæmning.
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ligger vist alene i det vidtløftige Chaussee, Arbeide, Bonden i de 

sidste Aar har været plaget med. Ganske anderledes forholder det 

sig med Dster, og Vester-Herred. Dette District er gsennemflaaret 

nf ligelobende, ind grøftede, faste Veie, saakaldte Naser, som scelte 

næsten ethvert Punct af denne Egn i Forbindelse med Central- 

punctet Varde. Denne Velgjerning skyldes salig Justitsraad 

Fogtmann, en Mand, som ansaae det ikke mindre for sin Pligt, 

af yderste Kræfter at paaskynde almeengavnlige Foranstaltninger, 

som at paasee Overholdelsen af de kongelige Befalinger.

Med Grund kan her sporges: om det Arbeide, der er med- 

gaaet til Chaussee-Anlceggene imellem Ribe og Kolding, ikke langt 

hensigtmæssigere havde været anvendt til Biveienes Forbedring i 

Andst-, Malt, og Gjording Herreder? Saalcenge Veianlceggene 

fuldfores paa den nu brugelige Maade, synes Participanterne 

ved et saadant Arbeide at have den største Ret til at hoste Frug

terne af deres Slid og Slæb. Men dette er langt fra at kunne 

gjelde i nærværende Tilfælde. Landeveien imellem Ribe og Kol- 

ding er en i sig selv ubetydelig Communicationsvei, som, hvad 

Passagen til Ribe angaaer, meget lidet afbenyttes af Landboerne 

især paa den jydske Side, og til Kolding flet ikke af Bønderne i 

det Slesvigske, fordi Kongeaaen spærrer alle Adgange dertil. 

Denne Vei gjennemffjcerer desuden fra Foldingbroe til Ribe el af 

de mindst befolkede Streg i Egnen. Hertil kommer endnu, at de 

slesvigske Bonder ikke have bidraget noget til Anlæggets Fuldfø

relse, saa at Byrden er falden de jydske Bonder saa meget tun

gere. Ribe vil denne Vei saare lidet hjælpe, da Byen har. meget 

lidt Tilførsel fra denne Kant. Kun Embedsmoendene og enkelte 

Andre, som have Mrinde i Ribe, kan Veien nu falde lidt mage

ligere! Vilde man endelig have en Chaussee i Ribe Amt, hvorfor 

da ikke lade den gaae fra Hjerting*) til Kolding. En saadan 

Vei vilde paa en vis Maade have sat Vesterhavet i Forbindelse 

med Dstersoen, hvilket aldrig vil opnaaes fra Ribe af, fordi Sei- 

ladsen dertil er for vanskelig og ubetydelig. Til Hjerting deri

mod ankomme ikke saa faa Varer, bestemte til Osteregnen. Ende

lig vilde en saadan Chaussee, ved at gjennemfljære Amtet, saa

3 Et af de bedste og mecft sogte Ladcsteder i Ribe Amt.
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godt som i dets Midte, have (tabnet alle Adgangen til Hovedud« 

forselspuncterne i Dster og Vester. Kort, et saadant Foretagende 

vilde altid have ladet oine nogen Nytte.

Men i Almindelighed talt, er nok Fordelen afChausseer for 

Jylland endnu meget problematiff. Hver Gang Forfatteren seer 

et Stykke Chaussee, kommer han uvilkaarligen A. VoungsVttring 

ihu, i Bestridelsen af hans Reiser i Frankrig, at del dog vist 

havde været bedre om de ode Marker ved Siden af de pragtfulde 

Landeveie havde været dyrkede, og Vejene lidt mindre gode. Nu 

er vel Danmarks Tilstand himmelvidt forskjellig fra Frankrigs i 

him Tid. Men ere vi endnu ikke komne saavidt, at Anlægget af 

saadanneWeie kan skee uden Hoveri, saa bor ikke heller den Smule 

Kraft, vi ere i Besiddelse af, beroves nyttigere Foretagender. Af

døde Pastor Hoirup i Skanderup Amt siger, at Mergelens Brug 

har meget aftaget, paa Grund af Chausseearbeidet. I Veile 

Amt klages ligeledes hoit over den Tidsspilde og Forsømmelse, 

Chausseearbeidet foraarsager Landmanden. Overhoved udkroevec 

ikke heller Landtransporten i Jylland saa -kostbare Were, naar 

kun de gamle behørig vedligeholdes.

Vandtransport.

Uf be mange Aaer, som gjennemfljcrre Landet, blive ingen 

afbenyttede til Tr-nsporten af Produkterne. Varde Aae kunde 

maaffee gjores seilbar, men for Dieblikket sikkert ikke med Fordeel, 

da de Strøg, som Aaen gjennemlober, ere alt for magre og lidet 

dyrkede, til at Transporten af Landmandens Overskud kunde 

lønne et saadant Foretagende. Gneum Aae vilde maaffee med 

mere Fordeel kunne indrettes til Pramfart. Kunde de smaaeFar« 

toier, som hente Torv ved Ladestederne, seile to til tre Miil op ad 

Aaen, vilde en Mængde Kjorfler blive sparte. Ogsaa med Hen

syn til et, i det Folgende forekommende Forflag til fri Handel for 

Fanoe, vilde Sneum Aaes Indretning til Pramfart være meget 

ønskelig. Sagen fortjente nok en nærmere Undersøgelse. Kibc 

2lae har der ofte været talt om at gjore seilbar for at hente Tom

mer og Brændsel fra Gram, men hidtil er det blevet ved Dristet. 

Imidlertid er det ikke ubetydeligt hvad der af Skibstommer og
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Brændsel aarlig bringes til Ribe, og havde Byen forst en bedre 

Indsejling, vilde Pramfart op af Aaen vist skaffe betydelig Til

førsel af Producter. Maaskee at denne Sags Fremgang alene 

beroer paa at en Mand af Hoved fremstaaer og paatager sig Ud

førelsen.

Ribe, Varde, Lanoe, Hjerting.

Ribe har 1800 Jndvaanere. Tilvæxt er der ikke sporet i 

de sidste 40 til 50 Aar. Avlsbedriften og især Qvægavlen ere 

meget betydelige. Man regner at Ribe holder 600 Koer og 200 

Sikr. Ungqvæg eller Stude. Til Afbenyttelse af Esterflertten i 

Engene kjobes desuden en Mængde Qvceg, som sælges fedet til 

Holstenere eller forbruges i Byen selv. Af Handlende har Byen 

omtrent 20, men alle klage de over Nceringsloshed, hvilket kom

mer af Nibe Byes Beliggenhed midt i etOpland, der med Hensyn 

til Bestyrelse, Love, Indretninger, Asgivler o. s. v. indtil for et 

Aarstid siden har staaet i et aldeles modsat Forholdtil den. I 

Nibe var alting paa samme Fod som i andre jpdske Kjobstæder, 

hvorimod Oplandet nod godt af den lave Told og andre Fordele, 

som ere tilstaaede Handelen i det Slesvigske. Som en Folge 

heraf ere Landsbyerne omkring Nibe fulde af smaae Høkere, med 

hvem Kjobmanden i Ribe ikke har kunnet holde Priis. Ligesaa 

er det gaaet Brænderierne, som i en lang Række afAar have staaet 

aldeles ubenyttede, en naturlig Folge af Byens byrdefulde 

Stilling, som ingen Concurrence tillod med de mange afgiftsfrie 

Brænderier paa Landet. Ogsaa Haandværkernes Fortjeneste har 

været indskrænket til Byen selv ; thi det var umueligt for den acci- 

seboerende Borger at holde Priis med de mange, ifølge de sles- 

vigske Love, paa Landet bosatte Professionrster. Dog dette vil, 

tor man haabe, snart forandre sig, i det mindste hvad Handelen 

og Brænderierne betræffer. De Ribe nyligen tilstaaede Rettig

heder have alt opvakt en Virkelyst, der vist ikke vil blive uden gode 

Folger. Saaledes f. Ex. harHr. Nahr, en formuende, indsigts- 

fuld Mand, allerede ladet indrette Brænderie og Bryggeris fuld

kommen efter Mynsteret af de bedste i Kjobenhavn. Staldrum til 

20Stude og et forholdsmæssigt Antal Koer er bpgget. Imidlertid
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kunde man nok have onstet, at Byen fuldkommen var bleven 

sat i Stilling med de øvrige Kjobstceder i Sønderjylland, og især 

Accisen ophævet. — Endnu folgende, Ribe angaaende, fortjener 

her at bemærkes. Byen har to Kornmoller, et Stampeværk og 

en Kalkmolle til at flaae Kalk, Tobaksfabrik, gode Snedkere, som 

forfærdige smagfuldt Arbeide; et Bomuldsvceverie, som leverer 

gode, men noget dyre Vare rc. Skibe eller Søfarende harRibe ikke. 

En af Byens bedste Indtægtskilder er dens Huusflidindustrie. 

Der fabrikeres nemlig en Mængde Lærred og Tosæt, som udfø

res. Ogsaa de mange Embedsmand, Pensionister, Drscipler ved 

Latinskolen give Jndvaanerne en god Fortjeneste. En stor Let

telse for Byen, med Hensyn til Skatter og Afgifter, flaffer den 

betydelige Indtægt, der siges 3000 Nbdlr. Solv, Byens Kasse har 

af de samme tilhørende Jordeiendomme; da af de 248 Tdr. Htk., 

Ribe Byes Areal er ansat til, de 92 administreres for bemeldte 

Kasses Regning. Disse Jordeiendomme bortfoestes paa Livstid; 

forhen bleve de forpagtede paa korte Aaremaal, men det var ikke 

mueligt at forebygge deres Forringelse. — Seeværdig er det ny

lig aldeles forandrede og meget forbedrede Hospital, samt dertil 

horende DaarLkiste. Det er især Hr. Hospitalsforstander Ram

sings Nidkjærhed dette Værk skyldes, fljondt andre maaskee have- 

hostet ZEren deraf. Overhoved har det ikke manglet Ribe Bye 

varme Patrioter. Med Deeltagelse vil stedse den djærve Sand

hedsven, afdøde Apotheker Eilskov, blive nævnet.

Varde, med en Befolkning af 1200 Sjæle, *)  har ogsaa en 

meget betydelig Avling, og der holdes henved 500 Koer. Kjob- 

mændenes Antal er omtrent 30. Heraf eier dog kun een to smaae 

Fartoier, det ene 18, det andet 14 Alen langti men flere af 

Kjobmcendene have Parter i Skibe, hjemmehørende paa Fanae. 

Brænderierne ere i en meget blomstrende Forfatning og en Mængde 

Brcendeviin gaaer til Ningkjobing eller Holstebroe, hvor man 

hidtil kun lidet har benyttet denne Erhvervsgreen; der siges af 

Mangel paa Brændsel. Hvor vigtige Brænderierne ere for Varde, 

kan fluttes deraf, at i Aaret 1827 alene afgik til Altona over 100 ' 

Stkr. ved Spol fedede Stude, som ftulle være udbragte til 100

*) Befolkningen skal være i Tiltagende.
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Ndlr. Crt. Parret. I Foraaret 1826 flat endog en saadan 

Stud være solgt for 120 Ndlr. Crt. til Kjobenhavn. Varde har 

en Deel Professionister, hvoriblandt Farverne nok ftaae sig bedst. 

Garverierne og Fellberederierne, som for nogle Aar siden endnu 

vare saa betydelige, ere gaaede næsten reent tilbage i den senere 

Tid, da det har været umueligt at udholde Concurrencen med de 

nyere Anlæg af dette Slags i andre Egne, hvor der arbejdes un

der fordelagtigere Conjuncturer. De to Tobaksfabrikker, Byen 

har, have vel ogsaa ved de mange nye Anlæg i andre Kjobstceder 

lidt et foleligt Tab; dog ere de endnu altid temmelig betydelige. 

Saavidt vides er der dog kun een Kniv i Gang i hver af dem. 

En Kalkovn haves. Spindeanstalten og Kartefabrikken, der, saa- 

vidt Forfatteren har kunnet erfare, vare anlagte af Fattigvæsenet, 

ere for længe siden nedlagte. Men sidste har dog havt den gode 

Folge, at mange, som i deres Ungdom lærte denne Fabrication, 

igjen have underviist deres Born i Faget, saa at i nogle Huse 

endnu forfærdiges en stor Mængde Karter.

Lanse har et Folkeantal af 2700 Sjæle. Heraf regnes 1700 

til Nordbye- eller Fanse Sogn, og 1000 til Sonderhoe Sogn. 

Folkemængden tager aarlig til, og Beboerne udmærke sig ved Flid 

og Virksomhed. For 1760 var Fiskeriet eneste Næringsvej, men 

da begyndte een og anden at bygge Skibe, og i samme Forhold 

som Skibsfarten tog til, aftog Fiskeriet, saa at dette kort for 

Krigen alene breves af Nordbye Sogn, og endda langtfra ikke til 

den Udstrækning, som forhen. For Tiden har Sonderhoe Sogn 

kun 4 til 5 smaae Fisserbaade, med en Besætning af 6 til 7 

Mand, Nordbye Sogn derimod 13 til 14 store Baade med 10 tit 

12 Mand. Mandskabet er deels Bonder, som i Fiskeriet sinde en 

god Bihjælp til at bestaae, deels, f. Ex. i Sonderhoe, ældre 

Mænd, som ikke længere kunne lade sig hyre med Skibene, deels 

ogsaa Smaafolk, som blot leve af Fiskeriet, og hvoraf saa mange 

gives i Nordbye. Fra 1780 byggedes især mange Skibe, deels 

ved Medredere fra Husum og Tondern, deels ved Pengelaan hos 

Bonder fra Fastlandet, eller andre, der laante paa Bodmerie.

Sonderhoe fik imidlertid snart et ftort Forspring for Nordbye, 

og ved Krigens Udbrud eiede hiint Sogn alene 80 til 90 Skibe med 

store og smaae. Aarene imellem 1800 og 1807 vare især en gyl-
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den Tid, og mange erhvervede sig en ikke ringe Formue. Men 

Krigen udbrod, Næringerne standsede, flere Skibe bleve tagne af 

Fjenden, andre paa det Offentliges Regning reqvirerede til Norge, 

og den derfor erholdre Godtgjorelse ved Pengeomvæltningerne re, 

duceret til lidet eller intet. Kort, Sonderhoe gik tilbage i Vel

stand, og man maatte paa ny tage sin Tilflugt til Fiskeriet, saa 

at 10 til 12 store Baade igjen kom i Gang, nogle endog med 10 

til 12 Mand. Da Freden vendte tilbage, tænkte enhver, som 

havde mindste Glimt af Haab, igjen al faae noget at virke med, 

og efter nogle faa Aar saaes Skibsbyggeriet atter i sin forrige Be- 

tpdenhed. I Aarene 1816, 17 og 18 vare jævnlig 3 til 4 Skibe 

paa Stabel, og de under Krigen tabte saaledes snart erstattede. 

Men 1824 var et uheldsvangert Aar. Om Foraaret forliste et 

Skib, og længere hen mod Esteraaret endnu et. Stormen den 

Zdie November gjorde et dybt Skaar i mange Familiers Velfærd 

og Frændekreds, 12 Skibe forliste, hvoriblandt 7 med Mandskab, 

og af de andre 5 blev næsten intet bjerget. I Aaret 1825 bleve 

4 Skibe i Soen, hvoraf 2 med Mandskab. 4.826 forliste endnu 

4, dog ingen Mand borte. Kort, 40 Huusmodre kom ved disse 

hyppige Skibbrud i Enkestanden *).  Dog, de uforsagte Fanne- 

kere tabte ikke Modet. Enhver, som kunde gjore Udver for Penge, 

har stræbt at faae Skib igjen. Laan, Medredere fra Ribe, Hu

sum, Tondern, ja fra selve Amsterdam, have hjulpet mange til 

deres Maal, saa at i en Tid af 3 til 4 Aar 15 nye Skibe ers 

byggede og 5 gamle kjobte. Der bygges endnu, saa at det er at 

haabe, at det mistede Tal snart igjen vil haves.

*) En Trostensengel for Sonderhoerne i alle disse Ulykker var den 

værdige Hr. Pastor Vinther, som med en sand Sjælesorgers store 

Kald soger ar virke paa fin Menighed.

Skibenes Drægtighed er meget forskjellig, fra 1| til 25f, ja 

30 Commerceloester. Over Halvparten af Skibene er under 10 

Læster, 17 Skibe fra 10 til 15 Læster, 11 fra 15 til 20, og 5 

over 20. I den senere Tid ere Skibene byggede storre end forhen 

brugeligt var. De mindre Skibe fare til Fohr og Sylt med Brænd

sel, nogle fore Brændsel, Hoe og Korn fra Hertugdømmerne til 

Derne, atter andre fare fra Høier, Tondern og Ribe til Altona,
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Hamborg og Bremen. De mindste bringe Gulvsand tit Ribe, 

eller lobe ind og ud af Aaen med hvad der ind- og udskibes fra 

denne Bye. Man kalder dem Lægtere. De storre Skibe soge 

Fragt hvor den er at faae, til Norge, Engeland, Holland, Kjo- 

benhavn rc. Kun en enkelt farer til Frankrig eller Middelhavet.

I Nordbye har Skibsfarten altid været af mindre Betyden- 

hed end i Sonderhoe, maaskee fordi Fifferiet falder her lettere og 

saaledes begunstiger mange Smaafolks Nedsættelse. I Sonder

hoe vil Fifferiet kun nf Nod drives, da Udsejlingen, formedelst 

Grundene, falder meget vanskelig. Skibene tilNordbpe ere ogsaa 

mindre, og der bygges ikke heller saa mange. De fleste Skippere 

have Medredere, og eie kun en ringe Part i deres Skibe. En Deel 

fare for Ningkjobing. De mindre med Gryder til Hamborg, eller 

igjennem Canalen til Kjobenhavn. Enkelte Scetskippcre *)  sindes 

vgsaa, hvorimod i Sonderhoe slet ingen, ligesom her heller ingen 

handler med Gryder. Under Krigen og ved Soeskade have Nord

byerne ei lidt faa stort Tab som Sonderhoerne, men havde ikke 

heller saa meget at tabe. Nordbye har med Hensyn til Velstand 

i lang Tid staaet tilbage for Sonderhoe, og har den nogensinde 

havt Fortrinet i saa Henseende, maa det have været i den Tid 

Fifferiet var Hovednæringsvei.

*) Som fore Skibe, hvori de selv ingen Part have.

Egentlige Havne har Den ikke, men ved Nordbye eller Fanse 

er en smal Rende langs med Landet, som, om Forfatteren min- 

des ret, holder 7 Fod Vand, og kaldes Havn. Sonderhoe mang- 

ler denne Fordeel. De fleste Skibe ligge hjemme om Vinteren, 

deels i Fanoe Havn, deels ved Sonderhoe, paa hvilket sidste Sted 

de stuves tæt op til hinanden ved Strandbredden, men maae be

vogtes meget nore i Storm og Hoivande, at de ikke ffulle beska, 

dige hinanden. Sjeldent ligger noget Skib borte i Husum eller 

Kjobenhavn, da man befrygter de Bekostninger, Hjemreisen til 

Lands vilde foraarsage, og tillige har lettere ved at proviantere 

Skibene hjemme.

Skibsbyggeriet paa Fanoe har hidtil alene været afbenyttet 

til egen Fornodenhed. Skibene ffulle mangle udvortes Sirlighed 

og rigtig Dannelse, men stærke ere de. De bygges efter Die-
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maalet, da Bygmestrene ikke forstaae at tegne eller levere Form 

til et Skib. Brænde- og Gryde-Handelen drive Skipperne paa 

egen Regning. Den ovrige Handel er hoist ubetydelig, men har 

for været i en bedre Gang. Dens tvende Kroer have egentlig ale

ne Privilegium dertil. For Krigen havde Fanoe en Kjobmand, 

ved Navn Jacobsen, som stod i meget udstrakte Forbindelser med 

Udlandet. Denne Mands Dristighed har gavnet Omegnen uen

delig. Selv Eier af flere Skibe og Pakhuse, saavel paa Fanoe 

som i Varde, kunde han undertiden sætte hele Dens Folkemængde 

i Bevægelse. Han var en fodt Fanneker, begyndte med lidet, og 

endte med stor Rigdom. Nu cr han dod, wen hans Navn vil 

altid med Erkjendtlighed nævnes af Fannekerne. En Gravsteen 

ved Siden af den eensomme Sandvei imellem Nordbye og Son- 

derhoe betegner hans Hvilested, og ftaaer meget passende her, for 

at minde hans Landsmænd om det Skridt, de endnu have at gjore, 

for at hceve deres Havnebyer til blomstrende Handelsflader.

Hjerting er en livlig lille Bye og det vigtigste Ladested i 

Ribe Amt. Korn udskibes iscer herfra. Beskyttet af Fanoe og 

Lange Liebjerg, afgiver Reden en til alle Tider sikker Ankerplads, 

saa at Lodsning sjelden forhindres. De fleste Beboere ere Soe- 

folk, og Byen har mange Skibe. Vardenserne have her Pakhuse, 

ligesom overhoved de fleste Udskibninger flee herfra. Selv har 

Hjerting ikke Kjobstcedrettighed, men nylig har dog en Kjobmand 

fra Varde, ligesom en Gjæstgiver i Byen selv, faaer Tilladelse at 

handle med saadanne Barer, som horer til Bondens forste Fornø

denheder, og det feiler neppe at andre afbenytte Tilladelsen, i 

det mindste har del for været Tilfældet. Hjerting fortjente at 

hæves til en Kjobstad. Den vilde snart opblomstre.

De ovrige Ladesteder ere mindre betydelige, og tjene især til 

at udskibe Torv eller Hoe. Nogle afbenyttesendog saare lidet, 

f. Ex« Ladcstedet Qvornsteen ved Ribe Aae, da det falder ligesaa 

beteiligt at kjore Producterne til Ribe, naar Opkjob steer derfra.

Forbrug i Landet selv.

Hvor betydelige Avlsbedriften og Qvcegavlcn i Varde og 

Ribe end ere, mane dog mange Artikler udelukkende tages fra
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Landet af. Vore Kiobstcedborgere have nemlig længst ophort at 

leve som Bonder, ©mør, ZEg, Smaacreaturer, fersst Kjod 2c. 

forbruges forholdsviis i storre Mængde, saa at hvad heraf con- 

sumeres, selv i smaae Kjobstæder allerede er betydeligt. Men det 

er dog fornemmeligen den talrige Classe afEmbedsmcend og Pensto

nister i Ribe, samt Brænderierne i Varde, som have Indflydelse 

paa Forbruget af Landmandens Frembringelser i disse to Stceder.

Ligesaa vigtigt, om ikke betydeligere end nogen af de berørte 

Stæder for Consumtionen af Producterne, er bilandet Fanoe. 

Man regner at Tilførselen fra Fastlandet aarlig udgjor 2000 Tdr. 

Korn, 400 Slagtehoveder, 400 Grise, 200 Frd. Smor, \ til 

5000 Læs Torv og Lyng, foruden en heel Deel Mg, Ost og et 

ikke ringe Qvantum Brændeviin, hvilket alt bliver forbrugt 

paa Den selv eller tjener til Skibsprovision. Manoe faaer ogsaa 

en Deel Fødemidler fra Fastlandet.

Med Hensyn til Tøndern, Kolding og Christiansfeld, da 

tager naturligviis Ribe Amt kun for saa vidt Deel i disse Byers 

Forplejning, som det Udgjor en integrerende Part af deres Om

egn.

Hvor stort et Qvantum Korn, Brænderierne i Dsterbyegaard, 

Skodborg, Iels og Stave faae fra Andst- ogMaltHerreder seer 

Forfatteren sig ikke istand til at oplyse. Men saa meget er 

dog vist, at naar Kornvarerne finde god Afsætning i Kolding eller 

andre Steder, kunne de altid ligesaa fordcelagtigen anbringes i 

benævnte Brænderier. Ogsaa de mange smaae Brænderier, som 

overalt paa Landet hos Bonden sindes, opfluge en stor Masse 

Korn. Vel udbringe disse Brænderier ikke det hoieste Product af 

Spiritus, men Bonden har dog storre Fordeel af nt brænde end 

sælge sit Korn; skjondt Stats-Kassen paa den anden Side igjen 

derved lider et betydeligt Afbræk. Men hvorfor kan ikke ogsaa 

Forskjellen imellemKjobstad- og Landboe-Ncerirrg engang ophore?!

handel, Mpkjob af prangere. Bissekræmmere, jokere i vct 

Slesvigske, Uaarbaose-Marked, priser.

Handelen i Kjobstæderne bestaaer meest i Bondehandcl, 

Uler en Ombytning af Bondens Producter med fremmede Forno-
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denheder, og da Korn, Fedevarer, Uld udgjort Hoved-Udforselsartik

lerne, retter Omsætningen sig naturligviis etter disse Varers Af

sættelighed i Udlandet. Store Opkjob af Landmandens Produc« 

ler sinde derfor kun Sted naar Bestillinger fra Udlandet indtræffe. 

I Ribe er der dog ogsaa en Kjobmand, som driver Handel med 

Egeskibstommer fra Gram Skov, og dermed forsyner Fannekerne. 

Andre sorge for Afsætningen af det frembragte Lærred og Tosæt. 

Tvende Qvceghandlere reise hvert Foraar og Efteraar med Koer 

tilKjobenhavn. Nogle Galanterihandlende sindes desuden i begge 

Kjobstæder.
Handelen paa Udlandet gaaer som i de fleste vesterjydffe Kjob, 

slæder næsten ene paa Hamborg, sjelden paa Bremen eller 2(m* 

sterdam, og saaledes har det formeentlig været siden Studehan

delen og de dermed stedfundne Forbindelser med Holland ophorte. 

Hamborgerne modtage de af Landmanden opkjobte Producter og 

give alle Slags fremmede Varer derfor igjen, men ere danste 

Producter sogte, sinde naturligviis Pengeremisser i Contanter 

Sted. Engeland er forst i den senere Tid bleven lidet sogt. 

Man sender Korn og modtager Salt til Retour. Nogle norske 

Skibe komme ogsaa aarlig til Ladestederne og medbringe Tommer 

eller Breeder, som ombyttes med Korn, Fedevarer eller Penge, i 

hvilken Omsætning saavel Kjobmænd som Landmænd tage Deel.

Mange ere de Klager, som af Landmanden fores over Kjob- 

mcendenes formeente Uvirksomhed, og neppe vil man tillægge dem 

Navnet af Hokere. De siges ikke at være andet end Hamborger

nes Commissionaire!:, og ingen Formue eller Kundskaber at besid

de, tit paa egen Haand at kunne foretage sig Speculationer. 

Ogsaa menes der at Kjobmcendenes Antal er for stort, saa at den 

ene staaer den anden i Veien, og ingen kan fore nogen behorig 

Handel. For 40 til 50 Aar siden .havde Varde og Ribe kun 4 

til 5 Kjobmænd hver, men i Ribe f. E. drev Naadmand Rahr 

Viinhandel, Qvæghandel paa Holland, Hvalfisk- og Sælhunde

fangst paa Grönland m. m., hvortil han riede 2 til 5 Skibe. 

De ovrige Kjobmænd forte norsk Handel med Salt, Tommer, 

Korn og Brændeviin. Varer forskreves fra Hamborg og Altona, 

Hor og Hamp directs fra Dstersoen. Men er det end vist, at 

hverken Ribe eller Varde have store Kjobmænd, er det ikke mindre
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sandt, at be fleste drive deres Handel paa egen Regning, fljondt 

maaffee mange paa deres Credit i Hamborg. Den sikkre Commis, 

sionshandel tjener kun Enkelte som Næringsvej. Ikke heller for

tjener Kjobmændenes Virksomhed saa megen Ringeagt. Det er 

en Sandhed, at Landmanden fra Dsteregnen ofte forer mange af 

sine Producter, især Fedevarer, til Barde, hvilket vist ikke ffeete, 

dersom Horsens, Veile, Colding eller Fredericia vare ligesaa gode 

Afsætningsstedcr. Aldeles orkeslos er man vist ikke heller i Ribe. 

I Efteraaret 1827 afgik derfra og fra Omegnen en stor Mængde 

Havre til Engeland. Store Kjobmænd ere desuden ikke hvad 

der bringer et Land Held og Lykke. Man seer dem gjerne udarte 

til Monopolister. For at udruste et Fartsi til Engeland eller 

Holland udfordres ikke saa store Kræfter, som til en Expedition til 

Ost- og Vest- Indien. Men en Byes Handel, naar den er ind- 

flroenket til Udførselen af Producter eller Indførselen af fremmede 

Varer, maa naturligviis rette sig efterOplandet, og naarConcur- 

rencen er saa ftor som for Dieblikket, eller Conjuncturerne saa 

ugunstige, som de i en Deel Aar have været, horer der vist megen 

Dristighed og Sparsommelighed for en Begynder til at svinge 

sig i Veiret. Imidlertid kunde vore Handlende nok beflitte sig 

lidt mere paa at uddanne sig, samle Connectioner, og især erhverve 

stg Credit i Udlandet. Men alene den strængeste Redelighed og 

det omhyggeligste Valg af de til Forsendelse bestemte Gjenstande 

kan lede dertil. Intet har maastee mere stadet Handelen i Dan

mark, end den siudflevurne Behandling af vore Producter, hvori 

baade Landmand og Kjobmand indtil den seneste Tid have gjort 

sig skyldige, men som ene maa lægges den sidste til Last; thi endnu 

gjores aldrig behorig Forfljel imellem den bedre og flettere Vare. 

Vor afdode Olufsen har længst gjort opmærksom herpaa, men kun 

faa have ændset hans Ord. Dieblikkets Fordeel har fortrængt 

alle Hensyn paa Fremtiden, og Dunsterne af Brændeviins-Kjed- 

lerne forhindret enhver hoiere Retning af Aandsevnerne *).

*) Som et lysende og folgeværdigt Excmpcl skinner r anforte Hen

seende det Bruunffe Huus i Assens og Fredericia. Ved streng Re

delighed, Ordholdenhed og den omhyggeligste Behandling af de 

til Forsendelse bestemte Producter, har dette Huns erhvervet fig

Ribe Amt. (10)
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En, formedelst Mængden af Deeltagere, meget betydelig 

Handel er den, fom fores af de saakaldte Landprangere. I hvert 

Sogn er der nemlig gjerne een eller to Familiefoedre, som gjore 

sig en Fortjeneste af at afkjobe Landmanden hans Frembringelser, 

og forsyne ham igjen med nogle af hans vigtigste Fornødenheder. 

Disse Opkjsbere bringe i Almindelighed de tilhandlede Producter 

til Flensborg eller Fanse, ikke sjeldent til Egnens Kjobmcend, med 

hvem de ofte staae i Forbindelse, og for hvem de, nnar Bestillin

ger pludselig indtræffe, ofte ere til megen Nytte. Gjenstandene 

for denne Handel ere paa den ene Side: Smor, Flest, Talg, 

Huder, Uld o. s- v., paa den anden Jern, Salt, Tobak, Caffe, 

Sukker rc. Nogle handle ogsaa med Vogntommer og Gavnved, 

som de lade komme fra Gram, Roding og Skodborg i det Sles- 

vigste. Landprangere, stjondt uden for Lovens Act, betragtes 

dog af de Fleste som saare nyttige Medlemmer af Staten, i det 

de ikke alene fremme Afsætningen af Produkterne, men tillige 

spare Landmanden megen Ulejlighed, mange forgjeves Reiser, og 

gjore det mueligt for den, som ingen Heste har, at faae sit Over

skud anbragt.
Mindre yndede ere de saakaldte Bissekræmmere, det vil sige 

unge Bonderkarle, for det meste fra det Slesvigfle, som fare 

Landet rundt og sælge alle Slags Alenvarer. Salig Teilmann 

udlader sig om dem i folgende Udtryk: "StorsteParten af Bis- 

sekrcemmerne blive ved den omflakkende Levemaade liderlige Men- 

nefler, som efter faa Aars Forlob ingen Ting due til. Naar 

de ligge hjemme bestille de intet, men agere Cavalerer, gaae paa 

Jagt eller sværme omkring. De ere Aarsag i at megen Over

en saadan Credit i Fttdr og Udlandet, nt dct altid er det forste, 

som modtager Bestillinger, og som enhver helst sælger til. a^il et 

Cxempel ville vi her blot anføre vcnMaade, paa hvilken Boghve

den behandles inden den udskibes. Et halvt Dousltt Karle sættes 

til at gjennemkraede Boghvcdedyngerne, hvilket Arbeide forrettes 

med Hosesokker. Boghveden gaaer derpaa igjennem Nenscmaski- 

nen, men underkastes paa ny en Kjorning som den anforte. Til- 

sidft renses med den noiagtigste Omhyggelighed. Vel tabes saa- 

ledcs il Skp. paa hver Tdc., men en paa denne Maade behand

let Tde, Boghvede vcier ogsaa over 12 Lpd.
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d a a d i g h e d  f i n d e r  I n d g a n g  b l a n d t  A l m u e n . S k u l d e  a l  P i g e s t a b s  

h e n t e s  f r a  K j o b s t a d e n , f o r b r u g t e s  i k k e  F j e r d e p a r t e n . N a a r  d e r 

i m o d  K r æ m m e r e n  b r e d e r  s i t  K r a m  p a a  D i s k e n , k a n  F r i s t e l s e n  

i k k e  m o d s t a a e s , o g  m a n g e  u n y t t i g e  T i n g  k j o b e s , h v o r p a a  e l l e r s  

a l d r i g  v a r  t æ n k t . H a v e s  e r  P e n g e ,  t a g e r K r æ m m e r e n  g j e r n e  g a m 

m e l t  S o l o ,  e l l e r  g i v e r  e n d o g ,  e f t e r  O m s t æ n d i g h e d e r n e ,  C r e d i t .  

D e t  e r  u t r o l i g t  h v o r  m a n g e  P e n g e  d e n n e  S k a r e  a f  D a g d r i v e r e  

t r æ k k e r  u d  a f  L a n d e t . O g s a a  S t a t e n  t a b e r  d e n  T o l d ,  L u x u s v a r e  

b i l l i g e n  b æ r e ,  d a  a l t  h v a d  d i s s e  K r æ m m e r e  h a v e  a t  s æ l g e  e r  i n d 

s m u g l e t  f r a  d e t  S l e s v i g f f e . "  R i g t i g h e d e n  a f  d i s s e  B e m æ r k n i n g e r  

s t a g e r  i k k e  t i l  a t  b e n æ g t e , m e n  v a n s k e l i g e n  v i l  d e n n e  U s k i k  b l i v e  

h æ v e t ;  t h i  d e n  h a r  s i n  G r u n d  i  d e n  F o r d e e l , d e r e r  v e d  a r  i n d ,  

s m u g l e  a l l e  S l a g s  V a r e r  f r a  d e t  S l e s v i g s k e , h v i l k e t  n e p p e  v l l  

f o r h i n d r e s  f o r e n d  J y l l a n d  o g  H e r t u g d ø m m e r n e  s æ t t e s  p a a  e e n s  

F o d  m e d  H e n s y n  t i l  T o l d v æ s e n e t . D e  f l e s t e  K r æ m m e r e  e r e  U d 

s e n d i n g e  a f  s l e s v i g f f e  K j o b m æ n d , s o m  f i n d e  d e r e s  F o r d e e l  v e d  a t  

f o r s y n e  d e m  m e d  V a r e r . O g s a a  d e n  S k i k ,  a t  d e n  æ l d s t e  S e n  i 

d e t  S l e s v i g f f e  a r v e r  F a d e r e n s  G a a r d ,  o g  d e  y n g s t e  m a a e  l a d e  s i g  

n o i e  m e d  e n  r i n g e  E r s t a t n i n g ,  b i d r a g e r  v i s t  i k k e  l i d e t  t i l  a t  f o r »  

o g e  T a l l e t  a f  h i n e  O m l ø b e r e .

E t  4 6 e  S l a g s  H a n d l e n d e  e r e ' d e  s a a k a l d t e  H ø k e r e ,  s o n d e n  f o r  

K o n g e a a e n ,  d e r  o v e r a l t  i  d e t  S l e s v i g f f e  s i n d e s  i  h v e r  B y e ,  u n ,  

d e r t i d e n  f l e r e  i  T a l . D e  h a n d l e  e n  d e t a i l  m e d  a l l e  S l a g / U r t e 

k r a m v a r e r . C o n c e s s i o n  m a a  e r h v e r v e s  t i l  d e n n e  H a n d e l ,  h v o r t i l  

i  d e n  s e n e r e  T i d  e r  f o r e t  F o r p l i g t e l s e  at t a g e  V a r e r n e  h o s  K j o b -  

w æ n d e n e  i d e  n æ r m e s t e  K j o b s t c e d e r . M e n  d e t t e  o v e r h o l d e s  i k k e ,  

o g  m a n g e  V a r e r  f o r s k r i v e s  e n d n u ,  l i g e s o m  f o r ,  f r a  H a m b o r g  e l l e r  

A l t o n a . I  H e r t u g d ø m m e r n e  h a r  d e s u d e n  E n h v e r  L o v  a t  o p k j o b e  

L a n d m a n d e n s  P r o d u c t e r  o g  h a n d l e  e n  g r o s . M a n g f o l d i g e  g j o r e  

M o r  O p k j o b  p a a  L a n d e t ,  o g  s m a a e  S k i p p e r e  s e i l e  m e d  P r o d u c -  

t e r n e  t i l  f r e m m e d e  S l æ d e r . I  B a l l u m  d r i v e  s a a l e d e s  2  M æ n d ^  

A .  V r o d e r s e n  o g  N .  G r a m ,  H a n d e l  p a a  I s l a n d ,  h v o r t i l  h a v e s  e n  

J a g t  a f  n o g l e  e g  t y v e  L æ s t c r s  D r c e g l i g h e d ,  v g  s o m  f o r e s  a f  d e n  

f o r s t e  a f  b e n æ v n t e  M æ n d .

V a a r b a s s e  M a r k e d  g i v e r A n l c d n i n g  t i l  e n  i k k e  U v i g t i g  O m s c c t -  

u i n g . M e  S l a g s  K j o b e r e  o g  S æ l g e r e  i n d f i n d e  s i g  h e r . M a n  

h a n d l e r  m e d  F a a r ,  S v i i n ,  H e s t e ,  S t n d e ,  S æ d e r u g  o g  a l l e  a n d r e

'  ( 1 0 * )
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Landets Producter, hvorimod Landmanden igjen indkjober sine 

Fornødenheder af Kram- og Trævarer, Leerkar m. v., og Kjobere 

mangle der ikke.
Hvad endelig Priserne paa Producterne angaaer, da ere 

disse aldeles afhængige af Sogningen i Udlandet. Kun i et Aar 

som 1826 har den indre Consumlion Indflydelse paa Priserne. 

Derimod stiger strap en Artikel, saasnart den bliver sogt paa 

fremmede Torve. Krig og Misvcext i Udlandet have derfor altid 

vrist sig velgjorende for Danmark. Men selv uden saadanne Lan

deplager vilde Handelen med vore Producter kunne blomstre, der, 

som ikke saa mange Stater havde antaget det i flere Henseender 

fordærvelige System, at ville regulere Handelen, især Kornhande

len. Forbudet mod Indførelsen af Korn i Engeland har i saa 

Henseende fladet os messt. Man fortælle os længe nok, at En

geland selv producerer sit Forbrug af Korn, og altsaa ingen Til

førsel trænger til. Uden Handelsspærring vilde saadant aldrig 

være skeet; thi den engelske Landmand kan ikke holde Priis med 

Agerbrugeren paa Fastlandet. Imidlertid er det dog altid en 

Trost for os, at uagtet alle de Hindringer, Fremmede have lagt 

i Veien for vor Kornhandel, denne dog har vidst at staffe et Af

løb for vor Overflod, og at Priserne i de sidste 3 til 4 Aar ere 

komne i et noget gunstigere Forhold til Productionsbekostningerne, 

Phcenomener, som maa forklares af Hollændernes og Hamborger

nes store Capitalforraad, der have tilladt dem at speculere med 

vort Korn, om end Udsigterne til en Rente have været sierne, faa» 

ledes ogsaa den sig meer ordnende Tingenes nye Gang, og den 

noget forbedrede Qvalitet af vore Producter, maaflee ogsaa den 

aarlig tiltagende Folkemængde i Europa, skjondt Virkningen deraf 

neppe endnu kan have viist sig i nogen synderlig Grad, men hvoraf 

dog udgaaer noget Haab om en bedre Fremtid.
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17.

Markfred, Hegn.

^Vtorste Parten afAmtet kan rose sig af en god Markfred. Især 

have Vester Herred og Egnen ved Mogeltonder længe, der skges 

over i 50 Aar, været i Besiddelse af dette Gode. Toning og 

Vogtning ere fornemmeligen de Midler, ved hvilke Markfred er op- 

naaet. Kun i Egnen ved Mogeltonder er den en Folge af Jnd- 

groftninger. Imidlertid maa man ikke troe, at Mvret derfor 

bliver ubenyttet.*)  Naar det naaer hen i October, gaae Crea- 

turene overalt lose; men hvor Hegn mangler, sorger Enhver ved 

Vogtere for, at fremmede Marker eller Vintersæden ikke overfares; 

dog tages det naturligviis ikke saa noie, om et Hoved paa denne 

Aarstid kommer over Markeskjellet. Meest tilbage i dette Punct 

er den nordligeDeel afAndst Herred, ligesom tildeels ogsaa Malt 

Herred, og endnu hores her jevnligenKlager over denUvillie, man 

paadrager-sig, ved at bringe Lovens Midler i Anvendelse. Imid

lertid forandre Anskuelserne sig meer og meer, og paa flere Steder 

er i de sidste Aar tilvejebragt en taalelig Markfred. I Marskby- 

erne ved Ribe er det Skik at lønne en Markmand, som har Op

syn med, at intet Creatur gaaer lost udenfor de indgroftede Fenner, 

og træffer han et saadant, tegner han Eieren for j til 1 ß. lybsk. 

Men saasnart Kornet er indhostet, slaaes los, og da er det ogsaa 

for det meste forbi med Markfreden, især dersom Vandfloderne 

fkulde forjage Creaturerne fra Engene. Lignende Markmænd hol

des ogsaa i den hoiere liggende Geest imellem Ballum og Mogel- 

tonder.

*) Om Forskjellcn imellem Opgivelsen og Afbenyttelsen af 8Evrct, 

see Veile Amts Beskrivelse.

Hegn af nogen Betydenhed sindes kun i den sydostlige og syd- 

vestlige Deel af Amtet. I den sydostlige Deel have Seest. og
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Hjarup Sogns ved Colding det meste Hegn, almindeligviis: be

plantet Jordvold. Men saa godt eller saa stærkt Hegn, som i det 

tilstedende, og med mere lerede Jorder begavede Tyrstrup Herred 

i Hadersleb Amt, findes langt fra ikke her. Ikke heller er Ager

marken inddeelt i saa mange smaae Kobler, saa at Koerne maae 

holdes toirede, istedetfor at i Tyrstrup Herred alt Qvæg, selv Faar, 

hvoraf dog kun holdes faa, gaae lose hele Sommeren i de ind- 

hegnede Kobler. Næst herefter har Leierskov Sogn, især Ferup 

Bye, det meste levende Hegn. I Gjesten-, Veerst- og Jordrup 

Sogne ere Skovlodderne omgivne med Niisgjerder, snart ovenpaa 

en Jordvold, snart uden en saadan.

I den sydvestlige Deel af Amtet kjendes intet andet Hegn 

end Grofter, som til dette Diemed gjores 3 Alen vide og 2 Alen 

dybe. Hermed ere ikke alene de mange smaae Lodder eller Fenner 

i Marskengene overalt omgivne, men selv den hoiere liggende 

Geest imellem Troiborg, Ballum, Hoier og Mogeltonder har 

valgt denne Hegnsmaade, og man seer her overalt Markerne ind- 

groftede i smaae Lodder af 6 til 7 Dematers Omfang. Creaturerne 

gaae i Hvileaarene lose i disse Indhegninger, og som Tvangs

middel bruges alene at koble dem sammen.*)  At denne Hegns

maade svarer til Diemedet, maa man slutte af de mange Aar den 

allerede har været brugt, men rigtignok holdes Grøfterne overmande 

vel oprensede. Pastor Hansen i Ballum siger, at han ikke har 

fundet Ufred ftorre her end paa Als, hvor dog saa gode Knikker 

haves. Imidlertid vilde dog store Hovmarker neppe lade sig ind- 

frede paa denne Maade; thi jo storre Qvcegflok, des storre Van- 

skelighed med at styre Creaturerne, hvorimod nogle faa Hoveder 

gaae mere rolige indenfor det dem anviste Rum. Troiborg er 

maaftee et Veviis herfor. DenneHovedgaardsMarker ere, tvcrt- 

imod almindelig Skik og Brug, indhegnede med Jordvold og 

Groft, og Creaturerne holdes desuden toirede. Som bekjendt

*) Koer, Stude eller Qvier ere koblede parvüs til en Vom eller et 

Stykke Træ, 4 til 5 Tommer tykt og 1» Alen langt. Faar gaae 

3 sammen, et ved hver Ende af en ligebenet Triangel, som dan- 

nes af 3 alenlange Kjepye. Undertiden bruges et ligearmet Kors, 

hvortil 4 Faar kloves.
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foretrække ogsaa Engelænderne, der saa meget ynde Losgang, 

smaae indhegnede Lokker for store. Imidlertid maa her dog be

mærkes, at Toiring af Fedeqvceg eller stort Qvceg mere og mere 

udbreder sig; thi Creaturerne have da ikke Lejlighed at bevæge sig 

saa meget og trives altsaa bedre; men Studene maae da hele 

Sommeren holdes i Heel, for at forebygge at de bisse. Dette er 

nokHovedgrunden, hvorforncrsten alle store Studeholdere foretrække 

Toiring for Lesgang. At mindre Græs derved skulde medgaae, 

som almindeligviis troes, stemmer ikke overeens med Forfatterens 

Erfaring. Forresten finder den omtalte Hegnsmaade naturligviiS 

kun Anvendelse hvor Underlaget er leret.
Udenfor de omtalte Districter er Hegn meget sjeldent. Varde 

har sin Agermark indhegnet imellem Mand og Mand, men Heg

net er ikke andet end simpel Jordvold, uden mindste Plantning. 

Lignende Indhegninger bemærkede Forfatteren paa Endrupholm, 

Hesselmed, ved Landsbyerne Holm i Vester Herred, og Thistrup 

i Dster Herred. Men desværre, disse Exempler give intet synder- 

ligt Haab om at see dem efterfulgte. Intet Sted freder Hegnet 

tilborligen, og de paa Digerne plantede Buste ere enten uddøde, 

eller see meget forknytte ud. Det øvrige Hegn indskrænker sig til 

de Jordvolde afHede- eller Maartorv, som opfores omkring Ha

verne eller Gaardspladserne, og som aldrig groe til, men efter 

nogle faa Aars Forlob forfalde og maae opreises af nyt. Hist og 

her ere Engene dog godt indfredede ved Grøfter.

Nyt Hegn opreises kun i de østlige Sogne af Andst Herred, 

hvor denne Sag begunstigeS af Skovenes Nærhed og et mere 

vandholdende Underlag. Mere vestlig tænker ingen herpaa, ja 

Opførelsen af Hegn ansees som et forgjeves, og, formedelst Mar

kernes Omfang, uoverkommeligt Arbeide. Steendiger er der, af 

Mangel paa Steen, enkelte Sogne undtagne, ikke at tænke paa. 

Jordvold groer aldrig rigtigt sammen i den lose Jordbund, og 

strider derfor efter nogle Aars Forlob nej). Diger af tilkjorte 

Maartorv kunne, formedelst Besværligheden af det dermed for- 

bundneArbeide og deres ringe Varighed, kun anvendes i detSmaa. 

Plantning paa Diger lykkes ikke, i det mindste ikke paa den hidtil 

brugte Maade. Podningerne kunne vel groe et Aarstid eller to.
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I
men naar be hpe Diger udtsrres gaae de ub*),  I fugtigt Land 

gaaer det bedre. Dog vil Terlmann have fundet, at den eneste 

tjenlige Bust hertil er den store Vidie (Salix cinerea), som sin

des hist og her i Moserne. Den er varig og buffer godt, men 

maa ikke forvexles med en anden Salix, udentvivl aurita, som 

ogsaa voxer i Moserne, men flet ikke duer da den er en Dværg

plante. Salix viminalis og triandrfa kunne vel groe, men staae 

langt tilbage for cinerea, da de hverken buste saa godt eller ere 

saa varige, og forlange desuden et meget bedre Jordsmon.

*) Ved at floife gamle Diger, endog 2 Alen tykke, har man fundet 

dem indvendig saa rorre som Aske. Dette kan imidlertid ogsaa 

finde Sted paa Leerjorder.

Hvilket Udfald de hidindtil gjorte Forsag med at opforeHegn 

i Nibe Amt have havt, kan, foruden de! alt anforte, endnu fol

gende Exempel fra Gamst Proestegaard vise. Strax efter Hr. Pa

stor Junghans's Ankomst til Kaldet lod han sin hele Agermark og 

sine Enge indhegne med 824 Favne Jorddige og 248 Favne Groft. 

Men det viste sig snart, at Hegnet ikke kunde værne for Faar eller 

Ungqvæg, og ikke heller havde Varighed. Et senere anstillet Forsøg 

med at indhegne en Grønning i Heden blev ikke lønnet med et bedre 

Udfald. Resultatet af dette Capitel bliver altsaa: at Vogtning 

og Toiring for det forste ere de eneste sikkre Midler for at tilveje

bringe Marksred i de sandige Hedeegne, og at det er megen Tvivl 

underkastet om levendeHegn nogensinde vilkunneblive almindeligt. 

Naar man imidlertid tager i Betænkning hvor vigtig Ly er for de 

sandige Marker, kan det Dnske, at see Vesteregnen beplantet med 

levende Hegn, ikke saa let opgives af Fædrenelandsvennen. For

fatteren mener derfor, at denne Sag endnu fortjener noiere at for

søges. Maaffee en Blanding af Eeg, Birk og Torn vilde være 

passende for de sandigeJorder. Maaskee at man gjorde bedst i at 

plante paa den flade Jord, eller i det hoieste at opføre meget lave 

Diger. Maaffee at det vilde være nok at gjennembryde Alen for 

at faae Buskene til at lykkes. Vedholdende Flid, Taalmodig- 

hed. Tænksomhed og fuldkommen Markfred, ere imidlertid nød

vendige Betingelser ved saadanne Forsøg.
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18.

Qvægavl.
kvægracer, deres Behandling, Mciericr, Tillæg, Foderstude, Stald- 

ning, mislykket Forsag med at bringe Studehandelen paa Holland 

i Gang igjen, Antal af Qvcrg i Forhold til Arealet.

(kvægracer.

3 Ribe Amt har man 3 Racer af Hornqvceg.

1) Den gamle jydske 2vace, som endnu udelukkende holdes i 

Andft- og Slaugs Herreder, men i de ovrige Partier af Amtet 

meer eller mindre er fortrængt af en Bastardrace, vi siden komme 

til at omtale. Dette Qvæg er sort eller graat, snarere smaat 

end stort, men for det meste ganske godt proportioneret, hvad man 

kalder plat. Kun i Slaugs og de nordlige Partier af Andst-, 

Malt« og Gjording Herreder er Qvæget noget spidst og hoibenet, 

men dog altid meget noisomt og triveligt. I det hele ftaaer 

denne Race dog langt tilbage for det Qvæg, som holdes i Thye, 

Vensyssel og Salling, og de Stude, som tillægges, kunne langtfra 

ikke maale sig med Studene fra hine Egne.

2) Det, af vor hensovede Diborg kaldte Zalve-Marsk- 
qvæg imellem Ribe og Tondern, etQvcegslag, der har meget til

fælleds med den ægte Marskrace, men er mindre. Lodet er mør

kerødt, sjeldnere sort. Hornene korte og tykke. Bygningen god, 

dog ikke udmærket, hverken hoi- eller lavbenet, lang- eller kortli

vet, grov- eller fiinknoklet. Derimod er Ribbebygningen fortrin- 

lig, og en hængende Bug sees sjeldent. Racen er meget trivelig 

og ikke seen til at voxe. Studene ere allerede i 4fcc Aar ligesaa store 

som deres Staldbrodre fra Jylland i 76c eller 8bc Aar. En saa- 

dan Slud, naar den er feed, veier 6 til 800 Pd. Imidlertid ere 

de unge 4 Aars Stude ikke meget tælgrige. Hvad Koerne an- 

gaaer, da er der en ftor Forskjel imellem dem, som Malkekoer be

tragtede. Mangen Koe af mindre Race giver ligesaa megen 

Melk. Dog er det vist, at naar man kan være saa heldig at træffe 

et udmærket Individ, giver det vel den dobbelte Melk, og selv
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Floden stal vcere feed. En Koe, der snart stal kalve, bliver betalt 

med 20 til 30 Rdlr. Crt. Gode Tyre til Racens Forplantning 

holdes, og den store Overeensstemmelse i Bygning, som man ved 

dette Qvccgflag overalt bliver vaer, viser den faste Typus, det har 

cpnaaet. Virkelig ere vanskabte Creaturer temmelig sjeldne, i 

det mindste har det forekommet Forfatteren saaledes. Hvoronskeligt 

at man i Jylland vilde efterligne dette Exempel, og ikke vise sig saa 

ligegyldig ved Valget af Tyre. (Man behage i dette Punct at 

eftersee Veile Amts Beskrivelse).

5) Det Zdte Slags Qvæg er egentlig en Bastard af de fo- 

regaaende to Racer, og sindes fornemmeligen i den vestlige Deel 

af Amtet. Hvorlcenge dette Qvægflag har været til vides ikke 

bestemt. I Egnen af Rorholm var Etatsraad Teilmann den 

forste, som 1780 lod komme 10 Koer og 2 Tyre fra det Slesvigske. 

Det rode Lod og Størrelsen yndedes, hvorfor Kalvene stærk søgtes 

til Tillæg, og hele Omegnens Qvceg snart sammenblandedes med 

hiin Race. Formodentlig have dog nok flere paa samme Tid la

det komme Tyre fra Marsken, og i Ribe har Krydsning sand- 

synligviis allerede tidligere fundet Sted. Paa de Steder, hvor 

Pleien har været god, er dette Qvceg ligesaa stort, som dets Stam- 

mefædre hiin Side Grcendsefljellet; men ffjondt ogsaa rodt, er det 

dog meget lysere af Lod, og har trindere, samt længere Horn. Li

geledes er det almindeligviis mere lavbenet, langstrakt, og haren 

mere hængende Bug, lutter Kjendemærker paa Tilværelsen afjydst 

Blod*).  Udmærkede Individer findes i Ribe, men især hos Sog, 

nefogden Anders Mortensen paa Gammelgaard i Dlgod Sogn, 

samt hos en Broder af samme, der boer ikke langt derfra. Og

saa i Hodde- og Lunde Proestegaarde saae Forfatteren ret smukke, 

store Koer, men som dog forekom ham noget hoibenede, og mindre

*) Som bekjendt vrage Holstenerne Stude med morkerodt Lod og 

korte, budte Horn. Men er Farven lyserod og Hornene trinde, 

gaae saadanne Stude dog endnu med, fordi de ansees at besidde 

mere af den jydske end Marsk'racensEgenheder. Lodet ogHornene 

crc derfor ikke saa uvæsentlige Individualiteter, som nogle have vil

let lade dem gjelde for. Tverti,nod komme de altid meget til Hjælp 

for ar efterspore en Races Herkomst.
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rette i Kryds og Lænd. Imidlertid lærer Erfaring, at dette Qvæg- 

flag i det hele dog er for stort for saa mager en Egn. Kun de 

Steder, som haveOverflod afEnge og nogenlunde gode Græsgange, 

ere istand at skaffe delte Qvceg den behørige Pleie. Koerne paa 

Norholm give ikke mere end 6 til 7 Potter Melk om Sommeren. 

Det Samme vilde sikkert kunne opnaaes af en langt mindre Race. 

Til Bekræftelse for Rigtigheden af hun Bemærkning, behoverFor, 

fatteren kun at beraabe sig paa den saa erfarne Eier afHesselmed, 

ligesom paa salig Kampmann og Teilmann, der eensstemmigen 

erklærede sig til Fordeel for den gamle jydske Race, som den for*  

trinligste for deres Localiteter.

*) I Efteraaret 1826 gik endnu meget Qvcrg ude langt hen i De

cember.

(Kvægets Behandling.

I Vesteregnen er det Grundsætning, at fodre Qvceget det 

bedste mueligt om Winteren; thi da Græsset er knapt om Somme

ren, vilde Creaturerne aldeles vansioegte, dersom Pleien om Vin- 

teren ikke var saa meget bedre. Imidlertid betinges denne Regel 

altid af det avlede Hoe- og Scrdforraad, og da dette, især i det 

Indre af Landet, ofte er lidet, formaaer selv den bedste Villie ikke 

at bringe det videre end til en tarvelig, men des ordentligere Pleie. 

Naar man ikke frygter for Fodermangel, indbindes i de forste 

Dage af November*).  Sædvanlig gives 5 Givter daglig, 3 om 

Formiddagen og 2 om Eftermiddagen, men nogle lægge endnu den 

6tc til. De malkende Koer vandes to Gange, nemlig om For

middagen efter anden Givt, og om Aftenen forend de fodres af. 

Til Juul, eller om muligt længere endnu, gives en Givt utoer- 

stet Seed efter Vandet. I Marskbyerne bruges hertil Skafte- 

havre ja endog hele Bpgkjærve. I de ringere Egne er det for- 

nemmeligen Rivningen, som hertil afbenyttes. Siden fodres med 

Hoe og Halm alene, men Sæden tærskes aldrig ganske reen af. 

Hvor der avles megetHoe, faae Malkekoerne 3 til 4Givter daglig 

deraf, men hvor Hoet er mere knapt kun to. Det bedste Hoe gi

ves altid Koerne, og det ringeste Opdrættet, ligesom delte ogsaa
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maa hjælpe sig med mindre Hse og mere Halm. Boghvedehalm, 

naar den er godt bjerget, opfodres som anden Halm, men er 

Boghveden kommen daarlig ind, duer Halmen ikke til andet end 

Strøelse. Den Forsigtighed iagttages, ikke at fodre med Boghve

dehalm forend Juul eller henimod Foraaret, da man vil have be

mærket at Koerne tidligere faae Luus, Udflet og Kloe derefter*).  

Hakkelsefodringen udbreder sig mere og mere, da den giver Lej

lighed til at blande det stivere med det blødere Foder, og tvinge 

forste i Creaturerne. I fodertrange Aar tyer man til Lyngen og 

giver deraf daglig een til to Givter, eftersom Noden udkræver. 

Især maatte dette Middel anvendes i Foraaret 1827, hvilket af 

Spottefugle kaldtes at staldfodre. Sædvanlig vedvarer Vinter- 

rogtningen til midt i Mai.

*) Pastor Stokholm paastaaer, at Koerne faac bedøvende Tilfælde, 

naar de fodres for stærkt med Boghvedehalm. Overhoved vil 

han have bemærket, at denne Boghvedens Virkning udstrækker 

sig ril flere Dyrearter. AEllinger, fodrede med Voghvedegryn, 

bleve ganske fortumlede t Hovedet og sank tilbunds i Dammen. 

Kalkuner fik Kloe i Hovedet og dode. Ved Hcnncgaard skal det 

ikke falde vanskeligt at skyde Vildænder i den Tid de sogc Boghvc- 

deagrene. Selv Bier ere mere urolige, og stikke mere i den Tid 

de trække af Boghveden.

Sygdomme blandt Qvæget ere temmelig sjeldne. I tøtre 

Sommere fornemmes undertiden lidtHofte eller Stønnen, og en

kelte Creaturer bukke vel ogsaa under for dette Tilfælde, hvorimod 

anvendes Aareladning. Aareladning er overhoved meget yndet, 

og bruges af mange regelmæssigen hvert Foraar, iscer ved Om

skiftningen af det torre Foder med Græsset, eller naar Creatu

rerne, som der siges, lide af Blod, hvormed dog neppe forbindes 

noget besternt Begreb; thi Sygdommen siges at komme snart af 

Overmaal af Kræfter, snart af Kraftesloshed. Bedre Udentvivl, 

om man, istedet for den megen Aareladen om Foraaret, gav Crea

turerne styrkende, Fordoielsen befordrende Midler, som Salt og 

bittre Urter. Mod Blodpis ansees Roden og Stængelen af Løve

tand for et godt Raad. I Andst Herred, især sonden for Konge- 

aaen, bruges Saltlage. Meget Væsen bliver gjort af en Sygdom 

kaldet: Horntomhed. Hornene blive kolde, Creaturet magres.
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og Halen bliver blod oven for Dusken, fom om Knoklerne 

vare borte. Man troer at en Orm, som gaaer igjennem Ha, 

len og Rygmarven op til Hornene, foraarsager denne Sygdom, der 

sandsynligviis ikke er andet end en Betændelse i Haleenden. 

Sognefoged Peder Jacobsen i Billum siger imidlertid, at Horn- 

tomhed undertiden er Forløber for Lungesygen. Man indgiver 

Serpentin og gnider Rygraden dermed. Eller ogsaa der gjores et 

Indsnit i Halen, hvori indgnides Peber. Bedre om man dertil 

brugte Saltlage. Der flak være Steder, som sjeldent ere ganske 

frie for denne Sygdom, som efter Nogle endog skal smitte.

Mejerier, Tillæg, Loderskude, Gtaldning.

Meierievcesenet er ikke i nogen blomstrende Forfatning i Ribe 

Amt. Deels ere Græsgangene ikke passende eller frugtbare nok 

dertil, deels ansees Opdræt som mere fordeelagtigt. Det siorste 

Meierie er paa Norholm og bestaaer af 100 Koer. Lunderup, 

Endrupholm, Estrup, Synderskov og Vamdrupgaard have Be

sætninger paa 40 til 70 Koer. Ellers haves i Almindelighed ikke 

over en Snees Koer paa nogen af de ovrige store Gaarde; en 

Bonde kan have 6 til 12. Overskuddet af Smorproductionen 

vilde derfor ikke være synderlig værd at regne, dersom Vesterboe- 

bonden ikke var en saa god Huusholder; og virkelig er der mange 

Beboere i de skarpe Hedeegne, som sjeldent eller aldrig smage Smor 

i deres Huus, men lade sig note med en Ostskorpe til det tørre 

Bred, for at faae Lejlighed til at samle lidt Smor til Salg. 

I Egnen af Ballum maa Bonden ofte kjobe Smor, da Tillægget 

opfluger Melken.

Af ulige større Vigtighed er Opdrættet. Overalt i Amtet 

tillægges en Mængde Qvier og Stude, dog meest af sidste, og i 

Hederne sees altid en heel Deel Ungqvæg at folge Faareflokkene. 

Især opfodes en stor Mængde unge Stude i Skovlodderne i 

Andst Herred. En Bonde tillægger her 4 til 8 Kalve, og derover, 

aarlig. De Stude, som komme fra denne Egn, ere meget sogte, 

fordi de taale ethvert Slags Græsgange. Ogsaa i Strøget imel

lem Ribe og Tøndern er Tillæget meget betydeligt, da næsten 

alle Kalve lægges til. En Bonde fra Schackenborg Gods har
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saaledes til en Besætning af 20 eller 22 Hoveder kun h eller 6 

Koer, hvorimod Resten er Ungqvæg og Stude. I Fardrup ved 

Ribe kan Forholdet være imellem 7 og 10 Koer til 12 eller 20 

Ungnod. Som Minimum kan nok antages, nt Koer og Ung, 

qvceg paa en Bondegaard ere lige j Tal, men i Almindelighed 

overskrider Ungqveeget langt dette Forhold. I Dster- og Vester 

Herred tillægges mindst, fordi Hederne ere daarlige til Græsning. 

Tillaget betragtes som Bondens bedste Indtægtskilde, da de 

Penge, derfor indtages, almindeligviis langt opveie Belobet for solgt 

Korn og Smor, og Qvæghandelen desuden altid bringer Contan- 

ter i Landet. Bekostningerne ere ubetydelige; thi for det meste 

grcesses i Hederne eller Skovlodderne, og om Vinteren fodres med 

ringe Mosehoe. Ikke heller falder Afsætningen vanskelig enten 

paa den ene etter den anden Tid afAaret. I den Slapheds-Peri- 

vde, som characteriserede Slutningen af det andet og det meste af 

det 3bu Decennium i vort Aarhundrede, har Prisen paa Qvæg vel 

været lav, som paa alle andre Preducler, men Afsætning har 

dog aldrig ganske manglet; thi Foder- og Grcesqvceg er en Fornø

denhed for mange. De unge Stude gaae almindeligviis fra Bon- 

dergaardene naar de ere 3, sjeldnere 4 Aar gamle. Salget fleer 

til Landmænd, som have større Gaarde og frugtbarere Jorder, og 

kunne give en bedre Pleie, eller Studene gaae umiddelbar i Han

delen og fores til Markederne i Husum og Vedel. Dog gaae 

Studene fra Egnen imellem Ribe og Mogeltonder ikke saa langt, 

men afsættes paa Markederne i Tondern, for at groesses i de nær

meste Koge, hvor man ingen jydske Stude holder. De fleste 

Stude sælges om Foraaret fra Foderet, dog gaae ogsaa mange 

af om Efteraaret, for at besætte de større Gaarde eller fortære 

Marskmandens Hoe og Halm. Prisen har i de sidste Aaringer 

varieret imellem 14 og 20 Rdl. Crt. for et Par 3 Aars Stude af 

jydsk Race, hvorimod lignende Stude af det Slags, som holdes 

sonden for Ribe, have kostet 40 Rdl. og derover.

Græs- eller Foderstude i 4bc og 5" Aar holdes paa alle store 

Gaarde, som ikke have lagt sig efter Meierie; thi Tillæg brUges 

ikke paa de store Gaarde. Bramminge har for Tiden den største 

Besætning af dette Slags. Dog er der ogsaa mangeBonder, som 

holde Fodersttlde. Saaledes s. Ex. i Gjesten-, Seest-, Hjarup-og
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Skanderup Sogne i Andst Herred, Fardrup-, Vilslev-, Darum- og 

andre Sogne ved Vesterhavet, hvor det ikke er sjeldent at sinde en 

Besætning af 20, 4 eller5Aars Stude paa en Bondegaard. Stu

dene kjobes for det meste i Egnen selv, dog komme nogle ogsaa fra 

Holstebroe. Forhen hentedes langt flere Stude fra det nordlige 

Jylland, deels til de nu nedlagde Herregaarde, deels til Marflby- 

erne norden for Ribe, hvor man med den borlvegne Velstand har 

sect sig nødsaget til at lægge sig mere efter Opdræt. Foderstudene 

holdes med Hoe ogHalm, samt lidt utorsken Sæd. At stalde eller 

fodre med gruttet Korn bruges ikke længere i den Deel af Nibe 

Amt, som ligger norden for Kongeaaen. Mod Foraaret vandre 

Foder-Studene til Husum, for at afsættes til Marflbeboerne.

Man seer heraf, at en stor Mængde jydske Stude allerede i 

en meget tidlig Alder bringes til Marsken. I ældre Tider brugte 

Marflbeboerne kun udvoxne Stude, men uheldige Omstændighe

der: formindsket Afsætning, Pengetab rc, have nodsaget dem at 

opbrcekke deres gamle, fede Græsgange, og lægge sig efter Sæde- 

avlen. De hole Rapsædpriser, som i sin Lid havdes, bidroge 

maastee ikke heller livet til denne Forandring. Men herved gik 

da ogsaa for en Deel Lejlighed at holde stort Qvæg tabt, thi de 

til Hvile udlagte Marker manglede Evne til behorigen at fede 

fuldvoxne Dxner. Man mnatte altsaa noie sig med at holde 3 

til 4 Aars Stude. Ogsaa det avlede stive Foder kunde ikke vel 

anderledes benyttes. Smaae, fede Stude, til Indflagtning og 

Forbrug i Huusholdningen, kjobes desuden hellere af Borgerne i 

Hamborg og i de holsteenffe Kjobstceder, da storre vilde være dem 

til Besvær. Prisen er derfor i Almindelighed forholdsvirs hoiere. 

Men saaledes fik da ogsaa Opstaldningen af udvoxne Stude paa 

Herregaardene i Jylland et Stod, som seent eller aldrig vil for

vindes. Hvorimod Tillægget paa Bondergaardene ntaatte have 

vundet, dersom ikke atter andre Omstændigheder vare indtrufne, 

som lade befrygte, at ogsaa denne Green af vort Landbrug svæver 

i Fare for at gaae tabt. Forklaringen herom i det Folgende.

I hele det store Strog, som ligger norden for Kongeaaen, 

altsaa storste Delen af Amtet, bruges Mæskning eller Fedning af 

Creaturer kun til Huusbehov, uden forsaavidt, at de Byer ved 

Vesterhavet, som have Marskenge, i Eftersommeren kunne græsse
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nogle sene Koer paa de flagne Enge, for om Efteraaret at 

afsættes til Fanoe, Varde eller Holsteen. Derimod udgjor Mæsk

ningen af Stude en væsentlig Næringsgreen for de sydvestlige Be

boere af Amtet, især i Egnen omkring Mogeltonder. PaaTroi- 

borg, i Ballum, Forballum, Ottersbol og i Mogeltonderkog fe

des mange Stude paa Græs. Men langt flere endnu mceffes 

om Vinteren paa Stald ved Hoe og Korn. Især udmærker Hoved- 

gaarden Troiborg sig i dette Punct. Et par Hundrede Stude staldes 

her vist aarlig. Den yderste Flid anvendes for at bringe Studene 

til den hoieste Grad af Fedme. Fodringsmaaden er folgende: 

cm Morgenen gives Hse; herpaa vandes, og ovenpaa folger 

Maling (gruttet Korn) paa Kjcervehakkelse; derpaa Hoe igjen, 

atter Maling paa Hakkelse, og endelig om Aftenen enGivtSkaf- 

tehavre. Men det er langtfra at alle fodre saaledes. Malingen 

bortfalder hos de fleste. Studene fra Troiborg koste derfor ogsaa 

gjerne en halv Snees Daler Crt. mere end andre. Samtlige her 

fedede Stude gaae til Hamborg eller Altona. Fra Troiborg af- 

gaae saaledes ugentlig smaae Transporter paa 10 til 12 Stkr. 

Reisen medtager en 8 til 10 Dage. Prisen paa en feed Stud er 

for Tiden fra 36 til 50 Rdlr. Ctr,. Mange befatte sig som sagt 

med Studestaldning; dog overlades i Almindelighed Afsætningen 

til de egentlige Qvceghandlere, da det vilde være for rrsicabel for en 

enkelt Gang at sende Qvceg til Hamborg, hvor Priserne ere saa 

variable, at der fra den ene Uge til den anden kan være en For- 

fkjel af 10 Dalere eller mere pr. Hoved. For den, som daglig 

forer denne Handel, opveie Priserne hinanden. Her, som i de 

nærmeste Koge, feder man ikke længere jpdfle Stude, men alene 

unge 4 Aars Stude af Landracen. At man vælger dem saa unge, 

kommer deraf, at Fordelen at holde Studene til de ere udvoxne, 

ikke staaer i Forhold til det Foder, de fortære, at Risicoen vilde blive 

storre, og at Græsgangene, som forhen anført, desuden ikke ere 

saa kraftfulde længere. Men at man foretrækker Landracen for 

den jydske Race, har sin Grund deri, at Slagterne i Hamborg, 

som dog ere de fornemste Kunder for denne Vare, hellere ville have 

det store rode Qvceg, som staffer dem mere Fordeel. Accisen i 

Hamborg er den samme for en lille som for en stor Stud, nemlig 

5 Specier. Zkke heller gjores længere af Hamborgerne den For-
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paa Kjod et, der engang var Afsætningen af jpdff- Stude faa 

fordeelagtig, saa meget har Vellevnet og Luxus aftaget. Slag

terne sage derfor nu kun at faat den storste Vægt for Pengene. 

At Tælgen i nogle Aar har været saa godt Kjob, og ikke hoiere i 

Prus end Kjodet selv, betragtes ogsaa som en Grund hvorfor den 

lhdffe Race tilsidesættes. Maaskee nt den nylig i Gang komne 
Handel med levende Stude paa Engeland, hvor som bekjendt det 

saftfuldere Kjod af de store Qvægracer til Skibsproviffon fore« 

træffe det finere, mere velsmagende af de mindre Racer, ikke 

heller er uden Indflydelse herpaa.

Denne de jydske Studes T i lstd-sættets- har udbredt fig over 

hele Marffen lige til Elben. Selv i Marskbyerne norden for 

R.be, tillægges nu af al Magt rodt Qvæg. Dersom dette bliver 

v-d, og ikke andre Omstændigheder indtræffe, maa Jylland være 

belavet paa ak see sin Handel med magre Stude Dag for Dag 

at formindskes. Men mueligen at der da vil blive Fordeel 

ved selv at fede og sende til Hamborg, eller nedsalte til Forsendelse. 
Tillæggets Forøgelse i Marffen maa nodvendigen formindsk 

Mængden af detKjod, som falbpdes i Hamborg. ønskeligt der. 

for, at man i Lide belavede sig herpaa, og tillod at anlægge Bræn- 

berier paa Landet, som det sikkreste og fordeelagtigste Middel til 

hunt Oiemeds Opnaaelse*),

*) Fra en Mand som ikke onsker sig nævnet, har Forfatteren modta

get folgende Bemærkning, denne Sag betrcrffende.

Directe Handel med jydss, saltet og røget Orekjod burde 

aabnes med Yarmouth eller Newcastle. Dermed provianteres 

gjerne de nordlige Ker. Hetland, Orkney, Guernsey tage meget. 

Etablissementerne i Newfoundland re. Jnden for Vendekredsen 

er det røgede og saltede jydskeFaare- og ungtOrekjød det sundeste 

og bedste, betales ogsaa dyrest. Hamborgerne sende allerede Jag

ter ni a Guayara-Kysten i Syd-Amerika, og Anmelderen har, i en 

danst Consuls Hnus i Engeland, talt med en Skipper, der, ved 

sin Jagt med 3 Mands Besætning, ved tredie Neise havde tjent 

saa meget, at Principalen vilde give ham en Fregat at føre,

Ribe Amr. fin
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Mislykket Forfog med at bringe Studehandelen paa Hol

land i Gang igjcn.

Capitelet om Stude engang paa Bane her, vil Forfatteren end

nu fortælle et Forsog, som for nogle^lar siden gjordes, foratbrmge 

den gamle Studehandel paa Holland i Gang igjcn. Man vil 

erindre sig, at den nederlandske Regjering for nogen Tid siden 

frigav Indførselen af fremmede Creaturer, om Forfatteren mindes 

ret, for etTidsrum af 15 Aar. Folgen deraf var, at nogle Spe- 

culcmtere strap ssgte at indlede Forbindelser med Jylland. Heri

blandt var isæren i Amsterdam boesat Dansk, ved 9eavn /laua 

ritg Fredriksen, som vist ligesaa meget af Virkelyst, som Attraae 

ester at gavne sit Fødeland, lededes ved dette Foretagende. Men 

denne Mand indsaae strap, at Hjerting, Hovedudskibningsstedet for 

jydffe Stude til Holland i fordums Dage, ikke begunstigede hans 

Forehavende, især af Mangel paa Lejlighed til at græsse Studene 

naar Modvind forhindrede Afseilingen. Han fattede derfor den 

Plan, at kjobe Den Lange.Liebjerg i Hjertingfjord, hvorhen Stu

dene med Ebbe let lod sig bringe, hvor de tilstødende Marskenge 

vilde have givet Lejlighed at oppebie en gunstig Wind til Overfar

ten, og Indskibningen desuden faldet meget lettere. Him hoist 

ubetydelige lille De, som alene ved sine Enge faaer nogen Værdie, 

tilhorer Sognet Hoe i Dester-Herred. Eierne, som det vigtige 

Diemed kun lidet rorte, vare uforskammede nok at begjcere 15 eller 

16,000 Rdlr. Crt. for ovennævnte Jordstrimmel, meer altsaa 

end hele Hoe Sogn maaskee er værd. Man bod dem 6000 Rdlr. 

Crt., men nogle Velhavendes Halsstarrighed, maaskee ogsaa den 

Fordom, ct den Arv, Fædrene have efterladt os, ikke uden Straf 

gives Slip paa, eller Frygt for at Markerne i Hoe Sogn af det 

tilstrommende Qvæg vilde blive nedtraadte, bragte den helePlatt 

til at strande, saa at hine driftige Hollændere, efter lange og kje- 

delige Underhandlinger, endeligen saae sig nødsagede at opgive deres 

Forehavende. — Det er vift ikke let at sige, om Realisationen af 

him Plan virkelig vilde have ledet til en klækkelig Afsætning af 

jpdfle Stude i Holland*).  Men naar man betænker, at Sagen

*) Et paa samme Tid fra Tondcrn iværksat Forsog havde ingen 

videre Folger.
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fra not Sid« alb-l-z ingen Risl« mtbfnli, og at ite ai«n«Slu- 

ttfianbtten »Ild- hav- faatt tt m>t Sving, mm «N stor D-«l af 

vort overmodige Kom ogsaa d-rvrd fuudri tn god Aflobskilde*  ** *1, 

tntet altsoa var al lob-, men m-g-k at »inbt; maa man forunbré 

fiS °«-» at d,»ne Sag ikk- har funbtt m>r-Opm-°rks°mh-b. B-- 

'°ctnc af H°e Sogn havde bog nok vkd passende x»st-r varet at 

C6ertaU til n""'-g Wræbdft af d°«SEimd°mSret til d«n om- 

tviftebe Plet. En Treschow dl« en Schmh-pd-r") vild- nok 

have bragt denne Sag i Rigtighed!!

*) Hollænderne have aldrig kjobt andre end staldede Stude hos oö. 

) Stiftamtmand i Viborg.

**2 Skovgrunden afbenyttes til at græsse Ungqvcvg paa.

^"llhoveder, Z Hest og 7 til 8 Faar regnede for i Koe.

') Heraf meget privat Eiendom.

2lntal af kreaturer i Forbold til healet.

Betræffende Antallet af Creaturer imod Arealet har For

fatteren samlet folgende Data.

I Hjarup Sogn kan enGaard paa 4Tdr.Htk. med et Areal 

af omtrent 90 Tdr. Land g. M. Ager, Eng og Skovbund^) 

hvrs Jorder ere i nogenlunde god Drift, holde 26 til 28 Stkr.' 

Hornqvceg, smaat og stort regnet imellem hinanden, 4 Heste og 8 

ttl 128aar. Zlnflaaes denne Besætning til 25 eller 26 Koer****)  

bliver det et Hoved paa 3£ Tde. Land.

Paa Præstegaarden i Leierffov Sogn holdes 6 Heste, 40 Qvægs. 

^ cber 16 F"ar. Arealet udgjor 151Z Tde. Land *****)  

Bescetningen anflaaet til 40 Koer, bliver det et Hoved paa 3< Sfc

Roigaard i Gjesten Sogn, med et Areal af 250 Tdr. Land 

Eng, Mose og Skov, fodrede i Winteren 1827-28: 34 

Koer, 10 Stude, 10 Stkr. Ungqvæg, 7 Heste og 2OFaar. Dette 

anflaaet til 56 Koer, og en 50 Tdr. Land fredet Skovbund freu 

tegnet, kommer der omtrent 1 Hoved paa Tde. Land.

Gaardmand Anders Jepsen i Askov, Malt Sogn, holder 

paa omtrent 60 Tdr. Agerland, 10 Tdr. Engbund og 10 Tdr.

(11*)
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Hedejord, altsaa xaa et Areal af 80 Tdr. Land: 4 Heste, 40Koer, 

8 Stkr. Ungqvæg og 10 til 14 Fa ar, som, anflaaede til 24 Koer, 

udgjsr et Hoved paa Tde. Land.

Synderffov har et Areal af 220 Tdr. Land Ager og Eng, 

samt 80 Tdr. Land Mose og Hede. Herpaa holdes 50 Koer, 10 

Unghsveder, 200 Faar og 10 Heste, der, bragte i Regning paa 

den foranforte Maade, udgjore 85 Koer, hvilket bliver 1 Høved 

paa 3 Tdr. Land. Gaarden er i de sepere Aar stærk bemerglet.

Dette gjaldt de bedre opdyrkede Dele af Andst- og Malt- 

Herreder. Hvor Hederne ere af ftorre Omfang, eller Hoebjergnin- 

gen mindre og Jorderne skarpere, er Forholdet ikke saa fordeel- 

agtigt.
Prcestegqarden i G amsk, Andf? Sogn, der skylder af 6 Tor. 

1 Skp. 3 Frd. 2 Alb., har et Areal af 106| Tde. Agerland, 

54 Tdr. Land Engbund og 46| Tdr. Land Hede, hvortil endnu 

2 Tdr. Land Grønning, ialt altsaa 189| Tde. Land. Herpaa 

holdes 4 Heste, 2 Kjorestude, 10 Koer, 18 Stkr. Ungqvæg og 12 

Faar. Ungqvceget og Faarcne leies der Græs til, for nt spare 

Grønningerne i Heden til Slcet. Reduceres den anførte Bescet- 

ning til 24 Koer, bliver det omtrent et Hoved paa 8 Tdr. Land.

Til Gaarden Skjodeberg i Waarbasse Sogn, bestaaende 

af 2 sammenlagte Bondergaarde, haves et Areal af circa 300 

Tdr. Land Ager og Hede, foruden 22 Karles Slæt en Miil derfra 

i Gjcsten-Kjcer. Besætningen udgjor ordentligvris: 10 Koer, 

20 Stude, 10 Ungnod, 4 Hefte, 2 Arbeidsftude og 50 til 70 

Faar, som, reducerede til 41 Koer, vil udgjore omtrent et Hoved 

paa 8 Tdr. Land.

I Grindsted Sogn kan en Bondegaard paa 2, til 3 Tdr. 

Htk., med et Areal af 80 Tdr. Land Ager og Eng, og en Hede i 

det mindste af to Gange saa stort et Omfang, holde 6 Koer, 2 

Heste, 2 Kjorestude, 2 Ungnod og 40 Faar. Anflaaes denne 

Besætning til 1Koer, bliver det et Hoved paa 15 til 14 Tdr. 

Land.
Rorholm har omtrent 400 Tdr. Agerland, 230 Dages Eng- 

slæt, hvoraf dog en stor Deel er saa langt fraliggende, at Efter- 

græsningen maa blive ubenyttet, og 6 til 700 Tdr. Land Hede. 

Herpaa holdes 100 Koer, foruden Tyre og Opdræt, 80 Faar og
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en 7 til 8 Kjore, eller Ride-Heste. (Avlingen drives ved Hove

ris). Anslaaes den hele Besætning til 155 Koer, vil det blive et 

Hoved paa 9 til 10 Tdr. Land. Regnes Heden fra, som ikke 

tjener til andet end at græsse Ungqvoeget og Faarene paa, vil 

Forholdet omtrent blive et Hoved paa 5 Tdr. Land.

Hesselmed har omtrent 130 Tdr. Agerland, 80 Tdr. Eng

bund og en 600 Tdr. Land Hede; dog afbenyttes sidste flet ikke 

paa Grund af den lange Frastand. De 210 Tdr. Land Ager 

og Eng ernære 20 Koer, 40 Foderstude om Vinteren, 10 Ung- 

nod, 6 til 7 Heste, 2 Kjorestude og en Snees Faar. Dette an- 

flaaet til 50 Koer, udgjor et Hoved paa lidt over 4 Tdr. Land.

Paa Sneumgaard, saaledeS som den for sidste Udstykning be

fandtes, blev holdt i Almindelighed 20 Arbejdsheste og 150 Hove- 

tfr, meest Stude. Denne Besætning kan ikke anslaaes hoiere 

end 150 Koer. Arealet udgjor 600 Tdr. Land Sand-Ager og 

Marsk, halvt af hvert Slags. Der holdes altsaa et Hoved paa 
4 Tdr. Land.

Paa Noye, en af flere Parceller fra Schackenborgs Hov- 

marker sammensat Gaard, med et Areal nf 90 Demater, meest 

sandig Agermark og torvagtig Eng i Mogeltonderkog, holdes Vin

ter og Sommer 4 Heste, 12 Stude, 12 Stkr. Ungqvæg, 6Koer, 

6 Kalve og 12 Faar, omtrent det samme altsaa som 30 Koer eller 

et Hoved paa lidt mere end 3 Tdr. Land.

Af de 4 sidste Exempler sees, hvorledes Forholdet igjen for

bedrer sig, naar man kommer de engrige Bredder af Vesterhavet 

nærmere. At dette Forhold, paa sidste Exempel nær, endnu ikke 

er saa fordeelagtigt som i de bedre Dele afAndst- og MaltHerred, 

kommer vist af det storre Slag Qvceg der holdes.

19.

Hesteavlen.

tingtre Gmsgange, og den Magrrhed, b«r i del hkle cha- 

racteriserer Ribe Amts Jordbtlnd, ereAarsag i at Hesteavlen, en.
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feite Sogne af Andst Herred og Strøget imellem Ribe og Ton- 

dern undtagne, ikke er af nogen synderlig Betydcnhed, men paa 

de fleste Steder indskrænker sig til Vedligeholdelsen af Hestetallet. 

Paa ringe Jorder kunne ingen store eller kostbareHeste holdes, og 

folgeligen er det umueligt for stmste Parten af Nibe Amt at con, 

currere med bedre Egne om at frembringe Hefte til Udforsel, 

allermindst i en Tid, da Priserne saa meget ere sjunkne og det større 

Slags Heste alene finder Afsætning. Ikke desmindre har Tillæget 

i de senere Aar neppe formindflet sig, men maastee snarere taget 

til. Alle indsamlede Efterretninger samstemme i at bekræfte denne 

Paastand. Landmanden skyer naturligvits, under Omstændigheder 

som de nærværende, enhver rede Udgift, og tillægger hellere de 

Heste, han selv behover, end udsætter sig for at savne den fornødne 

Arbejdskraft, fluide end paa denne Maade hans Heste komme 

ham lidt dyrere at staae. Og hvor man frembringer Heste til 

Salg, giver man Ugjerne Slip paa den vanle Erhvervsvei, da det 

dog er bedre at tage noget ind end flet intet, og det desuden er 

tvivlsomt om andre Foretagender vilde blive mere indbringende.

I hvilken Tilstand Hesteavlen i Ribe Amt befinder sig, 

skulle nedenfolgende specielle Skildringer soge at oplyse.

I den sydostlige Deel af Andst Herred have de fleste Gaarde 

en Følhoppe, og tillægge som oftest et Fol aarlig. Hestene ere af 

det storre jydske Slags, nemlig fra 10 til 10| Qvarteer, med en 

sluttet Bygning og af en triveligNace. Dog seer man allerede i 

de Sogne, som ligge sonden for Toldlinien, og hvor Hesteavlen drives 

stærkest, enkelte Individer of det store, langbenede, magre og 

fiarpknoklede Slag, hvoraf saa mange sindes i Haderslev Amt. 

I Haldtsted Kroe, Vamdrup Sogn, har været en Hingst, som 

flere Gange har faaet Præmie, men som nu er dod, saa at denne 

Egn for Tiden mangler en god Hingst.

De bedreDele afMalt-, Gjording-, Skads-, Vester, og Oster 

Herreder have et mindre Slag Heste af,9£ til 10 Qvarteers 

Høide, som afgiver ret gode Arbejdsdyr, men aldrig har været 

udmærket i andre Henseender. Fol tillægges overalt, men ikke 

synderligt mere end til egen Brug. Sognefoged Jep Jensen 

i Hodde har en lnv Præmiehingst, som dog nedstammer fra Bjerge 

Herred. En anden Hingst, der ogsaa har faaet 1^'Præmis
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findes i Terpagger, Sneum Sogn. Den er af holsteenff Race 

med Ramskopf.

I den nordostligs Deel af Amtet er Hesteavlen at regne for 

intet. Sjeldent tillægges et Fol, ligesom her overhoved kun hol

des faa Heste.

Ganske anderledes forholder det sig med Egnen imellem Nibe 

og Tendern. Her udgser Hysieavlen een af Bondens vigtigste 

Erhvervsgrene, og en Mængde Heste til Salg optrækkes. Man 

holder store, holsteenfke Hingster, som jevnlig fornyes, og hvoraf 

nogle have faaet Præmie. Men Racen mangler aldeles den faste 

Typus, der saa meget udmærker Egnens Qveegrace. Brogede, 

stimlede og alle Slags farvede Heste sees imellem hinanden i een 

og samme Bye, og paa Vanskabninger mangler det ikke heller. 

Ikke desmindre finder den bedre Deel af dette Slags Heste en god 

Afsætning fordi Racen ved sin Størrelse og stærke Reisning im

ponerer. Kogbeboerne kjobe de unge Heste i 2bct og 3ble Aar, og 

afsætte dem iglen til Prangerne, som give 70 til 90 Rdlr. Crt. 

for en udmærket 4 Aars Hest af dette Slags. Imidlertid har 

det forekommet Forfatteren, at de Attributer, der have flaffet denne 

Race Credit, ikke altid svare til hvad der efter Exterieurens Reg

ler kaldes smukt eller godt. Saaledes udarter den stærke Reis- 

ning ikke sjeldent til Svanehals, og endnu oftere til en bred, stiv 

Hals, der vel ikke mangler Boining for oven, men sidder som om 

den var paaklistret, i (lebet for ved indvortes Kraft at hæve sig, og 

derved giver Hesten et klodset Udseende, hvilket klodsede eller stive 

Væsen ofte udbreder sig til de svcige Dele af Kroppen især Krydset 

og Benene, saa at man troer at have et af Trcee udskaaret Bil

lede for sig, istedet for en organisk, livfuld Skabning. Megen 

Disproportion opdages desuden ofte; saaledes seer man ikke sjel

dent et urimeligt lille Hoved paa en svær Krop. At Spat ikke er 

nogen sjelden Feil ved denne Race, maa man slutte deraf, at 

mange operere deres unge Heste for Spat, ved at underbinde 

Skankaaren, bortskjære og udtrække det Stykke deraf, som løber 

vver Spatknuden. Man kalder denne Operation Aarekorrning. 

Den mislykkes sjelden, men svækker Hesten. Hestene af denne 

Race ere desuden ikke meget haardfore, saa at Forandring i 

Pleien, eller vedholdende Arbeide, strap svækker dem og de blive
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magre. Iorddyrkerne imellem Ribe og Tendern gjorde udentvivl 

bedre i, siden de engang ere komne ifærd med at krydse, at an

skaffe sig gode, engelske Hrngster, ikke afben phantastiske Wædde- 

obcr-Race, men af de saakaldte Halvblods-Heste, og ingen Hing

ster af andre Racer at taale. Der torde nok loves dem et godt 

Resultat heraf.

Hvad Hestens Pleie angaaer, da er den i det hele ganske 

god, stjondt undertiden lidt knap. Ved Michelsdag, eller kort 

efter, komme Hestene ind og faae Rug- eller Havrekjcervehakkelse, 

hvortil endnu skjæres Rughalm, som mere og mere forøges, alt 

som man kommer længere ind i Vinteren. Hoe gives forst henad 

Foraaret. Byg, lagt i Støb, er befundet meget tjenligt i Ploie- 

tiden. Den gyldne Regel at fodre lidt og tidt iagttages med 

Noiagtighed, og den virker hoist velgjerende. Hestene ere her, efter 

tkoeværdige Vidners Forsikkring, i en langt bedre Stand, end paa 

bedre Jorder og ved overflodigerc Foder i Sjælland. Om Som

meren kommer forst Hestenes ringeste Tid, men man holder gierne 

inde til for st eller midt i Juni. Uden Hjælp afEfterflætten i En

gene vilde Hestene dog have ondt at bjerge sig. Marffbyerne, 

der frembringe Havre og Hoe i Overflodighed, fodre naturligviis 

anderledes, men neppe saa overeensstemmende med Hestens Natur.

20.

Faareavlen.

r'-Jcn ældste og oprindelig eneste Faarerace i de norden for 

Kongeaaen beliggende 8 Herreder af Ribe Amt er det saakaldte 

Zedefaar. Men det findes nu kun i de Dele af Amtet, hvor 

Drivten i Heden har vedligeholdt sig, eller hvor store Heder endnu 

haves, altsaa i Slaugs Herred , de nordlige Partier af Andst-, 

Malt-, Gjording- og Skads Herreder, samt lidt af Oster- og Ve

ster Herreder, eller, under eet taget, den nordostlige Deel afAmtet,
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Her, og alene her, findes Hedefaaret i ffn oprindelige Tilstand. 

En Guard kan have 50, 100, ja 150 Faarehoveder, og disse 

Faareflokke udgjore, som Hr. Pastor Sommer meget rigtigt be- 

mærker. Hedernes bedste Prydelse. Racen er lille, og Faarene 

fode almindeligviis kun eet Lam*).  Slagtet, veier et saadant 

Faar ikke mere end 1| til2 Lpd., og holder 2 til 3 Pd. Talg. Da 

Lammene ere smaae og magre, altsaa ikke tjenlige til Slagtning, 

lægges mange Beder til. I Almindelighed giver et Faar iz Pd. 

Uld, og en 3bic Aars Bede 2| til 3 Pd. i tvende Klipninger. Ul. 

den er vel ikke grov, men fortjener dog neppe Navn af fim; 

mange Faar ere endog stpguldede o: bære Haar som Geder.**  ***)) 

Prisen pleier at være 9 til 10 ß. lybsk, i de sidste Aar har man 

dog kun givet 7 til 8. Det er ikke ubetydeligt hvad der af delte 

Slags Uld gaaer i Handelen.*"'*)

*) Hvor Græsgangene ere saa knappe som her, ansees det for en Daar- 

lighed at holde Faar, der give 2 Lam.

*r) Man vil paastaae, at disse Haar agres meget hoit i Engeland, og 

at deraf forfærdige- Castor-Hatte.

***) Fer Udskiftningen holdtes Geder i Veirup-, Holsted-, Aasrrup- 

og Starup Sogne. Nu sees ikke en eneste meer.

Hvor Drivten i Hederne derimod har ophort, er der foregaaet 

en stor Forandring med Faarene, som er bevirket deels ved de 

bedre Græsgange paa Agrene, deels ved Krydsning med et storre 

Faareflag. Virkningen as det bedre Græs, uden Forbindelse med 

Krydsning, sees paa Faarene i den sydligeDeel af Andst- og Malt 

Herred, især i Egnen omkring Estrup. Et Faar veier her 2 til 3 

£pb. og bærer 5 Pd. Uld aarligt. Hvad Krydsning i Forening 

med den bedre Græsning have frembragt, kan sees i Skads,, Ve

sler*  og Oster Herreder, hvor Faarene, ligesom Qvæget, alt meer 

end i 50 Aar have været underkastede en Blanding med frisiske 

Faar. Men denne dobbelte Cuur har neppe havt nogen bedre 

Virkning end forste alene. Faarene ere hverken ftorce, triveligere, 

uldrigere eller frugtbarere end i den sydlige Deel af Malt og 

Andst Herreder, ja Racen er snarere mere grovknoklet og mindre 

flutter, i det mindste har det forekommet Forfatteren saaledes. 

Hvor Faarene paa den anførte Maade ere indskrænkede til at græsse
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paa Agrene, kan der almindeligviis ikke heller holdes flere end til 

Husets Fornødenhed. Uldsalget er derfor ubetydeligt, og finder 

kun under ualmindelige Omstændigheder Sted. Heraf at slutte 

Faareavlens Aftagelse siden Udskiftningen, vilde imidlertid være 

for overilet; thi ikke alene give Faarene det dobbelte Udbytte tmod 

for, og har Forbruget af Faarekjod og Uld med den forøgede Folke

mængde betydelig tiltaget, men de bedre opdyrkede Dele af Landet 

have ikke heller nogensinde havt saa store Faareflokke som de min

dre opdyrkede.

I den sydvestlige Deel af Amtet, eller Skroget imellem Ribe 

og Tondern, haves et temmeligt stort Faareflag, med lange Haler 

og grov Uld. Racen er upaatvivleligen den samme, som i de til

stødende Koge, men staaer dog i Henseende til Bygning, Huld, 

Uldrighed, og Uldens Godhed meget tilbage for samme, hvilkettil- 

strives de mindre kraftfulde Græsgange og Behandlingen i det 

hele. Faarene fra Kogene ere langstrakte og lavbenede, veie, fede 

80 Pd., give 1 til 2, sjeldnere 3 Lam, og bære 4 til 5 Pd. af 

en 3 til 4 Tommer lang meget elastisk og glat Uld, saakaldrt 

Kcemmeuld. De fleste af disse Egenstaber tabe sig lidt efter lidt, 

jo nærmere man kommer Ribe. Faarene i Kogene klippes kun een 

Gang om Aaret. Deres Uld er meget sogt, og opkjobes af om

rejsende Fabrikanters fra Hamborg, Altona, Christiansfeld og 

Kjobenhavn, der betale den dyrt. Den sædvanlige Priis er(6ß. 

lybsk. Af Lammene tillægges de fornodne Gimmere til Flokkenes 

Necruteping. Resten af Gimmerne flagtes til Forbrug i Huus- 

holdningerne. Væderlammene gildes og gaaer i A06 eller ü" Aar 

til Hamborg. Paa Kyststroget mellem Nibe og Hoier rækker Faare- 

avlen neppe mere end til Huusbehov. Beboerne i Kogene have 

derimod store Faareflokke paa 100 Stkr. og mere, saa at Uld- og 

Bedesalget er meget betydeligt. Et interessant Syn for en Frem

med ere de mange Tusinde Faar, som, overladte til sig selv, græsse 

i Fællig paa det uinddigede Land ved Horer, kaldet Dorland. 

Dette Faareflag fortjener langt mere end det store eiderstcedtske 

Faar vore Landmænds Opmærksomhed; men vil dog neppe med 

Nytte kunne indføres uden paa frugtbare Iorder*).

*) Paa Sondergaard ved Troiborg har Hr. Voy Feddersen oprettet 
ct Skæfcrie paa 200 Faar af det anforte Slags. De staac i Torer



171

Den siinuldede Faareavl gjsr aldeles ingen Fremgang. I 
hele Amtet sindes kun 2 Flokke af siinuldede Faar, nemlig paa 
Bamdrupgaard i Andst Herred og paa Rorholm ved Varde. Paa 
forste Sted lod for endeel Aar siden daværende Eier Hr. Kammer
herre y. Düring komme 200 Merinofaar fra Hannover, som 
anvistes Græsning paa een af hans salig Fader, den som Feldt- 
herre og Landmand lige fortjente Generallieutenant v. During, 
opdyrket Hede. Faarene bleve aldeles behandlede efter en med
fulgt hannoveranst Hyrdes Forffriftec, og formerede sig snart til 
400. Menen Sygdom bortrev i et Foraar over den halve Deel 
af Flokken. For Tiden tilhorer Gaarden en anden af Generalens 
Sønner Hr. Major og Kammerherre v. Düring, Medlem af Ne- 

montecommissionen, som igjcn har bragt Flokken til 200 Stkr. 
Rorholm havde 1826 omtrent 80Mestis* *),  som bar Uld afMid- 
delsiinhed. De forste Merinovcedre sattes til Flokken for en 25 
til 30 Aar siden. Men man har ikke sorget for altid at have 
ægte Vædre, saa at det ikke er at undres over at Ulden ikke er 
finere enbnu. En 3«» Flok af Mestis, dog af langt ringere Bc- 
flaffenhed end ben. foregaaende, bragtes for nogle Aar siden af 
Hr. Fr. Stauts til Noilund i Ändst Herred, men er senere gaaet 
tabt ved Sygdom.

om Sommeren, men gaae lose om Cfteraaret og Linteren, og be- 

handles forresten som i Kogene.

*) Afkommet efter en Krydsning med Merino-Nædre og grovuldedc 

Faar.

Ovenanførte Exempler fraregnede, er der kun fleet lidet end
nu for den siinuldede Faareavls Udbredelse. Hr. Mumsen paa 
Sonderflov har nylig anskaffet sig nogle Bædre fra Vamdrup- 
gaard, og Hr. Pastor Sommer i Grindsted sorger-for, altid at 
have en halvsiin Væder til sine Faar, hvilket af enkelte andre 
vel ogsaa er efterfulgt og ansees rigtigere end at bruge ægte Meri- 
novcedre. Hist og her i Andst-, Malt- og Gjordrng Herreder ha
ves saakaldte engelffe Faac med en mere krollet og lidt'finere Uld 
end den almindelige. Men om disse Faar virkelig stamme fra 
Engeland, eller hvorfra ellers, har det ikke været Forfatteren mue-
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lig« at faae Underretning om hos Egnens Landmænd*).  Saavel 

disse saakaldte engelske Faar, som Merinofaaret, ansees for noget 

kjelne og ikke at kunne trives i Hederne. En anden Anke imod 

de fiinuldede Faar i Almindelighed er, at de koste for meget om 

Winteren at holde, ogat den fine Uld saare vanskelig afsættes, 

end ikke engang til de samme Priser som grov Uld. De grove 

eller styguldede Faar ansees derfor at betale sig ligesaa godt, saa 

meget mere som de bedre taale Mangler ved Græsgangene.

*) EtatSraad Teilmann, i sit ofte omtalte Manuskript, anfører, at, 

en Mand fra Tendern, i hans Tid, bragte 2 Vædre fra Enge- 

land, og at dereS Afkom meget har udbredt sig. Af Kammerherre 

Grev Lerche er i Aaret 1826 forskrevet directs fra Cngeland 2 

Vædre og 2 Faar af en meget smuk Race, og placerede paaScha- 

ckcnborg. Det samme er fkeet med i Tyr og 2 Livrer af udmærket 

Bygning, men mindre end Landracen.

Den Maade, paa hvilken Faarene behandles, er saare simpel. 

Største Delen af Aaret lader man dem soge deres Næring i 

det Frie, og troer ikke at det betaler sig at anvende meget paa dem. 

I Kogene ved Tsndcrn komme de endog aldrig i Huus, selv i 

den ftrængeste Vinter, men naar Jorden er bedækket med dyb 

Snee, bringer man Hoe til dem i dertil indrettede Hekker, eller 

man giver lidt Havre, 1 Fdkr. til 15 eller 16 Stkr. Denne 

Fremgangsmaade ansees nødvendig forFaarenes Sundhed og Ul

dens Qvalitet. En regelmæssig Rogtning om Vinteren er derfor 

sjelden og finder almindeligviis kun Sted naar Jorden er tillagt 

mcd Jis og Snee. Det almindelige Fodringsmiddel er da Mo- 

sehse, saa ringe at man neppe skulde synes det var værd at 

bjerge, eller ogsaa godt Hoe, men i saa ringe Mængde, at det 

maa droies med siin Lyng og Mos fra Hederne. Nogle give 

dog ogsaa, især i Begyndelsen, Rughalm. Faa nænne at an

vende lidt Kjærne paa deres Faar. Saalænge denne Regtning 

varer, komme Faarene dog altid en Timestid hver Dag ud, og er 

Veiret i mindste Maade foieligt, horer den strap op, uagtet det ikke 

sjeldent hcendes, at man maa begynde forfra igjen. Om Foraa- 

ret og Esteraaret græsse Faarene paa Agrene. Om Sommeren 

staae de enten toirede paa Agergræs, eller gaae lose i Heden, eller
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ogsaa de græsse er Par Timer i hvert Dogn paa Agrene, men 

gaae for Resten i Heden. Del forste ansees for det bedsie. Driv- 

ten i Heden for den usundeste.

Paa Rorholm gaae Faarene ikke ude om Vinteren, men 

faae om Efteraarct noget utorsken Rivning af Havre og Nug, og 

siden Hoe, men komme dog saa tidligt som muligt om Foraarct 

ud igjen. Ogsaa Pastor Sommer holder sine Faar regelmæssigen 

nogle Maaneder inde.

Et faære sundt og lidet bekosteligt Fodersurrogat for Faa

rene, som meget afbenyttes paa Fanoe og indsamles i de smaaeDale 

imellem Klitterne, er de fine, bladrige Grene af Salix arenaria, 

af Fannekerne kaldet Vægger. Saasnart Kornhosten er forbi, 

begynder man at flaae Vægger, og sætter dem strax i smaae Stak

ke, hvor de dog kun forblive i nogle Dage, og saa hjemkjores. 

Dæggerne maae ikke veires for meget, at de ikke flulle tabe deres 

Blade.*)

*) Paa Melkeafsondringcn have disse Vægger en saare ubetydelig

Virkning, og meddele desuden Melken og Smørret en bcesk Surag.

Koerne faae derfor kun smaae Portioner heraf engang imellem for 

deres Sundheds Skyld.

*♦) Paa Rorholm havde stærk Fodring med Byg ingen anden Virk

ning, end at Faarcne syntes at komme sig, men snart igjen blevc- 

skabede. Smitte bidrager unægtelig meest til at udbrede Syg-

Forfatteren har ikke kunnet erfare om Sommerstaldfodringen 

af Faarene noget Steds har værer brugt. Derimod har Græs- 

ning i Folde været prøvet af Gaardmand Dillum Pedersen paa 

Huldvadgaard i Brorup-Sogn, men er strax igjen opgivet. Paa 

Vamdrupgaard folger man den i Tydffland brugelige Foldning 

paa Brak-Marken om Natten. Hvorledes Faarene i Hederne om 

Sommeren holdes foldede, er allerede omtalt i 5fc Capitel.

Den hyppigste Faaresygdom er Skab. Den anrettet ikke 

sjeldentmegen Skade, og ansees at have sin Hovedgrund i den usle 

Pleie, Faarene nyde. Man horer derfor mange paastaae, at den 

fan fodres bort, hvilket dog neppe er at forstaae anderledes, end at 

en god Pleje afværger denne hæslige ©pgbom**).  Imod Skab 

bruges meest Tvætning med Rottekrudt, kogt i Vand, eller et 

Afkog af Geilrodder. Ogsaa Terpentinolie anvendes med Held.
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En anden Sygdom er Guulsotten, de TydffeL Faule, her kalder 

Vand, hvoraf undertiden hele Flokke doe hen ad Vinteren. Mid, 

ter imod denne Sygdom kjendeVesterboerne lrgesaa lidt som Ve- 

terinairerne. Dog have de lært at rndsee, at den har sin Grund 

i sumprge eller side Græsgange, hvorfor Faarene hos nogle alene 

komme paa Agrene, eller i det mindste græsses nogle Timer dag

lig der. Hvor Græsgangene ikke ere fuldkommen sikkre, vilde det 

være til stor Nytte, om man i de torreste Sommermaaneder, paa 

hvilken Tid Sygdommen i Almindelighed grundlægges, gav sine 

Faar hver 146e Dag en Skeefuld smaahakkede bittre Urter, blandet 

med Salt. I Winteren dode mange Faar af Gulsotten i 

Slaugs Herred. Endelig er Dreiesygen (das Drehen) ikke heller 

ubekjendt. Man siger her om et Faar, der er befalden med denne 

Sygdom, at det er tuntet eller dort.

21.

Havevæsenet.

Beridernes Haver ere i Almindelighed meget fmane, 600 til 

1000 c-j Alen i Omfang. En Bondehave paa 1| til 2 Skpr. 

Land kaldes stor. Hegnet er som oftest maadeligt, og saare 

sjeldent beplantet, saa at Lye mangler. I Haverne selv træf

fer man som oftest intet uden Kartofler eller Gronkaal, hvorfor 

de ogsaa kaldes Raalgerarde« Den mere Velhavende har 5 til 

4 Bede med Timian, Puurlog, Petersillie og Gulerødder, maa-

bemmen, ønskeligt maaskce derfor, at det bcfalcdcs at holde 

skabede Faar indelukkede, indtil Attest om deres fuldkomne Hel

bredelse tilveicbragtes. Z de sidste Aar har Skab forvoldet meget 

Tab i After- og Vester Herred.
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stee it Par Stikkelsbær- eller Ribsbuske. Frugttræer sees ikke, 

uden i nogle af de østligste Sogne afAndstHerred, og endda kun i 

ringe Mængde, meest ALble, og Blomme-Træer, men af maa- 

delig Art.

Den ærværdige Olding Hr, Ivnghans, Præst til Andst- og 

Ejesten Menigheder, erklærer i sin Indberetning til Landhuus- 

holdningsseljkabet, at Havedyrkningen i And ft Herred staaer paa 

samme Fod som for Udskiftningen, og nt i de 38 Aar, han har 

været Præst i denne Egn, ingen Fremgang er kjendelig. Alle 

ovrige Indberetninger samstemme i at bekræfte denne Bondens 

store Ligegyldighed for Havevæsenet. Afsætningen af Kjotten- 

urter er under de fleste Omstændigheder en saa mislig Sag, og 

Forbruget t en Bondehuusholdning saa ubetydeligt — Hbt Log 

og Timian i Slagtetiden — at Dyrkningen af en Have betrag

tes i Almindelighed som et Arbejde, der ikke lønner sig, og der be- 

rsver Avlsbedriftcn for megen Tid, allerhelst da de fleste Kjokken- 

urter ere at faae for en Bagatel. Saalcenge Bonden derfor ikke 

faaer mere Smag for Kjokkenurter og en bedre Madlavning i Al

mindelighed, vil Havedyrkningen, eller rigtigere Dyrkningen af 

Madurter neppe gjore stor Fremgang hos ham. Med Hensyn til 

hans Sundhed, og det Belleven (engod, sund, behagelig Fode), 

Bonden saa godt som enhver anden Borger i Staten fortjener 

at blive deelagtig i, kunde man rigtig nok onfle at Havedprk- 

ningen maatte gjore storre Fremgang paa vore Bondergaarde. 

Men med Hensyn til det Oeconomiske er der sandelig intet herved 

at vinde for Bonden. Han vil ikke forbruge mindre Flesk, Kjod, 

Meel og Gryn, men sikkert langt mere Smor og Flode, som 

Tilberedningen af Kjokkenurterne vil medtage; og istedetfor at 

de nye Fødemidler fluide droie paa de gamle, ville de kun endnu 

Mere skjærpe hans Appetit. Den jydfleBonde er ingen Italiener, 

eller rigtigere: Jyllands Himmel rr ikke den italienske. Med 

Rette betragter Bonden derfor en Have som en Gjenstand for 

Luxus, og Havedyrkningen vil sandspnligviis forst ret udbrede 

sig, naar der bliver mere Delstand i Pandet. Erfaring synes 

allerede at stadfæste Rigtigheden af denne Paastand.

En Hindring for Havedyrkningens Opkomst er den almin- 

dclig vedtagne Mening, at Clima og Jordsmon ere denne Sag
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imod. Men Ribe Amt fremviser allerede saa mange Exempler 

paa det modsatte, at der ingen Tvivl kan være om, at Haver 

ogsaa kunne lykkes i Jyllands Vesteregne. Nogen mere Bekost

ning eller Uleilighed medfører denne Sag rigtignok, end i de bedre 

Dele af Landet; thi ikke at tale om, at det ikke nytter at anlægge 

en Have i en Sandbanke, vil Jorden gjodes godt med Blån- 

drngsmog, og Alen især opbrydes, selvom den ligger dybt, da 

Træer ellers aldrig lykkes.*) At gamle Frugttræer efterhaanden 

gaae ud, skal tjene som et Beviis for Umueligheden at skaffe sig 

Frugthaver, eller som de her med deres gamle danske Navn kal

des: Abildgaarde. Men man betænker ikke, siger vor afdøde 

' Teilmann, al Frugttræer ligcsaa lidt som andre Ting i Verden

have Privilegium paa Evighed! Et af de kraftigste Argumenter 

imod alle Indvendinger, som kunne gjores, afgiver Haven ved 

Endrupholm, anlagt af Etatsraad Teilmann for 60 til 70 Aar 

siden. Denne Have bar i Sommeren 1822: 80 Tdr. Wbler, 

hvoriblandt baade Gravenstener og Pigeons, foruden en heel 

Deel Blommer. Endog Humle skal lykkes her temmelig godt. 

Sognepræsten for Jerne» og Skads Menigheder Hr. Bønnelykke, 

(nu dod) har for omtrent 50 Aar siden anlagt ved sin Prceste- 

gaard en udmærket smuk Have, der alt i flere Aar har givet god 

Frugt, endog Viindruer. Haven ved Rorholm, hvor dog mange 

gamle Træer sindes, bærer endnu overflødig Frugt. Den for 

4 til 5 Aar siden afdode Sognefoged og Dannebrogsmand M. El- 

beck i Bobol, Feuling Sogn, har anlagt en temmelrg stor Frugt

have, hvortil han for det meste selv har opelsket Træerne. Paa 

Dyemos i Iernved Sogn har Eieren Hr. Lindberg nylig anlagt 

en godt indhegnet og beplantet Kjokkenhave, som i Efteraaret 1826 

fremviste mange herlige Urter i den frodigste Vcext. Flere gode 

Haver findes omkring Gjording. En stor og godKjokkenhave kan 

sees ved Ose Prcestegaard. Paa Giellerupholm ved Varde har 

Kammerraad Tetens gjort sig fortjent af at dyrke Kjokkenurter i 

Friland, og især frembragt Blomkaal og Kaalrabi, som kunde 

have gjort den bedste Have i Osteregnen 2Ere. Hans Fremgangs- 

maade er folgende. Om Efteraaret fælbed med Ploven et Par

) Haverne ved Bramminge, især den ældre, vise det tydeligt.
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M udhvilede Agre af den osten for Gaarden beliggende Jord. 

U 9obt Gjodffe paakjores og nedgraves om Foraaret, hvor- 

paa umiddelbar plantes. Jorden er sandig, og det eneste, som 

begunstiger denne Dyrkning, er Leiligheden at vande Planterne 

fca ^arbe 2(66 klyder tæt nedenfor. Dette Exempel er et nyt Be- 

v-.s for hvad beherig Hvile kan Udrette. - Endelig maa her end. 

nu anfores Byen Skjedsbol i Lunde Sogn, hvis 5 Beboere i deres 

fmaae Haver dyrke Timian, Merian, Porre, Pelersille, Sillerie 

rc- til Salg. I Marken dyrkes Kartofler og Gulerødder, hvortil 

81erne tages en Agerende i Nærheden af &aatben, fom gjodes 

.qobt 09 ^aves dybt. Den samme Plet benyttes flere Aar i Rad. 

Utter og Nodder ere særdeles gode, og afsættes paa Markederne i 

^arde eller hjemme. Enhver af de 5 Beboere sælger over 20 Tdr. 

gulerødder. Imidlertid er denne Industrigreen ikke egen for 

^kjedsbol alene. Nogle af de andre Byer i Lunde Sogn, ligesom 

-^rogum i Aal Sogn, benytte den ligeledes.

Mange Exempler kunde endnu citeres,- men de anfsrte have 

forekommet Forfatteren at være de bedsNykkede, og altsaa at for

tjene meest Omtale. Af egentlige Bonder have imidlertid saare 

faa endnu profiteret heraf, og det, disse faa have udrettet, er hoist 

ubetydeligt. Siden Herregaardenes Nedlæggelse har Antallet af 

t-llærte Gartnere formindsket sig meget, og der klages derfor over 

Mangel paa kyndige Mcend til at undervise Bonden eller andre 

der attraae at anlægge Haver. Ikke heller haves noget Sted i 

Amtet en Planteskole for Frugttræer.

Hvad Kjobstædernes Havevæsen angaaer, da har Varde vel 

en Deel Haver, men Ribe og Landsbyen Skjedsbol drage dog ikke 

l!bt Fordeel af at afsætte deres Havesager paa Markederne her. 

Hvidkaal faaes bedst og for bedst Kjob fra Hamborg og Altona. 

^Cbler kommer der en Deel af fra Elben, foruden det sædvanlige 

daarlige Nedfald, Osterboerne bringe til Marked her. Ribe har 

en god Havebund. Dets Havevæsen har derfor længe været be- 

men de senere store Vandfloder have anrettet megen Skade, 

de sjunkne Priser paa Havesager have gjort endnu mere fole, 
l'g. Der frembringes en DeelFroesorter, ypperlige Rodleg, samt

Aibe Amt.
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en Mængde Ribs og Stikkelsbær, der afsættes i de nærmeste Kjob- 

stoeder og Landsbyer.

22.

Skove, sluttede Plantninger, Torvemoser.

Skove.

Kun to af Ribe Amts Herreder, nemlig Andst, og Malt Herre- 

der, ere begavede med Skov, de øvrige have ikke stort andet end Krat 

eller smaae Lunde at fremvise.

I Andst Herred er Bekke Sogn det eneste, som aldeles mang

ler Skov, men et desftorre Skovareal have de fleste af de øvrige. 

Efter etb Forfatteren af Pastor Eiler i Leierflov meddeelt Opteg

nelse, have folgende Byer norden for Toldfijellet Skov.

Glipstrup og Geissing i Andst Sogn.

Dstergiesten, Ravnholt og Roigaard i Gjesien Sogn.

Veerst i Veerst Sogn.

Jordrup og Knudsbol i Jordrup Sogn.

Feerup, Vraae, Uhre og Egholdt i Leierflov Sogn.

Efter Hr. Pastorens Bekjendtskab til Egnen, anseer han 

Wraae-, Knudsbol- og Ravnholt Skove for de bedst vedligeholdte, 

Feerup-og Jordrup Skove derimod for de største, men ikke saa 

godt fredede. Mindst Skov har Uhre og Glipstrup, men meest 

medtagne ere Skovene i Veerst Sogn. Sonden for Toldfkjellet 

har især Hjarup Sogn megen Skov, Vamdrup Sogn derimod 

kun til Byen Bastrup. I Secst Sogn have de fleste Gaarde 

tilFornodenhed, og nogle endog til Salg. Skanderup Sogn har 

nogle smaae, men ret gode Skove, især til Dollerup og Gjellebolle. 

Disse Skove ere, paa Uhre-, Egholt- og Skanderup Byes Skove



1 7 9

W , u d f lis te d e . B e s ta n d e n  e r fo rn e m m e lig  B o g . C e a o a E l  

s in d e s  v e l o g s a a , m e n  ik k e i n o g e n  M æ n g d e . T ræ e rn e  h a v e  i A l-  

M in d e ltg h e d e n ra n k o g f ro d ig  V æ x t, o g  G ru n d e n m a a a lts a a  

c e re b e q v e m . M e n  d e s v æ rre ! d e s e n e re fo r L a n d m a n d e n faa 

t ra n a e b a v e  fo ra n le d ig e t, a t m a n h a r a n g re b e t S k o v e n e  v e l 

m e g e t, s a a a t m a n g e a f d e m  e re o v e r F o rs v a r lig h e d  u d ty n d e d e .  

im id le r t id  v ild e  S k a d e n  d o g  s ta a e t i l a t o p re tte , d e rs o m  S k o v e n e  

v a re  f re d e d e , m e n  e n d n u  k a n  m a n  ik k e  a fs e e d e n  In d tæ g t, G ræ s -  

m n g e n a fg .v e r , o g i d e t h e le g jo r S k o v e n e s  F re d n in g d e r fo r k u n  

-d t F re m g a n g . M e re  V e ls ta n d b la n d t L a n d b o e rn e  v ild e  u p a a -  

tv  tv  le  l ig  e n f re m m e  d e n n e  S a g ; th i h v o r K ra ft t i l a t b æ re  T id e n s  

B p rd e t.k re  h a r  m a n g le t , s in d e rm a n  S k o v e n e m e g e t v e lc o n s e rv e re d e  

M e n  d a  d e t h a r la n g e  U d s ig te r m e d  e n  F o ra u d r in g  i L a n d m a n d e n s  

a n r ' 0 9 S a m le  V a n e r e n d n u  læ n g e  k u n n e  b e h o ld e O v e rh e rre d o m -  

w e t, s y n e s d e t ik k e  u r ig t ig t , at Staten ta g e r s ig libt a f S k o v e n e .  

^ m tb (e rh b  "  b e t n e p p e fo rn ø d e n t at g iv e  a n d e n  F o rs k r if t : e n d  at

d e n til S k o v o p e ls tn in g tjenlig G ru n d o g at for, 
M e  a t h u g g e  fo r  L o d e . M e re  T v a n g  e r s k a d e lig , n e d s æ tte r  

E ie n d o m m e n e s L æ rd  o g  g e n e re r fo r m e g e t. O v e rd re v e n  K jæ r lia h e d  

fo r S k o v e n e  e r i G ru n d e n ik k e  a n d e t e n d  P e d a n te r ie !

D e n  s tø rs te  s a m le d e  S k o v  i M a ltH e r re d  e r  E s tru p  S k o v n f  

c irc a  2 0 0  T d , L a n d s  O m fa n g . D e n n e  S k o v e r y p p e r lig  v e d li-  

g e h o ld t , o g d e t g e ra a d e r d e n s  E ie r  H r . L a u tru p  ik k e  til liben 2©te 

fa a f fa a n s o m t at h a v e b e h a n d le t d e n n e  h e r lig e  E ie n d o m . T ræ -  

v c e x te n e r h e r fu ld k o m m e n s a a g o d s o m  i n o g e n  S k o v  i D s te re g -  

n e n . B o g  u d g jo r H o v e d b e s ta n d e n , m e n d e r f in d e s  o g s a a  m a n g e  

E g e , is æ r paa d e n  n o rd re  S id e , h v o r .G ru n d e n  d o g e r r in g e re , o g  

T ræ e rn e  d e r fo r n o g e t fo rk n y tte . P a a  d e n  v e s t l ig e  S id e  f te s ik k e  

fa a  Z E s k . D e lte  S k o v rc v ie r  e r is ta n d  til n a t lig  a t a fg iv e  e n  b e ty 

d e lig  M æ n g d e  B ræ n d s e l o g  G a v n træ . V is s e  S træ k n in g e r e re  ta g n e  

u n d e r F re d n in g . S k a d e , a t T ræ e rn e  e t S te d  p a a d e n  v e s t l ig e  

S id e , i d e  fo re g a a e n d e  A a rs  s tæ rk e  S to rm e , e re  o m b læ s te , fo r in d e n  

N y t O p lo b  v a r  t i lv e je b ra g t. S p n d e rf lo v  h a r e t S k o v a re a l a f o m -  

t re n t 2 0 0  L d r . L a n d , h v o ra f e n  s to rD e e lF re d e ffo v  m e d h e r lig O p -  

3 w d e . F o r  T id e n  h u g g e s  k u n  l id t, d a  P r is e n  e r  fo r  l id e t k ö n n e n d e .  

2 > l A s k o v « . V e re n - o g  M a ltb æ k  B y e r e r o g e n  D e e l S k o v , m e n  

s o m  ik k e  in d e h o ld e r  s y n d e r lig  a n d e t e n d  s m a a e  E g e  a f l id e n  V æ rd ie .

(1 2 * )
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Skovbunden er paa de fleste Steder kold, med Al til Underlag, 

hvorfor Træerne ikke heller ville voxe. Kun enkelte Strøg i Affov 

Skov have en bedre Bund og større Træer. Udskiftning har 

fundet Sted, men Fredning forssmmes, og Træerne ere i de senere 

Aar overordentlig udtyndede. 231 dette Herred henhorende kunne 

endnu folgende Kratte anføres: Skibelund ved Skodborghuus i 

Malte Sogn; Bsgefkov- og Hundsbækkrat i Læborg Sogn; Stile 

i Holsted-, Brorup- og Lindknud Sogne; TiislundKrat i Feuling 

Sogn, og ZEskelund i Brorup Sogn.
I Gjording Herred har Kjærgaard et Skovareal af 60 til 70 

Tdr. Land, begroet med smaae Ege, Boge, Birk og Vævercesp 

(her kaldet Skalde). Ogsaa findes nogle Wsp, Ron, 

samt mange Skovæbler, Torn og Hessel. Trcevæxten er god. 

Gavntræ og Brændsel soges imidlertid forgjcevrs, men til en 

Tid var Behandlingen ikke heller den skaansomste. Fredeflov er 

afsat, men om virkelig fredet, vides ikke bestemt. Krattene i 

dette Herred eret 2erp- og Smedegaardö- Krat i Bramminge 

Sogn; Varhoelund, hvor for 50 Aar siden endnu fandtes nogle 

smaae Træer; Enrboerlunden paa Sondergjording Mark, næsten 

ene bestaaende af Enebærbuske; desuden nogle Buske ved Lau- 

rup og Aastrup.
I Skads Herred ere GrimstrUp- og Ravst Kratte, som stede 

sammen, de storste. Forresten haves nogle ubetydelige Kratte 

ved Tjoereborg, Skads, Dse, Rsdebæk og Agerbæk.

Z Dster- og Vester.Herred haves ved Norholm en smuk Lund 

med nogle gamle Ege af temmelig Storrelse, men i altfor ubety

delig Mængde for at afbenyttes til Gavnved. Denne Lund, som 

tillige indeholder Ron, Bceveroesp og Hessel, ligger paa Skræn

ten af en Bakke, langs med nogle Enge ved Varde Aae, saa at 

den alt i mange Aar har afgivet en behagelig Lystflov for Herre, 

seedet Norholm. Kraruplund, tæt ved Hodde Præstegaard, inde

holder endnu nogle gamle, krumpne Ege, men Krattet ved Lun- 

derup ikke andet end Buste. Krattene ved Hennegaard og Kjcer- 

gaard ligge imellem Klitterne, men staae dog med deres Rod

der i fast Krund.
I Slaugs Herred findes kun, saavidt det er Forfatteren be- 

kjendt, nogle smaae Kratte i Naarbasse Sogn.



Alle disse Kratte bestaae meest af Egebuske. Nogle, saasom 

Bøgeskov og Stile, have tillige Bogebufte. I TEskelund Krat 

findes nogle TEskebuske. Ogsaa Bcevercesp antræffes i mange af 

dem. Nytten, man har af disse Kratte, indskrænker sig til at af

give lidt Brændsel at torre Malt ved, og skaffe ffg Toirestager, 

hvilke to Artikler ere temmelig dyre i Vesteregnen: nemlig 24 til 

32 ß. lybsk for et Lces Niis, og 5 til 4 ß. lybsk for en Snees Toi- 

restager. I nogle af Krattene falder ret god Græsning. Græs, 

scr kommer tidligt om Foraarel og holder sig længe om Efteraaret.

Som bckjendt, betragtes Krattene i Vesteregnen som Levnin

ger af fordums Skove. Men Erfaring lærer, at om de end fre

des, blive de dog, de faa Steder undtagne, hvor Jordbunden 

er lidt bedre end almindeligt, aldrig andet end Krat, horst smaae 

Træer med krumpne, lave Stammer. Bustene skyde deres Grene 

ligesaa meget i en horizontal, som i en vertical Retning, og blive 

sjeldent over nogle Alen hoie. Nogle have heraf villet slutte, at 

Egen, her voxer, udgjor en egen Art, forskjellig fra den, somantrcef- 

fes i Dsteregnen; men salig Teilmann, der var en god Botani, 

ker, benægter denne Paastand. Ikke heller har man i disse Kratte 

-antruffet store Træestubber eller Nodder, hvilket dog maatte have 

været Tilfældet, dersom her nogensinde havde staaet ordentlig 

Skov. At i Torvemoserne sindes tykke Egestammer, beviser ikke 

at disse have deres Oprindelse fra Egnen selv. En Vandflod kan 

have bragt dem dertil. Mangespaa Lye kan ikke heller vcereAar- 

sagen, hvorfor Buskene ikke naae en storre Hoide; thi ikke alene 

luner den ene Buff for den anden, men det viser sig ogsaa at naar 

de afhugges, voxe de hastig op igjen til den vante Heide, men 

ikke heller hoiere. Krattene ved Hennegaard og Kjcergaard ligge 

i Lye af Klitterne, men trives ikke bedre end andre Kratte. Over« 

hoved maa nok Vinden have raset med samme Heftighed i fordums 

Dage som nu! Notwendigen maa derfor Jordsmonnets Ringhed 

være Aarsagen hvorfor Bustene ikke opvoxe til Træer; og Mulig, 

heden af, at her for har staaet Skov, beroer altsaa ganske paa 

den Hypothese: om Jordsmonnets Beskaffenhed har forandret sig. 

Maaffee at Alen ved lidt efter lidt at samle sig har odelagt Træer

ne; eller maaffee at de Skove, som den fabelagtige Tidsalder af 

vor Historie omtaler, maae henføres til en undergaaet Formation.
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Imidlertid fortjente dog mange af disse Kratte at fredlægges. 

De vilde ikke alene tjene til Pryd for Egnen, men altid afgive 

en Mængde Brændsel- Man kunde jo lade dem voxe i No, saa- 

længe nogen Fremgang var kjendelig, og mutigen at der hist og 

her kunde opvexe smaae Træer til Gavnved«*)  Teilmann meente, 

at Fældning vilde kunne finde Sted hvert 12‘< , i det mindste hvert 

15»° Aar. Ogsaa meente han, at nogen Fordeel af Barken da 
vilde kunne haves.

*) Bøgeskov-, M skeln nd- og Varhoelund Kratte have saaledeS for havt 

Træer, hvilket af gamle Folk endnu godt erindres. Christen Han

sens vod i Griiustrup Krat, fredet omtrent i 16 Aar, viser ligele- 

des at det ikke overalt er sorgjæves at frede Krattene.

Sluttede plantninger.

Den almindelige Mening er, at saadanne Plantninger ikke 

kunne lykkes. Som Grunde anføres Jordsmonets maadelige Be

skaffenhed og de skarpe vestlige Binde. Imidlertid viser Erfaring, 

at saadanne Anlæg, naar man ganer rigtig tilværks, ikke ere 

umulige, kun forlange man ikke at forvandle hele Hedestræknin

ger tilsluttet Skov. Det derartige Jordsmon, og især Alen, som 

saa hyppig sindes, ere uncegteligen vigtige Hindringer, men næ- 

sten overalt vil man dog kunne finde større eller mindre Pletter 

beqvemme til Plantning, og desuden gives der jo Midler til at 

forbedre Grunden. Vestenvinden derimod er vist ikke saa farlig 

som den ansees for. Erfaring lærer, at hvor Træerne staae paa 

god Grund, have de Styrke til at modstaae Vinden, og groe end

og ret godt. Er Jorden derimod ringe, have Redderne ingen 

Krast, og Træerne blive ikke til noget, ligesaalidt i Lye, som ud

satte forN B. Vinden. Skoven ved Estrup harde skjonneste og ranke

ste Træer netop paa den vestlige Side. Kjærgaards- og Sems Skove 

ved Ribe ligge ganske aabne forHavet. Mangfoldige smaae Lunde, 

ja enkeltstaaende Træer ved Prcestegaarde og andre Steder, 

trodse paa det kraftigste Vinden. Især synes Pop ulus alba at 

gjere alle andre Træer i dette Punct Rangen stridig. Dog, 

her i Egnen at sige, at Træer kunne groe mod N. B., skjondt
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man seer det allevegne, vilde være et farligt Kjcetterie; thi en 
saadan antaget Umulighed er en god Undskyldning for intet For
sag at gjore. Saaledes talte Teilmann, og han pleiede ikke al 
fare med Tant. En af ham anlagt Plantage i Heden ved En- 
drupholm afgiver det kraftigste Beviis for Muligheden af saa- 
danne Anlæg. Træerne ere i god Grode, og alt komne saa vidt, 
at de kunne tjene til Loestræer og Hanebjælker. Erfaring vil 
lære cm de fremdeles ville vedblive at voxe. Anlægget er omtrent 
paa 4 Tdr. Land, og begyndt for en 30 Äar siden. Dog er en 
Deel deraf yngre. Uden for Plantagen have allerede selvsaaede 
Birk begyndt at vise sig og voxe godt. Tvende Bonder, den ene 
i Hinlbol, GrimstrUp Sogn, den anden i Stotsbol, Nykirke 
Sogn, have omkring deres Haver ret smukke Plantninger af 

2Elm og Solvpoppel, som cre i en fortræffelig Grode.
Forfatteren faae hos een af disse Bonder tvende Chatoller, forfær
digede af 2Esketrcee,, voxet paa Stedet. I Gjording er Præsle, 
qaardens Have omgivcn af en stor Mængde ftorre eller mindre 
Mske- og Ronne-Træer, der ere i god Grode. Mindre heldige 
have de, efter Rentekammerets Befaling, i Klitterne anstillede 
Plantninger med Naaletrceer været. De unge Træer skulle være 
meget forknytte, eller, efter andre Efterretninger, have ophørt at 
voxe. Nogle mene at man ikke har valgt passende Steder, andre 
at Ufred ikke har været muligt at afværge. Selv har Forfatteren 
ikke været paa Stedet.

Da Teilmann saa meget har bestjefliget sig med Plantning, 
maa det interessere at kjende de Erfaringer, han i dette Fag har 
samlet. Ester de af ham anstillede Forssg er Birken det Trcee, 
der groer bedst i al Slags, endog meget ringe Jord, dernæst 
Ellen i fugtig Grund. Hvor Jordskorpen er blandet med Muld, 
og har nogen Dybde, lykkes Abelen (Populus alba), ZElmen (Ul- 
mus campestris) og 2Ejken fortræffelig. Ogsaa Linden og det 
vilde Castanietrce kunde under samme Forudsætning opnaae en be
tydelig Størrelse. Egen derimod kan vel faae tykke Stammer, 
men de dele sig snart i Grene, og Troeet opnaaer ingen betydelig 
Hvide. Dette sees i Lunden ved Norholm, hvor Omstændighe
derne vel ere saa gunstige som de i en saadan Egn kunne være. 
Hvor Grunden er daarlig, ere Egetræerne ogsaa meget udsatte
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(or at blive isede, eller faae Nevner. Naaletrceer troede Teilmann 

ikke at det kunde nytte at lægge sig ester. Som ung groer Pi- 

nus sylvestris godt, men begynder allerede at tage af inden det 

20^ Aar. Bekræftelse herpaa afgiver en lille Plantage af Naa

letrceer ved Norholm, som efter 50 Aars Forlob nu næsten er ganet 

rmit ud. I Haverne ved Bramminge kan man ogsaa skaffe sig 
Syn for Sagen. De o til 10 Alen hole Grantræer ere overtrukne 

med Mos og voxe ikke længere. Teilmann har forarbeidet Vedet 

af Fyr, voxel i hans Have, men fundet det meget loft og ikke 

bedre end Poppel. Hvad Fremgangsmaaden angaaer, da er den 

sikkreste Forholdsregel, for at faae Træerne til at lykkes, at gjen- 

nembryde Alen. Hvor dette ffeer, faae Træerne en langt frodigere 

Wæxt, men desværre er Dette Middel ikke anvendeligt i det Store, 

"å al Fald er det nødvendigt at tilberede Hederne, ved et Par Aar 

iforveien at dyrke dem, oz kan man gjodffe lidt det forste Aar, 

er det saa meget bedre. Det bedste at fa ae er Boghvede. Er Jor

den ikke saaledeS tilberedt, falder Plantningen meget besværlig 

og gaaer langsom. Plantning maa foretrækkes Froesced; Plan

terne komme til at finne mere jevne; ved Froesæd kunne aabne 

Pletter ikke undgaaes; og Træerne komme til at staae buffviis. 

Paa en sandet Overflade har det ikke villet lykkes at faae Birkefroet 

til at groe. Hvor der under Lyngen findes el Lag Maar, aaaer 
det bedre.

Torvemoser.

Det Brændsel, som meest bruges, er Fladtorv, som allerede 

fra 111« Afsnit ere Læseren bekjendte. Af disse Torv focbruges en 

overordentlig Mængde, og saasnart Bygget er saaet, har Bonden 

travlt med at stjære og indsamle sit Forraad deraf. Store, 

lange Stakke, i Form af Huse, opfores ved Siden af Gaardene, 

helst i en Retning fra Best tilOst. Herfra henterman da daglig det 

fornødne Brændsel. Uden disse Fladtocv vilde Torvemoserne, eller 

som de her kaldesKlynemoserne, i nogle Sogne maaflee neppe strække 

til. Dog er det ikke den egentlige Grund hvorfor dette Slags Brænd- 

sel saa meget bruges; thi selv der, hvor man har Mosejord i Over- 

fledighed, cr Forbruget deraf betydeligt. Snarere er det gammel
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Bane, og det mindreArbeide, Fladtorvene foraarfags at indbjerge, 

ligesom den Lethed, hvormed de brænde eller blusse op, der holder 

dem i Credit; thi gode Klynetorv give upaatvivleligen langt mere 

Varme.

Skads- og Gjording Herred have det største Forraad af 

Torvejord, og vel at det er saaledes, da Beliggenheden ved Ha

vet giver Leilighed at afsætte en Mængde Torv til Fannekerne, 

som igjen, paa den i 16tc Afsnit anførte Maade, drive Handel 

dermed. De bedste Moser i Skads Herred skulle være Raunsoe- 

og Vang Mose i Nykirke Sogn. Torvene eller Klpnerne ere de 

mindst svovlede i hele Omegnen, og derfor de bedste at brænde i 

Kakkelovne. Betydelige Moser have Grimstrup, Rouft og Roust- 

hoie i Grimstrup Sogn. Man graver her i Almindelighed 10 til 

24 Torv dybt. Ogsaa Starup-, Dse-og andre Sogne flulle have 

fortrinlige Moser. — I Gjording -Herred findes blandt andre 

Darum Mose i Darum Sogn, Kjcergaard Mose i Hunderup 

Sogn, Bjerndrup Mose i Gjording Sogn, Aastrup* og Tvile 

Moser i AastrupSogn. De to sidste give fortrinlige Smedekul. 

De to sorste flulle være noget medtagne, da man har solgt for 

rast til Deboerne. — I Malt Herred have Gammelbpe, Weien 

og Estrup de største Klynemoser. Disse Moser, der grændse sam

men, ere meget vel conserverede, og havets Alen dyb Torvejord, 

men Tørven er meget los og har et graaligt Udseende, dog er den 

ikke desmindre fortrinlig. Herfra afhændes mange Torv, især til 

Skodborg og andre Byer eller Gaarde sonden for Toldskjellet. 

For en Dags Torvcstjcer, eller Tilladelsen at skjære Torv, med een 

Spade een Dag, betales 1 Mk. lybsk. De øvrige Sogne eller 

Byer i Herredet have Torveskjær til Fornødenhed, og nogle endog 

lidet til Salg. — I Andst Herred have Knudsbol og Deerst de 

bedste og storste Moser. Der sælges ikke alene mange Klyner, 

men brændes og en stor Mængde Kul. Hoirup, Feerup og Vraae 

i Leierskov Sogn have kun lidt Klynejord. Andst Sogn har 

havt gode Moser, men de ere opstandne. I Gamst Bye have end- 

og nogle Gaardmcend maattet kjobe Parceller i Veien-Mose. An- 

dre i samme Sogn grave Torv i deres Enge. Sonden for Told- 

fkjellet have Seest, Hjarup og Skanderup vel nogen Torvejord, 

men neppe nok til eget Brug, t det mindste kjobe alle Torv til
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Smedekul. Derimod have Bastrup, Hoskjcer, Holt, Soegaard 

og Vonstrup i Vamdrup Sogn overflødig og tildeels god Tsrve- 

skjcer, saa at hines Mangel derved afhjælpes. De øvrige Byer, 

Vester- og Dster Vamdrup, samt Hafdrup, have Torvejord til 

Nodtorft. — I Slaugs Herred have Heinsvig, Grindsted og Grene 

Sogne meget lidt Tørvejord. En Mand kan have det Fornødne 

til eget Brug, men det er ogsaa alt, mange have flet intet. I 

Vaarbasse Sogn derimod haves folgende Moser: Nørre-Mose 

i Miil norden for Vaarbasse, dog for det meste opskaaren; Fit» 

tinge Mose imellem Vaarbasse og Fittinge; Sonder Mose om

trent 2 Miil sonden for Vaarbasse; Ravne, Mose imellem Fre- 

deriksnaade og Nebel, og Dster Mose i Mill øjlen for Frederiks- 

naade. Disse 4 Moser ere meget rige pan Torv, men trænge til 

Aflob for Vandet. — Dster- og Vester Herred have i det hele saa 

meget Torvefljcer, som behoves til eget Brug, og somme Steder 

lidt tit Salg. De bedste Klynemoser ere Qvie- og Lunds Mose 

i Andsagcr Sogn, Sviin- og Porskjær Mose i Hodde Sogn, 

Stauskjcer Mose paa Grændsen imellem Horne- og Varde Sogn, 

Moserne til Bahlgaard i Outrup Sogn og Sondersiiggaarde i 

Lunde Sogn; dog ere de er af stort Omfang. Nogen Klyne sæl

ges tilVacde og Beboerne ved Stranden; thi KlilaSognene have 

meget lidt Klyncjord, hvorfor her ogsaa brændes megen Lyng. — 

I Kyststroget sonden for Toldlinien ere de fleste nodte at hente de

res Brændsel fra fremmede Moser, saaledes Jedsted-Bye fraKjcer- 

gaard Mose. Fardrup Sogn og Ribe fra Kalslund- og Kamp

trup Moser. Vester- Vedsted-, Hviddrng-, Rersbye- og Brons 

Sogne, forsaavidt eget Torvcffiæc ikke ftrækker til, fra Gaanser 

Mose. Skjæcbæk Sogn fra Gaanser- eller Arrild Moser. Bal- 

lum«, Jerpsted- og Emmerlev Sogne fra Skads- ogKuxbolMo- 

ser. Hoier fra Solsted Mose. Brændselet er temmelig dyrt. 

Et Lees Torv koster paa Stedet fra 12 til 50 ß. lybsk, eftersom 

Afstanden er større eller mindre fra Kystbyerne. Kuxbol Mose, 

tilhørende Sondergaard, skal udgjore et Areal af 350 Tdr. Land, 

og indeholder et uhyre Forraad af godt Brændsel.

Klynetorvene ere i Almindelighed af en fast Consr'stens og 

indeholde megen brændbar Stof, men ere dog ikke sjeldent noget 

svovlede. Deres Farve er sort. Jo sortere, fastere og tungere.
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deS fortrinligere er Tarven. Hist og her, iscrr i Bunden af Mo

serne, findes et Slags Torv, som kaldes Lyseklyne. Naar denne 

Materie opgraves, er den meget blod og sidtet at fole til; men 

tøm, faae Torvene et sprodt, hvidagtigt Udseende, der kommer 

af en egen Substants, som i bladformigeLag er blandet med Tør

vejorden. Disse Torv brænde med en saa klar Lue, at mangen 

Vesterboebonde ikke bruger synderlig andet Lys Vinteren igjennem. 

Afog tilkastes nemlig et StykkeLyseklyne, eller, som det kaldes, en 

Torve - Billing i det aabne Ildsted. Lysetorvene hentes ofte 

langveis fra, og hos mange er det Skik regelmæssige« at 

forsyne sig med et LceS eller 2 deraf. Prisen er | Rdr. Crt. 

for Læsset paa Stedet. Salig Etatsraad Teilmann bemærker 

i sit forhen omtalte Manuskript, at Lystorvene sandsynlig- 

viis skylde Fyrretræet, eller det Beeg og Harpix, samme inde

holder, deres lysende Egenskab, ligesom de sorte Klynetorv have 

deres Farve af de Egestammer, man finder i Moserne, nemlig ved 

den adstringerende Stof, Egetræet indeholder*).  AZ'tte- eller Trine- 

Torv kjendes ikke.

*) Forfatteren, der har mange smaae Moser med Lysctorv paa sin 

Mark, har aldrig fundet Fyrretræ i dem, men vel en Mængde 

Egcstammer.

**) 3 en lille Mose paa Aldebcrtsmmde fandt Forfatteren under 

Torven, der var Lyseklyne, et næsten to Men tykt og tæt Væv 

af guulagtige Plantctrævler. Mosen, der siaaer i Niveau med 

en ved Siden af værende Dam, fremviser fok Tiden den frodigste 

Vegetation.

Af særegne Mærkværdigheder ved Torvemoserne i Ribe Amt 

har Forfatteren faaet Kundskab om folgende. I Ose Prcestegaard 

blev viist en lyseblaa, storagtig Substants, blod at fole ved, 

som er funden i en nærliggende Mose. I de dybeMoser ved En- 

drupholm finder man ofte Pletter, hvorKlynejorden er af en lysere 

Farve og losere Consistens end ved Siden af. Man kalder dette 

rZosekjod, og antager denne Materie for reproduceret Klynejord**).

Almindeligviis hvile Torvemoserne paa Sand, ja dybeMo

ser vel endog paa O.vcegsand. Hvor sidste er Tilfældet, bryder 

Vandet undertiden med saadan Magt, at det fordriverArbeiderne.
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Denne Omstændighed, i Forening med den tiltagende Sands for 

Forbedringer, er Aarsag i, at man nu ikke længere pptgraver, men 

næsten overalt bruger Sockastning, det vil sige, graver fra en 

Ende, og lader ingen Bænke eller Kamme staae. Om dette vil 

skade Neproductionen af Tørven, er for Oieblikket et Tvistens 

2(5ble. Nogle mene at Moserne, ved at udkastes fra en Ende, 

enten ville blive for tørre og golde, eller forvandles til smaae Soer, 

som Moseplantcrne ikke kunne udfylde. Men den Hurtighed, med 

hvilken Aflobsgrofterne i Almindelighed forkalde, maa dog kunne for

hindre en altfor stærk Udtørring af Moserne, ligesom den Oprens

ning, der hvert Aar maa foretages for at komme til at skjære Torv, 

notwendigen maa forhindre Ansamlingen af en for stor Mængde 

Wand. J alFald staaer det jo i EnhversMagt at moderere Van

dets Stand. At Sockastning ikke er til Skade for Reproductio- 

uen af Torven, kan sees i Estrup Mose. Hovedsagen er, ikke at 

grave til Sandet.

Nogen Formindskelse af Klyne- eller Torveforraadet er vel 

hist og her kjendelig, men en vedvarende Aftagelse er neppe at be

frygte. Alle dybe Moser groe godt til, og kun der, hvor man har 

gravet til Sandet, Torvelaget altsaa har været tyndt, synes Mo

serne at være fordærvede. I Tislund Mose, Malt Herred, stjcerer 

man allerede reproduceret Torv, men den er ikke saa fast som den 

gamle. Paa nogle Steder har man begyndt at udjevne de op, 

staarne Moser, for at forvandle dem til Eng. Dette skeer f. Ex. 

med den store KuxbolleMose til Sondergaard, som har en klæget 

Grund. Det samme udfores af Christen Jensen i Hinkbol, som 

forener Vandledning dermed.
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23.

Hunsfliden, Fabri'kindustricn i Ribe, Knipleriet 

i Egnen af Tendern.

Huugfliden.

ligesom t det ovrige Jylland, saaledes ogsaa i Nibe Amt, ud

mærker Qvindekjonnet sig ved dets Omhue for at holde Huset vel 

forsynet med de fornødne Gang- og Sengeklæder, erstatter saaledes 

altsaa Savnet af Fabriker. Vadmel, Tosel eller Hvergarn, Lær

red, Dynevaar, Strømper, alt forfærdiges saa godt som hjemme. 

Dog strække Frembringelserne ikke synderligt videre end til eget 

Brug, i det mindste ikke over Egnens Forbrug; thi har end 

mangen Huusmodec et eller andet Stykke Toi tilovers, er der 

dog ingen andre end Tjenestefolkene, der kjobe saadanne Fabricata, 

da disse i Almindelighed mangle alle de Fordringer, der kunde 

fkaffe dem Adgang i Handelen. Imidlertid seer man dog under

tiden ret smukke Stykker Tosel, og det synes at Huusmodrene 

sætte en 26rc i at overtroeffe hinanden i Frembringelsen af dette 

Fabrikat. Iscer soger man at efterligne det saakaldte Christians

felder Toi, og afstribcr til den Ende Hvergarnet med Silke. Men 

saadanne Stykker sælges ikke, og tjenealene tilBrugforFamilien. 

Lærred forfcerdiges der mindst af, thi Horren maa kjobes. De 

fleste gaae derfor i uldne Skjorter, eller sove i uldne Lagener. 

Sonden for Ribe gaaer man dog i Linned, hvorfor her ogsaa 

forfærdiges mere Lærred. Paa Fanse gjores en Deel Lærred til 

de mindre Seil. Til de ftorre forsyner man sig fra Holland. 

Saa udbredt Huusfliden altsaa end er, troer man dog, at det for 

Tiden ikke lønner sig, at anvende mere Tid derpaa end de Timer, 

som haves tilovers fra de almindelige Huusgjerninger eller Mark

arbejdet. Mangen Huusmodec kan desuden allerede have fuldt 

op at bestille med at holde Familien godt forsynet. Meget klages
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der over de daarlige Vævere, eller rettere Væversker; thi i nogle 

Sogne er der ikke andre end Fruentimmere, der væve. Det gaaer 

saavidt hermed, siger Pastor Sommer, at mangen Kone laber 

al Lyst til at gjore Loi eller Lærred. Nedsættelsen af duelige 

Vævere, som kunde veilede og staae den driftige Huusmoder bi i 

hendes Huusflidsgjerningcr, turde derfor vcl være del tjenligste 

Middel til at fremme en kunstmæssig Fabrication af Hjemflidens 

Producter. Af megen Indflydelse paa Hunsflidens Fremgang er 

ogsaa Tjenestepigernes Duelighed og Flid. Men desværre, den 

Trevenhed, hvormed de fleste arbeide, og det daarlige Spind, de le, 

vere, viser kun for tydeligen hvor meget Huusmodrencs Myndig- 

hed trænger til at opretholdes. Kun liden er den Deel, Mandfol- 

kene tage i hiin, Fruentimmernes saa roesværdige Flid. De til

bringe hellere Aftenerne i Lediggang og roge Tobak. Imidlertid 

er det dog ikke saa sjeldent at see dem, især i de vestlige Districter, 

vinde, haspe eller karte. Paa Fanse, og i den nærmeste Omegn af 

Ribe, stal det endog være meget brugeligt at Mandfolkene strikke, 

eller, som det der kaldes, proegle. De forfærdige Strømper, ja 

endog Troier. I andre Egne befatte enkelte sig med at binde Bie- 

kuber eller Halmkurve, snoe Simer, flette Sivpuder rc.

Fabrikindustrien i Ribe.

Fabrikationen af stribede Lærreder var for 25 Aar siden en 

af Borgernes betydeligste Næringsveje. Alt hvad der heraf kunde 

tilvejebringes, var altid forud bestilt af Lærredshandlerne i Kjo- 

benhavn. Flid og Dristighed fremmedes. Selv Landsbyerne i 

flere Miles Omkreds droge Fordeel heraf. Der gaves dengang 

ikke faa, som holdt over 100 faste Spindere i Virksomhed. Et 

Pund godt Spind blev betalt med 10 til 12 ß, lybsk. Men enten 

nu Moden har forandret sig, og Bomuldstoicr foretrækkes linnede 

Varer, eller de tydske Lærreder ved deres Papglands og lavere Ptiis 

have fortrængt de fastere og stærkere Nibe-Lærreder, kort Afsæt

ningen har Tid efter anden formindsket sig saaledes, at der for 

Dieblikket ikke er mere end en eneste Mand, nemlig Kniplings

handler og eligeret Borger Christensen, som endnu befatter sig 

med denne Fabrication. Imidlertid tog Ripensernes Huusflrd-
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Industrie snart en anden Retning, saa at der for Tiden tilvirkes 

en stor Mængde Tosel, simple Bomnldstoier, tavlede eller stribede, 

linnede Stoffer til Forklæder, Lommetorklæder, Sommerklæder 

for Fruentimmerne o. s. v. Denne Fabrication udgjor ikke alene 

enkelte Borgeres Hovednæringsvej, men drives focnemmeligen af 

Mængden som Bierhverv. Qvceghandler Jens Knudsens Kone er 

for Dieblikket den, som i saa Henseende udmærker ffg meest. Neppe 

er dog Tabet af Lærredfabricationen derved erstattet, i det mindste 

er Fortjenesten langt ringere, dog maaskee mere som en Folge af 

Tiderne end den forandrede Fabrication. Garnet bliver endnu, 

som for, for en stor Deel spundet paa Landet, saavel sonden som 

norden for Kongeaaen, og paa Oernr, især Fanoe. Men Strcen- 

getallet kommer ikke i Betragtning. Spindets Fiinhed bedømmes 

alene ester Oiemaalet, og Talhaspen findes kun i Byens Spin- 

deanstalt for de Fattige. I Nibe haves nogle fortrinlige Væ

vere, men det meste væves dog paa Landet i de nærmeste Sogne. 

SaaledeS f. Ex. i Vester Vedsted, hvor der i hvert Huns findes 

1 eller 2 Nævestole. Væverorene faaes deels fra Holland, beeid 

forfcerdiges de i Omegnen. Begge Sorter siges at være gode og 

lige brugbare. Farvningen af det linnede Garn foretages af 

Byens 2 Farvere. Garnet til Toselet hjemmefarves, men neppe 

uden Grund til Anke. I Farverierne haves saavel Presser som 

Glattemaffiner. Hvad det stribede Lærred angaaer, da er Be- 

flaffenheden upaaklagelig, og Stykkerne holde det bestemte Maal 

af 106 Alen. Længden af Tosel- eller Bomuldsstykkerne er der

imod aldeles vilkaarlig, og Darerne bære desværre kun al for me, 

get Præget af en for vidt dreven Udstrækning af Materialerne 

paa Bekostning af Qvaliteten. Productet af denne Industri 

gaaer, under det fælleds Navn afRiber-Toi, til Markederne i Fyen 

og Jylland, hvorfra igjen udfores en Deel til Norge og Sverrig. 

Scedvanligviis steer Forhandlingen ved Fabricanterne selv. Ma

terialerne: Uld og Hor kjobcZ. Harren er altid den fineste oster- 

soiske.

Hvorledes og uaar den her skildrede Fabrikindustrie er kom- 

men i Gang, er ikke lykkedes Forfatteren at opsporge, men at 

den er meget gammel, er vist. Sandsynligviis^har den med Ribes 

Fald sjunkne Handel tvungen dertil, og en Enkelts Exempel givet
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det opmuntrende Stod. Om der kunde gjores noget til tn fuld- 

komnere Tilvirkning af Fabricaterne, maa Forfatteren overlade 

Sted- og Sagkyndige at afgjore. Maaffee ak en Halle, bedre 

Nitter ellerVceveror, Talbasper, totenede Rokke, rc., vare Gjen. 

stande, der fortjente at tages under Betragtning. NibeBye, der 

har udviist saa megen Sands for Fabrikindustrie, turde vel smigre 

sig med at kunne erholde de samme Naadesbeviisninger som Veile-, 

Randers« og Odense-Amter. Et Forsog var det ogsaa værd, om 

ikke i Flensborg kunde aabnes en ny Ver til Udforsel for Niber- 

Leerred. Vemeldte Bye faaer jevnlig en Mængde tydske Lærreder, 

som ved denne Bpes tiltagende Handel xaa Vestindien gaae til 

Amerika.

Aniplcriet.

Imellem Nibe og Tendern, og nogle Mill til Dster, udgjor 

Knipleriet flere Tusinde Fruentimmeres Hovedspssel, mange for

rette endog aldeles intet andet hele Aaret igjennem, og disse ere 

naturligviis de dueligste i Faget. Denne Industriegreen afgiver 

Opholdet for flere Hundrede Huusmoendsfamilier, som udenKnip- 

lerret vilde have ondt ved at flane sig igjennem, da der i Almin« 

delighed ingen Jordlod er til Husene. Mangfoldige Piger sidde 

og paa egen Haand, som det kaldes, og kniple. Naar de forstaae 

deres Dont, kunne de fortjene 32 ß. lybsk til 1 Rdl. Crt. om 

Ugen. Heraf maae de afgive 16 ß. lybsk for Kost og Logie, 

have altsaa et Overskud af 20 til 30 Ndl. Crt. om Aaret. Knip- 

lerskerne arbeide for Kniplingskrcemmernes Regning, efter de Mon

stre, som leveres dem, og som hos flere aldrig omskiftes*).  De 

faae Traaden, som kommer fra Udlandet, frit leveret. Men 

Kræmmerne gaae af med Fordelen, og mange ere blevne rige. 

Den betydeligste er for Tiden en Kjobmand Honqvist i Tendern, 

som siges at skaffe 8 til 900 Kniplersker Arbeide. Afdode Thom

sen stal have havt 1500 i fin Tjeneste. Knipleriet kom i Gang

*) Saaledes fortæller Pastor Hansen i Ballum, at han fjender en 

Kone, som i 40 Aar har kniplet efterret Monster, ikke | Tomme 

bredt, og derved opdraget 2 Born.
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for omtrent 150Aar siden ved en Udloenbers Medvirkning. Denne 

Industrigreen har siden bestandig mere udbredt sig, og tager endnu 

daglig til. Mange af Kniplcrfferne have bragt det til en hot 

Grad afKunstfcerdighed, og det Product, der kommer fra deres Hæn

der, kan i alle Henseender maale sig med det bedste af dette Slags 

fra Udlandet. Nylig har man endog begyndt at fabrikere Blon

der, hvilket er lykkedes over Forventning. Kniplingerne afsættes af 

omrejsende Kræmmere overalt i Fødelandet, samt i Meklenborg. 

Mange forsendes ogsaa til Norge og især til Rusland. I det 

Preussiske og andre tydste Stater ere touderffe Kniplinger belagte 

med hoi Told eller endog Contrabands. I de senere Aar har 

Kniplerict været meget indbringende, men nu er Prisen falden, 

og saaledes gaaer det ofte; thi Moden er saa ustadig. Kniple- 

riet soutenerer sig ikke desmindre, og Kniplerskerne holde aldrig op 

at arbeide, men hjælpe sig hellere med en mindre Lon. Grovt 

A'rbeide vilde ogsaa gjore dem uskikkede til deres egentlige Dont.

En skadelig Virkning af Kniplerict er at de, som egentlig 

have Fordelen deraf, i Almindelighed flet ikke bidrage til forar, 

mede Kniplerskers Underholdning, og at denne Byrde bliver bob* 

belt trykkende ved de Tjenestefolk, som maae hentes fra Jylland 

for at supplere de manglende Arbejdere, og hvoraf mange vinde 

Hjemstavn. Saaledes skal i Ballum Sogn, efter Pastor Han

sens Opgivende, anvendes alene paa forarmede jydffe Tjenestefolk 

over 300 Species aarlig!

24.

Agerdyrkernes Fremgang i Kyndighed og 

Dristighed.

Albe Amts Agerdyrkere hav! alt for m«ger ak tjæmpe med ro 

steril Jordbunds Vanskeligheder, til at turde vove at gjore mange 

Xibc Amt. 1 (13)
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forgjeves Forsøg eller udsætte sig for store Opoffrelser. Figurerende 

Landmænd, som paa en kort Tid have udmærket sig, ved at sege 

at omkalfatre deres eller Egnens Landbrug, findes derfor ikke i 

Ribe Amt. Men talrig er Classen af virksomme, kyndige Ager

dyrkere, saavel i som udenfor Bondestanden, der, i Overeensstem- 

melse med Tiderne, note beregne hvad der kan være dem til For- 

deel eller Skade. I det Foregaaende har der været viist: hvorle, 

des siadeligt Vand bortledes. Engene vandes og Hoeproductio- 

nen soges forøget, Creaturene med Omhyggelighed pleies, Gjod- 

sken forøges, reent Sædekorn vælges, Markerne fredes, Rugen 

tidligt saaes. Mergel graves. Heder opdyrkes, kort hvorledes de 

vigtigste agricalske Foretagender næsten altid med Held iværksættes. 

Alt dette er fleet siden de store Reformer i vort Landboevcesen, 

der have udmærket Slutningen af det forrige Aarhundrede, kom i 

Gang, og kan betragtes som deres nærmeste Frugt. Hvorlangt 

tilbage Landbruget for den Tid har været, vil folgende af salig 

Etatsraad Teilmanns Manuscript uddragne Sted vise:

''Engene kunde mange Steder være doppelt saa gode om de 

bleve ret omgaaede, men er det, som Bonden her er allerforsom- 

meligst med, af alDyrkning; da han heller lægger dobbelt Ar

bejde paa et Stykke skarp Hede - Jord for at gjore dct til Korn

land, saa det gaaer ham heri som de fleste Mennesker, der ind

tages for meget af den nærmeste Belønning, er agtende een sil

digere, skjondt langt større og bestandigere."

Vesterboerne ere altsaa skredne betydeligt frem i et bedre 

Agerbrug. De have ingenlunde viist sig utilboielige til Foran

dringer, men med Varsomhed optaget fremmede Methoder. Dette 

vil sikkre deres Foretagender en varig Fremgang, og vi kunne 

haabe med bedre Tider at see endnu meget Godt iværksættes.
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25.

Savnet af et oeconomifl Selskab.

rJntef oeconomi'sk Selskab sindes i Ribe Amt, og neppe har der 

nogensinde existeret et saadant. Amtets udstrakte Grcendser, og 

isoerMangelen af et beqvemt Centralpunkt for Forsamlingerne eller 

Moderne, ere betydelige Hindringer for denne Sags Fremme. 

Ogsaa de maadelige Tider vilde for Dieblikket forhindre mange 

fra at tiltræde et saadant Samfund, da det ikke vilde blive ved det 

aarlige Contingent, men Bivaanelsen af Moderne foraarsager en 

Deel Bekostninger. Nogle ere desuden af den Formeiling, at saa- 

danne Selskaber ikke stifte den attraaede Nytte. Men, sees ikke 

ene paa den umiddelbare Virkning, men paa Følgerne af en al

mindelig vakt øg vedligeholdt Opmærksomhed, maa denne 

Anke notwendigen falde bort. — Imidlertid ere Ribe AmtsBebo- 

ere ingenlunde ligegyldige for hvad der vedkommer Landoecono- 

mien. Deres Samtaler drcie sig gjerne om denne vigtige Bei til 

Erhverv. Der turde derfor nok ventes en almindelig Deeltagelse, 

om et, efter en vel lagt Plan organiseret, landoeconomisk Selskab 

sogtes stiftet. Men flat Sagen lykkes, maa Stifteren eller For

manden være en almeen agtet Mand, som besidder Indflydelse og 

er besjælet af Iver for sit Kald. Andre ville intet udrette, og 

iscer ikke være istand til at sammenholde er saadant Samfund, 

eller forene de mange, i Meninger afvigende Hoveder. Er Vir

kelysten hos Formanden forft flappet, eller har den aldrig været stor, 

vil det snart kjendes paa Selskabet, og en almindelig Oplosning 

blive Folgen deraf. Erfaring har desværre stadfæstet Rigtigheden 

af disse Pttringer!

(13»)
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26.

Eiendommenes Priis. Tyendet. Bi'ncrrings- 
veie.

Landeiendommenes PriiS for og nn; Udvandring til fremmede Egne for 

at soge Arbeidc; Folkelsn; Fiskcrie, Socfart; SaltkogningiVester- 

Herred; Kalk- og Teglbrænderier; Fabricationcn af sorte Gryder i 

Egnen afVardc; Tilvirkningen af Torvekul og Fabricationcn afHoe- 

lccr; andre Industriegrene.

/

Landeiendommenes priio for og nu.

amerikanffe og endnu mere den franske Revolutionskrig 

havde hævet Prisen paa Producterne til en hidtil ukjendt Hoide. 

En Tilvæxt i Jordejendommenes Værdie kunde ikke udeblive og 

udeblev ikke heller. Virkningen af denne Reaction blev endnu 

mere forøget ved de betydelige Handler med Jordegods, hvortil de 

i vort Fodeland bevirkede Forandringer i Landboelovgivningen 

gave Anledning, og for saavidt kom disse, i sig selv saa velgjo- 

rende Indretninger vist nok i et ubelejligt Oieblik. Jordeien- 

dommene stege til uhyre Priser, man troede ikke at kunne kjobe 

for dyrt; thi Penge havdes i Overflod og Credit var allevegne at 

faae. Aaret 1807 kom, og med det Repræsentativernes Fald. 

Dette kunde endnu have blevet et virksomt Middel til at redde sig 

fra overdreven Gjeld og betale hvad man havde kjobt for dyrt, 

saa at en nogenlunde Udjevning kunde have fundet Sted. Men 

man levede saa gladeligen i indbildt Rigdom, og ingen gjorde 

sig nogen Forestilling om den kommende Tid. Som et Lyn traf 

Forordningen af 5^ Januar 1813, og man vendte sorgmodigen 

fra Indbildningen til Virkeligheden. Vel vedbleve endnu i nogle 

Aar Priserne paa Producterne at holde sig. Krigens Spor lode 

sig ikke saa let udflette, og for Engeland havde Aaret 1817, som 

alle fugtige Aar, en uheldig Virkning. Producterne kunde derfor 

endnu altid med Fordeel afsættes, og især afgik i Aarene 1817 og 

1818 betydelige Kornexpeditioner til Engeland. Dog, dette hjalp 

kun til at forhale lidt den store Nod, som snart fulgte. I Aaret 

1819 udkom den engelske Kornbill, og overalt saae man Prohibi-
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tivsystem etS G rundsæ tninger at sæ ttcS i Udøvelse. Priserne paa  

Productcrnebegyndte at fa lde, isæ rKornets, og det snart i en saa  

frygte lig G rad, at det ikke læ ngere blev Landm anden m ueligt at 

svare sine Skatter, Renter, Folkelon o. s. v. Pengem angelen  

begyndte. De offentlige Casser lukkedes, vilde i det m indste kun  

laane paa haandfaaet Pant. Krediten gik tabt. Iordeiendom - 

m ene fa ldt dybere og dybere, og Enhver, som havde Penge i Jor

degods, sogte at træ kke dem ud deraf, saa at Ejendom m ene, naar 

de absolut ffu lde sæ lges, snart ingen W oerdie m eer havde. ♦) O g- 

saa de Baand, der hvile paa  Landeiendom m ene, nedsatte ikke lidet 

deres Boerdie. Hvo onskede vel i et saadant Dieblik at kom m e  

i Besiddelse af en G aard , som m an inden Aar og Dag enten  

m (Kitte sæ lge ig jen eller bortfceste paa Livstid, saafrem t m an ikke  

selv agtede at dyrke den. Hertil kom endnu  Aagerkarlenes um æ t

te lige G ridskhed, og den Lejlighed til Agiotercn, som vore bob#  

belte Pengevæ rdier afgave. M an saae Creditorer tv inge deres  

Debitorer til at om skrive en Sum  i Solv til det dobbelte i Nav, 

nevæ rdie, som m an vidste om faa Dage vilde blive af sam m e  

W cerdie som  forste. M an bluedes ikke ved at benytte sig af enhver 

Forandring i Course«, for at afpresse Debitorerne nve  O poffre lser. 

Forfatteren m indes endnu ret godt hvorlunde han en Dag hos en  

as dette Slags Patrioter saae over 1500 fæ rdig skrevne O psigel- 

ser, oiensynligen i ingen anden end hiin  æ dle  Hensigt. Kort, Elen 

digheden tog m ed hver Dag til, og m angfold ige stræ bsom m e, for

hen agtede M cend saae sig m ed deres Fam ilier huusvilde, oguden  

Redning tabte!

*) Som  et Exempel herpaa kan fo lgende tjene. Den 166c Rov. 1822  

blev en G aard i G jorklin t, Holsted Sogn, M alt Herred, skyl- 

dendc af 5 Tdr. 5 Skpr. 3 Frdk. og 24 Al., solgt ved Auction  

for 60 Nbdl. Solv. G aarden var rigtig nok forfa lden i Bygnin- 

g  ex og tilbage i Drivt, m en dog pantsat for 800  Nbdr. Solv ilstcog  

300 Nbdr. i 2bcn Prioritet. I Aaret 1802 var den fam ine G aard  

solgt fra  Endrnpholm s G ods til Fæ steren for 960 Ndlr. d. Crt., hvil- 

ket den G ang ansaaeS for en m eget m oderat Prlis. Bed Sam - 

frcrndcrstifte blev denne Vaard i Aaret 1710 udlagt for 215 Rdlr. 

d. Crt. G aarden var den G ang en Fæ slegaard.
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Neppe, siger Teilmann, har der nogensinde været saa sørge

lige Udsigter for Landmanden i det danske Rige. Vel var Til* 

standen elendig efter den svenske Krig sidst i det 17^ Aarhundrede, 

men Hæftelserne paa Jordegods vare dog aldrig komne i et saadant 

Misforhold til Tiderne. Ikkeheller var der saa mange Selvejere, 

altsaa ikke saa megen Credit nødvendig. Desuden var dermange, 

som havde Lyst til at sætte deres Penge i Jordejendomme.

Megen Anke er der fort over at de offentlige Casser ikke sagte 

at afhicelpe Pengetrangen, men tvertimod lukkede sig for Land

manden, hvorved dennes Credit endnu mere svækkedes. Dog, hvo 

kan fortænke Administratorerne af offentlige Midler, at de, som an

svarlige for det demanbetroede Gods, intet vilde sælte paa Spil, hvil

ket vist havde blevet Tilfældet. Overhoved vilde disse Casser desuden 

snart have været udtomte, og Hjælpen altsaa ikke have strakt sig vidt. 

Den eneste Maade, paa hvilken Landmandens forfaldne Finantser 

havde staaet til at afhjælpe, vilde have været et, i Forening med 

Pengeforandringen 1813, under Statens Garantie, iværksat 

Laan i Solv eller Guld. Men var der en eneste blandt de mange, 

der siden lode deres Stemme hore, som den Gang gjorde et saa

dant Forflag eller i mindste Maade cendsede den kommende Fare, 

og er det vist at et saadant Laan vilde have været at opnaae!? 

Senere iværksattes vel dette Middel for en Deel, men det gunstige 

Sicblik var forbi. Forholdet imellem Repræ sen ta tiderne og Sol» 

vet havde allerede forbedret sig for meget, og Staten har for sin 

Tjenstvillighed ikke faaet andet end forgjeldede, forsømte Ejen

domme, som den nu med stor Bekostning maa lade administrere.

Endnu vedvarer Pengetrangen, og det falder vanskeligt at 

dække opsagte Prioriteter. Dog have Priserne paa Produkterne, 

som en Folge af Misvoextaaret 1826, Krigen i Osten, og Korn

trangen i Engeland, forbedret sig lidt. Landeiendommene have 

derfor strax faaet mere Værdie, ja turde ved fortsat Held maaskee 

iglen stige for raff. Enkelte Kjob, som i den sidste Tid have fun

det Sted, synes at tyde derpaa. Vedbliver Afsætningen af Pro, 

ducterne at forbedre sig, ville vel ogsaa Capi'talerne sgjen stromme 

til Landoeconomien. Men om nogen vedvarende Forbedring i 

Priserne paa Producterne tor haabes, eller om en Tilbagegang 

maa beflygtes, er ikke saa let at afgjore. Alt beroer paa om nye
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Krige ville opkomme eller Engeland opgive sit Kornhandelsystem. 

Ingen af Delene synes at ville blive Tilfældet, thi til Krig mang

ler man Midler eller indvortes Roelighed, og til en Forandring 

i Kornlovene er Landboe-Partiet i Engeland for mægtigt. Gt 

godt Argument imod en Tilbagegang er dog den Overbeviisning, 

hvortil man nu maa være kommen, at Kornforraadene eller Pro- 

ductionen i del hele ikke synderlig overstige Forbruget. Antagel

sen af Emancipationen turde maaskee ogsaa lede til andre vigtige 

Reformer i Engeland.
Hvad nu Ribe- Amt angaaer, da har dette Amt vel ogsaa 

maattet dele Skjcebne med de øvrige danske Provindser, men et 

stort Fortrin har det dog havt deri, at siden Cpurant-Sedlernes 

Inddragelse, ingen anden Mynt har været brugt end Hamborger 

Gourant*),  og at alle Ha.ndler eller Contracter ere afflutlede i denne 

Pengeværdis **).  Landeiendommenes S.,ylsfen..sra deres indbildte 

Bcerdie lod sig derved vel ikke forebygge^ ffi.eri d-e ulyksalige Spe

kulationer i Navnevoerdie kom dog aldrig (Gæng, og tidligt kom 

man til den Overbeviisning, at Arheide og Sparsommelighed ere 

de sikkreste Midler til atfoutenere sig. Beboerne i Ribe-Amt staae 

sig i det Hele derfor temmelig godt, og have i- b.itn ulpkkesvangre 

Periode bedst afholdt Skatter, Renter og andre Udgifter, saa at 

ode Gaarde intet Steds findes.

*) Dog er man vcdblevet at regne paa gammel Bils, 6 Alk. til 1 

Ndlr. og 16ß. til 1 Mk. Det vil sigc8> lybsk til 1 Mk. og 48 

til 1 Rdlr.
»*j For Krigen udstrakte CourantsedlerneZ sig til 6 Mül i det Sles- 

vigjkc. Ru har Brugen af klingende Mynt udbredt sig over hele 

Nibe Stift, altsaa næsten over det halve Jylland. Et Beviis for 

at Penge af sig selv soge hvor de behoves, og ligeledes et BevnS 

for, at vor SeddelmaSse er for liden til Circulationenö Behov.

Overhoved geraader det den danske Landmand til megen ^Ere, 

at have med saa megen Uforsagthed og anstrcrnget Flid gaaet Ti

derne i Mode. Midt under alle de Trcengfler, som have hjemsøgt 

vort Fodeland, er Landbruget vedblevet at stige i Fuldkommenhed 

og Produktionen har betydelig tiltaget, Bort Landbrug es.^det 

alfsaa, der har souteneret Staten i og saaledes lader det sig fox-
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klare hvorfor D agle ien altid  har væ ret saa hoi, og hvorledes Skat

ter og andre U dgifter have kunnet udredes. Alt hvad den egent

lige Landm and eller G aardeier derved har opnaaet, indskræ nker sig  

im idlertid til, at det er lykkedes dem , hvis G jeld ikke var for stor, 

at holde sig i Besiddelsen af deres Eiendom m e, eller m ed andre  

O rd: Arbejderne, R entenererne, Staten o. s. v. have hostet Frug 

terne af Landbrugernes Anstrcengelser, m edens Landm anden selv 

ingen har oppcbaaren, eller i det hoieste har m aattet noies m ed  

en m eget ringe Fordeel. Bort derfor m ed alle Beskyldn inger om  

Trevenhed eller D orflhed. D et danske Folk venter kun paa O p 

hæ velsen af Forskjellen im ellem Landboe- og Kjobstad-Ncering, for 

at vise, at det besidder ligesaam egen Energ ie som ethvert andet i 

Europa !

Til Sam m enligning m ed andre Egne trlfskes her endnu  

nogle Exem plrr paa solgte G aarde.

R oygaard i G jesten Sogn m ed et Areal af circa 250 Tdr. 

Land, kolde og tr'sdeels i raae Jorder, blev for 5 Aar siden solgt for 

2100 R dlr. H olst. C rt. U dhusene vare i en m aadelig Stand  

øg af Besæ tning fu lg te in te t m ed. Form anden havde givet 5000  

R dlr. C rt. I Aaret 1765 solgtes denne G aard, der da var 

kongelig Eiendom , m ed om trent det dobbelte Areal tilligem ed 36| 

Tdr. H artkorn Bondergods for 5093 R dlr. 55 ß. dansk C rt.

En Parcel af M eilund i Beten Sogn, Skadborgbjerggaard  

kaldet, som har circa 50 Tdr. Land Agerjord, 8 Tdr. Land Eng. 

bund, 2 Tdr. Land H ede, 4 Tdr. Land M osejord, sam t en Skov- 

lod af om trent 4 Tdr. Lands Større lse, er solgt nylig for 460  

R dlr. H bg. C rt. Et H uus, som i H andelen fu lg te, kan ansæ ttes  

til 60 R dlr. C rt. Kjsbesum m en for Jorderne bliver altsaa 400  

R dlr. C rt.

I G rindsted-Sogn er Væ rdien af en G aard paa 2 til 5  

Sbr. H artkorn m ed 80 Tdr. Agerland, en H oebjergning af 30 til 

40  Læ s og en H ede af en halv M iils Læ ngde, 'om trent 500  Species. 

D og har der ogsaa væ ret budet 500 Species for en saadan G aard, 

m en forgjeves. Et Stykke Eng paa 10 eller 12 gode Læ s H oe er 

solgt for 150 Species.

Paa G revskabet Schacke,nborg solgtes den 5'- Febr. 1824 en  

G aard paa 6 Tdr. 5 C  kp. 2 Fkr. 1 Alb. H artkorn for 2960
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N b d lr . re d e  S o lv . I  L a n d g ild e  s v a re s  5 7  R d lr . 4 8  ß . o g  i T il 

t ræ d e ls e s R e c o g n it io n  6 6  R d lr . 4  M k . G a a rd e n  g jo r d e s u d e n  

Z C g te r o g  T o rv e k jo rs le r . E n  a n d e n  E ie n d o m  a f  s a m m e  B e ffa f-  

fe n h e d  m e d  6  T d r . 3  S k p r . 3  F k r . H a r tk o rn , o g  s o m  s v a re r 5 1  

R b d lr . S o lv  i L a n d g ild e , b le v  s o lg t d e n  2 8 6 e F e b r . 1 8 2 4  fo r 4 1 6 0  

N b d lr . S o lv . E n  3 ^ "  p a a  5  T d r. 7  S k p c . 1  F k r . 1  A lb . H a r t 

k o rn  m e d  2 5  R b d lr . 4 4  ß . i L a n d g ild e b le v  s o lg t d e n  9 0 e  D e c b r .  

1 8 2 4 £  fo r 9 7 6  R b d . S o lv - A lle  d is s e  G a a rd e  b le v e  fo ra u c t io n e »  

re b e . , F o r 2 5  A a r s id e n v ild e  d e  h a v e  k o s te t m e e r e n d d e t D o b 

b e lte .

U d v a n d r in g  t i l f re m m e d e  E g n e  fo r a t s o g e  A rb e id e ;  

L ø lk e ls n .

S a a le d e s s o m  L a n d b ru g e t fo r . T id e n d r iv e s t R ib e A m t,  

s k a f fe r d e t ik k e B e ffjc e ft ig e ls e  n o k fo r h e le  F o lk e m æ n g d e n . M e n  

D o v e n s k a b  e r fo r m e g e t i F o ra g t , t i l a t n o g e n  s k u ld e  v il le  g a a e  le ,  

d ig  e lle r fa ld e  a n d re  t i l B y rd e . O rk e s lo s e  M e n n e s k e r f in d e s d e r 

fo r ik k e , m e n e n h v e r fo g e x  paa, b e d s te  M a a d e  a t s k a ffe  s ig  L iv e ts  

O p h o ld . V e s te rb o e re n e r a f N a tu re n  d r if t ig  o g a rb e jd s o m , h a n  

fo rs o m m e r in g e n  L e jl ig h e d  t i l E rh v e rv , o g  v a re  H æ n d e rn e  ik k e  s a a  

m e g e t b u n d n e  p a a  h a m  v e d  A d s k il le ls e n a f L a n d b o e r o g  K jo b s ta d ,  

N æ r in g , to rd e  V in d s k ib e lig h e d  n o k  h a v e  f re m b ra g t m a n g e n  b lo m 

s tre n d e  F læ k k e  e lle r a n d re  n y t t ig e  A n læ g , s o m  n u  d e s v æ rre  m a a e  

s a v n e s . F o r fa t te re n h a r a lle re d e  v e d  f le re  L e jl ig h e d e r le v e re t B e -  

v iis  h e r fo r . D e t fo lg e n d e  s k a l e n d n u  m e re  b e k ræ fte  S a n d h e d e n  

a f h a n s  O rd . .  . . .

E t a f d e  m a n g e  M id le r , V e s te rb o e re n a fb e n y t te r fo r a t f fa f fe  

s ig  F o r t je n e s te , e r a t u d v a n d re  t i l a n d re E g n e  o g s o g e A rb e id e .  

H v e r t E fte ra a r , e fte r fu ld e n d t H o s t, d ra g e e n  M æ n g d e  K a r le o g  

P ig e r , e n d o g  g if te  M æ n d , t i l D s te re g n e n , F y e n  o g  d e t  S le s v ig f le ,  

fo r a t ta g e  fa s t T je n e s te  e lle r a rb e id e  s o m  T æ rs k e re . E t M a rk e d ,  

'fo m  fo rs t i O n b r. ' t r fh b ld e s i K o ld in g - e r a lm in d e lig v iis  S a m 

l in g s p la d s e n fo i b is s e F o lk , s o m  h e r le ie s a f d e f ra  a lle  K a n te r  

t i ls t ro m m rn b 'e  H u s b o n d e r . N o tz le  K a r le  o g M æ n d  d ra g e  o g s a a  

t i l F o h r o g  a n d re  O e r i V e s te rh a v e t fo r a t s o g e P la d s  s o m  T æ r 

s k e re . M e n  n a a r  P a a s k e  e r  fo rb i- v e n d e  a lle  d is s e  M e n n e s k e r g je rn e
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h je m  ig je n , fo r a t h jæ lp e  v e d F o ra a rs a rb e id e t, e lle r ta g e  D e e l i  

a n d re n y tt ig e S y s le r . K o m m e r S t. H a n s d a g , b e g iv e a tte r  

m a n g e  s ig  t i l N ib e , fo r a t la d e s ig le ie a f M a rf lb e b o e rn e  t i l a t  

h jæ lp e  d e m  i d e re s S læ t o g H o s t.

D e tte  M id d e l t i l E rh v e rv b r in g e r ik k e fa a  P e n g e  t i l A m te t,  

o g  g iv e r d e m , s o m  d ra g e  t i l  d e t S le s v ig s k e , L e jlig h e d  a t a n s k a ffe s ig  

e t o g  a n d e t, is æ r P y n t, le t te re  K jo b  e n d  h je m m e . M e n  F o lk e ,  

k ö n n e n fo rd y re s d e rv e d o g s a a b e ty d e lig t fo r B e b o e rn e i A m te t  

s e lv , o g  D y rk n in g e n  a f d e t a lle re d e  i s ig s e lv s a a lid e t in d b r in g e n d e  

J o rd s m o n , b e s v o e rlig g js re s d e rv e d  ik k e l id e t.

F o lk e lo n n e n  h a r i d e  s id s te  A a r in g e r v æ re t:

1 )  fo r e n  A v ls k a r l f ra . . . . . . 1 6  1 il2 0 N d l.C r t .

S o n d e n  fo r T o ld lin ie n  e n d o g  - .  .  •  2 0  —  5 0  —  —

2 )  fo r e n a n d e n  K a rl f ra . . ♦  .  -  1 2  —  1 6 - - - - - - - - - -

3 )  fo r e n P ig e  f ra . . . . .. . . . .. . . . .. . . . .. . . . .. . . . .. 8  t i l 1 2 o g 1 4 —  —

4 )  fo r e n H u u s h o ld e rs k e e lle r M e ie rs k e  .  1 4  t i l  1 6  —  —

5 )  fo r e n  D re n g  f ra . . . . .  i  .  4  —  8  —

6 )  fo r e n  R e g ie r . . . . .. . . . .. . . . .. . . . .. . . . .. . .  ♦  8  —  1 0  —  r —

L e ie s  k u n  fo r S o m m e rh a lv a a re t, m a a  m a n  g iv e  1 0  R d . fo r  

e n a n d e n  K a r l o g  8  fo r e n P ig e .

D a g le ie n  e r t i l e n  K a r l fo ra t f la a e  i M a rf le n g e n e 7

8 ,  1 0  t i l  1 2  ß . ly b s k .  (  K

F o r e n  K a rl i H o s te n  .  .  .  . .6  —  8  —  —  (g

E n  K o n e  e lle r P ig e  .  .  .  ♦ .  3  —  4  —

E n  T æ rs k e r fa a e r fo r  T o n d e n  a t  tæ rs k e  —  2  —  —  \

P a a  S o n d e rs k o v e r d e r g iv e t fo r a t  ( S

g ra v e 1 0 0  L æ s M e rg e l . . . . .. . . . .. . . . .. . . . .. . . . . . . . . .  2 4  —  — j

F is k e n e o g S k ib s fa r t .  < -

I  V e s te r H e rre d  e r F is k e r ie t e n  v ig t ig  N c e r in g s v e i fo r d e  f le s te  

a f S tra n d b y e rn e . L o n n e »  o g H e n n e  S o g n e  h a v e  h v e r 6  B a a d e , 

A a l S o g n  3  o g O x b p e 7 . *)  D e s u d e n  h a v e  i d e  s e n e re  A a r F is k e re  

f ra  H o lm s la n d  v e d R in g k jo h in g e lle r e n d n u  læ n g e re  n o rd p a a  o p 

h o ld t s ig v e d  N p m in d e g a b i L o n n e  S o g ru - I  A a re t.1 8 2 9  s . E .

* ) E fte r a n d re  E fte rre tn in g e r e n d o g  1 0 .
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4 Baade. Om Foraaret, saasnartJsen er borke, komme disse Folk, 

Karle og Piger, og bygge sig Hytter ved Strandbredden. De 

blive her til St. Hansdag, og komme igjen efter Mikkelsdag. 

De skulle vcere øvede Fiffere. Ved deres Exempel og især paa Op» 

muntring af en vis Jens Christian fra Sonder Nissum norden for 

Ningkjobing, har Fifferiet ved Nymindegab betydeligt tiltaget*)  

og bedre Redskaber ere anskaffede, hvorfor Fiffene ogsaa nu kjobes 

for I imod for 10 Aar siden. Hvad der især fremmer Fifferiet 

paa dette Sted, er den Lethed, hvormed man løber i Land med 

Baadene og staffer sig Madding, nemlig Sild, som fanges i Ind

løbet til Fjorden. I Aal- og Oxbye Sogne erZndseilingen van- 

fleligcre, og til Madding maa bruges Havorme (store Jordmad, 

diker), som opgraves paa Sandet i Hjertingfjord, et Arbeide der 

er saa besværligt, at 6 Mennesker kunne have nok at bestille i een 

Dag for at staffe Madding til en Baad i 2 Dagr, og indtræffer 

nu Umagsveir er hele Arbejdet spildt. Aal Sogn, der har 3 Miil 

til det Sted, hvor Ormene graves, kan derfor ikke have sonderligt 

Fifferie, saa at denne Noeringsvei der ganske betragtes som en 

Bisag. Fifferne ere desuden alle Gaardmænd.

*) Lonne- og Henne Sogne have saaledcs i de sidste 3 Aar fnaet et 

dobbelt Anral Baade.

♦t) Fra Midsommer til Mikkelsdag ere Fiskerne i det Slesvigske for 

ar hjælpe ved Slætten og Hosten. Om Vinteren rage de Tjeneste 
som Tærskere.

Baadene fore en Besætning af 6 til 7 Mand. Enhver af 

Mandskabet har lige Part i Fifferiet, øg Baadens Eier desuden 

en lignende Part. I Aal- og Oxbye Sogne har hver en Line 

med 400 Kroge. I Lonne og Henne har det samme for været 

Tilfældet, men nu medbringer hver afParticipanterneZ Liner med 

600 Kroge hver, saa at en Baad her udsætter over 12000 skriver 

Tolv Tusinde Kroge. Hver Mand har desuden paa Landet sin 

Hjælper for at sætte Madding paa Krogene, til hvilket Diemed 

en lille Baad daglig fisker Sild i Indløbet til Ringkjobingfjord. 

At scetce Madding paa Krogene er scedvanligviis Fruenlimmernes 

Bestilling.

Fisketiden begynder i April og vedvarer til Midsommer. Fra 

October til Frosten indfinder sig, bliver der ogsaa fiffet, ♦*)  Fiske-
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riets Held beroer især paa Vinden og Vejrliget. Med Ostenvind 

kunne Fiskerne være paa Havet, og da er Fangsten stolst. Med 

Vestenvind, især naar det blæser stærkt, fan Havet vanskelig be- 

fares, og den stærke Brænding besvcerliggjor Landingen.

Nærmest ved Kysten falde de ftorste Fiff, men i mindre Tal. 

Jo længere ud i Soen, desflere, men mindre Fisk. I koldt Veir 

gaaer Fisken nærmere Landet, i varmt Veir soger den Dpbet. Om 

Efteraaret er Fisken bedst, men ikke saa overflødig.

Fiflerne gaae tidlig Ud om Morgenen, og ere Vind og Veir 

gunstige, da 2 til 3 Miil i Soen. Klokken 10 komme de sced- 

vanligviis tilbage, men vedbliver Veiret at være godt, tage de 

strap ud igjen og komme ikke hjem forend Aften. Har Fangsten 

været heldig, medbringe de 16 Baade, som gaae ud fra Nymin- 

degab, 100 Læs Fist og derover. Fanges mere end Baadene kun

ne rumme, floeber man en Line efter sig. Men Vejrliget kan 

undertiden være af den Beskaffenhed, at man flere Dage i Rad 

ikke kan komme i Soen. Ogsaa en flem Hindring for Fiskeriet 

er Nordkaperen eller Springhvalen, som hen ad Sommeren ind- 

finder sig og forjager Fiskene. Ofte kan man see Hvalene tumle 

sig flere i Tallet, men mangler Redskaber til at fange dem.

Med Krog fanges især Kabliau, kaldet Torsk, Kuller, kaldet 

Hvilling, ligesom en Deel Rokker, samt nogle Tunger, Rodspet- 

ter, Haaer og engang imellem en Helleflynder. I Aal- og Oxbye- 

Sogne faaes imidlertid ikke mange Torsk, da denne Fiskeart for- 

smaaer Ormen1 men naar Torsken fluger en Hvilling, som har 

bidt paa Krogen, maa den selv folge med. Med Garn fanges 

derimod en Deel Flyndere, undertiden i Loessetal. Garnet træk

kes op ved Landingen af Fiskerne, som til den Ende maae vade i 

Wandet. I bemeldte to Sogne har hver Baad et Marsviingarn, 

og der fanges vel aarligt en 40 til 50 Stkr. af disse Havets Be

boere. Et Marsviin kan give 10 til 12 Potter god Tran.

Fiffene sælges for det meste ferske til Beboerne fra Naboe« 

sognene, som kjere til Havet for at kjobe sig et Læs Fist. Prisen 

er 3 til 4 ß. lybsk for Stykket af Torstene og 5 til 9 ß.l. for en 

Snees Hvillinger, 8 ß. l. for en Skp. Flynder. De, som kiobe 

Fiffene, opskjære dem, tage paa Torsten Rygbenene ud, lægge 

dem 5 Dage i Salt, og ophænge endelig Fisken til Tørring. Hvad
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Fisterne ikke kunne soelge ferff, behandles paa samme Maade. 

Hver Gaardmand, i 3 til 4 Miles Afstand fra Havet, sorger 

for at forsyne sig aarlig med et Læs Fiff, hvortil regnes 20 Torsk, 

14 til 15 Snese Hvillinger, nogle Rokker og anden Fist, som faaes 

i Kjobet, da Bønderne gjerne medbringe en Flaske Brændeviin, 

noget Smor og Kage til at regalere Fiskerne med. Desuden for

tæres megen Fisk i ferst Tilstand. Saaledes forsynes en stor 

Omegn hele Aaret igjennem med et Næringsmiddel, der især om 

Sommeren udgjor Bondens daglige Fode.

Sildefangsten med Garn ved Npmindegab er nyligen ved 

Lov bkeven indskrænket til en vis Hvide. Dersom Sildefangsten 

til Madding derved er bleven forhindert, vil det upaatvivleligen 

have Havfiskeriets Undergang til Folge, og en betydelig, over

mande vigtig Noeringsvei blive standset. Det rimeligste synes at 

være, at forbyde Sildefiskeriet til Salg i Mundingen af Fjorden, 

saa at de længere op Boende ikke skulle lide Afbræk i deres Næ- 

ringsveie ♦).

Omfanget, samt Frem- og Tilbagegangen af Fiflerret paa 

Fanse er allerede vrist i den 16bc Afdeling. Her bliver altsaa 

kun at tilfoie hvorledes Fiskene fanges og behandles. Der fistes 

fornemmelig Hvilling, Torsk og Flynder, eller Skuller, samt enkelte 

Hundlunger, Koehaler, Trindbatter og Rokker. De to forste Sor

ter Fiff fanges med Krog i den aabne Soe, 2 til 8 Miil ud fra 

Landet. Hver Mand i Bandene forer med sig 2 Bakker (et Slags 

Truge), hver med 4 Liner og hver Line med 100 Kroge. Disse 

4 Liner bindes sammen og udfeies i Sejladsen naar man er kom

men ud i Dybet. Flynderne derimod blive tagne med Garn i

*) Vigtigt er Havfiskeriet ved Jyllands Kyster. Men en Mand, som 

paa de meest forskjellige Fiskepladser har gjort sig en Fornoiclsc af 

at fiske og undersøge Redskaberne, har forfikkret Forfatteren, at 

vi endnu staac langt tilbage. I Parmonth, Canalen, ved Rew- 

Foundlands Bank, Rormandiets Kyster rc., vilde være meget 

at lære for vore Fiskere. Paa sidstnævnte Sted saae bemeldte 

Mand engang 240 Fiskefartoier gaae ud i Følgeskab med 5 Damp- 

baadc, sidste for med Modvind ot bringe Fiskene levende i Havn. 

Et Fiske-Selskab formenes ar ville være saare nyttigt for Jylland. 

Et saadant Selskab var det der har ophjulpet de engelske Fiskerier.
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Nærheden og rundt omkring Den. Vaarfifferiet er det betydelig- 

ste. Host» eller Efteraarsfiskeriet er ikke meget indbringende, da 

Stormene gjsre for meget Afbræk; og saaledes har det nok altid 

været, t det mindste beklager Etatsraad Teilmann allerede for 70 

Aar siden de fattige Fiffere i Nordbye, som leed saa megen Af« 

bræk i deres Nceringsvei af de idelige Efteraarsstorme.

Saa vidt vides er Behandlingen den samme som for meer 

end 70 Aar siden og som paa Island med Klipfisken. Største 

Delen af den Fisk, som fanges, bliver torret eller saltet. Frem- 

gangsmaaden er folgende. Hovederne afskjceres, undtagen paa 

Torsken og Tungerne, Indvoldene tages ud, og Fisken udskylles 

gjentagne Gange i Vand. Herpaa flækkes den 5 til 5 Gange med 

en lille Dxe og bliver liggende Natten over i Riiskurve for at 

Vandet kan lobe af. Den nedsaltes nu i Kar eller Ballier, hvor 

den forbliver to til tre Dage. Naar den igjen er optaget, toes den 

vel af og hænges til Tørring i fri Luft, men maa noie bevares for 

Regn og Dug, thi ellers bliver den haard. Dette gjalt den Fiff, 

som fanges om Foraaret. Hostfisken derimod gronsaltes, da Ef- 

teraaret sjeldent giver Veir til at faae den tor. Hovederne afskjoe- 

res uden Undtagelse, Fisten reengjores og flækkes, ligger en Rat 

i Saltlage, optages, presses og nedsaltes endelig i Fjerdinger eller 

Halvtonder. Man regner at Forbrugen af Salt til Fiskeriet be. 

lober sig til 200 Tdr. aarlig. De paa Fanoe tilberedte Fisk 

udgjore en meget sogt Vare, som foretrækkes alt hvad der af 

dette Slags kommer fra den øvrige Vestkyst af Jylland. Især 

ere de saakaldte Ribeflyndre, naar de ere meget store, ogsaa 

kaldte Præsteflyndre, meget berømte. Dog blive de gjerne lidt 

harske naar de ere meget fede. Afsætningen fleer paa Marke, 

derne i Varde, Nibe, Hoier og Tondern. Manoerne kjobe lige

ledes meget og kjere dermed til Flensborg og andre Steder i det 

Slesvigske. Ogsaa en Deel gaaer til Fastlandet som Betaling 

for Brændsel og Korn. Under Krigen kom Blankeneserne ofte til 

Fanoe, dog ikke saa meget for at fiske, som for at afkjobe Be

boerne den ferske Fisk ude i Soen, hvilket befandtes at svare god 

Regning. Endnu kan undertiden en saadan komme i foranforte 

Hensigt. Det stal, siger man, være Blankeneserne forbudt at fiske 

ved Fanse, fordi de med deres Redstaber, de saakaldte Kurre,
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forsage Fiffene. Lidt Sælhundefangst har forhen været dreven 

paa Fanee, men om samme endnu bruges, vides ikke.

Paa Manoe drives vel ogsaa noget Havfifferie, men ikke saa 

meget som paa Fanoe, der ligger mere beqvemt dertil. Derimod 

er der flet ingen, som afbenytter denne Næringsvej i heleKyststro- 

get fra Hjerting til Hoier.

AfFerskvandsfifferierne er det, som drives iFilsoe, det betyde

ligste, og de omliggende Beboere drage ikke saa lidt Fordeel heraf. 

Man sifter med Ruser i Leegetiden, og paa Isen med Kroge. 

Der fanges Gjedder, Aborrer, Brasen, Skaller og Aal. Fiskene 

sælges i Varde og Omegnen. Gjedder og Aborrer for 1 ß. lybsk 

Pundet. Skaller, en Spand fuld, for 1 til lß., og Aalen 

for 2 Lß. Pundet. De fleste Brasen tørres, ligesom en Deel Gjed

der. Naar Brasen, der er mager, undtages, er Fiffen meget 

god, iscer er Aalen fortrinlig. Ved Henne-Molle er indrettet en 

Aalekiste, som for kort siden paa ny er opfort og har kostet 400 

Rdl. Crt. Aalen gaaer i Iulii, August og September især i 

morke Nætter, og i en saadan Nat kan fanges et godt Læs eller 

50 Lpd. Aal. De afsættes ferske i Omegnen, ogsaa i Ribe og 

Varde, men der nedsaltes ogsaa mange i Fjerdinger, for at sen

des til Kjobenhavn og andre Steder.

Fiskeriet i Aaerne er ikke af nogen Betydenhed. Aarsagen 

kan vel ingen anden være, end at Aaemundingerne ialmindelighcd 

ei have over £ Alen Vand, og paa saa lavt Nand vil Fisken, især 

Laxen, ei gaae. Der tales nok om at Fiskeriet har været bedre i 

gamle Dage, men det maa da have været meget langt tilbage i 

Tiden, thi allerede Etatsraad Teilmann, i sit Manuscript, forer 

Klage over det ubetydelige, der fistes iAaerne. Laxen og Drreden, 

som fanges i Konge- og Ribe-Aae, flulle imidlertid være af for

trinlig Smag. Men det meste fortæres ferskt, og fra Ningkjobing 

kommer røget Lax, der skal være ligesaa god som Randers-Lax. 

Aalefiskeriet ved Norholm-Molle afgav for en 40 Aar siden endnu 

80 til 100 Lpd. Aal aarlig. For Tiden fanger man ikke 10 til 

20 Lpd. Aarsagen er meget begribelig. Til hiin Tid vare En

gene i Hodde- og Andsager-Sogne blode og moradsige, nu derimod 

saa terre at de bære Heste og Folk. Aalen har altsaa mistet sine 

Opholdsstedet.
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Hele det betydelige Kyststrog fra Nymindegab til Horer kan 

betragtes som en frugtbar Plantestole for gode Matroser. Ikke 

nok at det betydelige Fifferi dertil giver den herligste Leilighed; 

mangfoldige unge Karle og Mcend soge desuden Farten, og ere 

det meste af Sommeren til Soes. De mange med Kniplerster 

gifte Inderster have derved især en vigtig Hjælp til at bestaae.

Hoe-Bye i Vester-Herred eier 3 smaaeFartoier, hvormed fares 

til Altona og Derne, især med Gryder. I Ballum haves 3 Skibe. 

Paa Manse er der et Par Capitainer, som fore Skibe, hjemmeho- 

rende i Kjobenhavn, til Island og Grønland, og som medtage en 

stor Deel af Dens unge Mandskab paa denne Fart. Den eier 

desuden 7 Fartoier til et samlet Belob af 51| Commercelæster. 

Sonderhoe har 80 Fartoier, drægtige 977 Læster, Nordbye 65 til 

en Drægtighed af 715| Læster, og Hjerting 14 Skibe, hvis Dræg

tighed beløber sig til 152 Læster. Men hverken Hjerting eller Fanse 

have noget Lodsvæscn, som dog ansees hoist fornødent, og vildevcere 

paa det rette Sted her, da Lodserne med enhver Vind kunne kom

me de Sofarende til Hjælp. Et Fyr paa Blaabjerg i Henne- 

Sogn, og et ved Voubjerg vilde modtages med største Erkjendtlig- 

hed af alle soefarende Nationer. Fra Helgoland til Lindesnces er 

inter Fyr!

Galtkogning i pester^errev.

Et Middel til Erhverv, som i Vester-Herred, i de senere Aar 

især, meget har været afbenyttet, er Saltkogning. Paa de store 

Sandrevler ved Nymindegab i Ningkjobingfjord og paa den saa- 

kaldte Stalling ved Hoe, sætter der sig nemlig efter en 8tc Da- 

ges Varme en Saltskorpe eller Skal, som det kaldes, der borttages 

med Niver og sældes fra det vedhængende Sand saa godt som 

muligt. Skallen kjeres hjem, udludes, afløber som ved Bryg

ning, og Luden koges for at afdampe. Flere Tusinde Tonder 

Salt kogtes saaledes i den dertil saa passende Sommer 1826. 

Man kunde ofte see to til tre Hundrede Vogne holde paa Sand

revlerne for at indsamle Skal. Endog Langtbortliggende, 3 til \ 

Miil fra Kysten, hentede 2 til 4 Læs. De nærmere Boende det
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Dobbelte og mere. Et saadant Læs Skal, der holder omtrent 

4 til 5 Tonder, kan, fljondt meget Sand vedhcenger, give 1 Td. 

Salt. Bonden bliver paa denne Maade ikke alene selv forsynet 

med Salt, men sælger endog til Kjobstæderne og længere Bort- 
liggende.

Vigtigheden af denne Erhvervskilde lyser af sig selv. Vel 

er det faa, at ikke ethvert Aar er lige gunstigt for Indsamlingen 

af Skallen, da en Regn let forstyrrer Saltfforpens Ansættelse. 

Men de fleste Somre afgive dog af og til en beqvem Tid dertil, 

især for de nærmere Boende, som bedre ere ved Haandeu til at 

iagttage det rette Dieblik. Hr. Pastor Stockholm mener derfor, 

at det kunde være til Nytte om nogle Beboere forenede sig i Jn- 

teressentskaber, og oprettede ordentlige Kogerier. Ogsaa med 

Hensyn til et bedre Products Erholdelse kunde saadanne Interes

sentskaber mueligen medvirke; thi fljondt Saltet i dets Udvortes 

aldeles ligner Lyneborger Salt, er det dog blandet med mange 

fladelige Bestanddele, der ere Aarsag i at Smorret, Fleffet og 

Kjodet, som nu allevegne dermed saltes, blive stimede, og ikke 

kunne holde sig. Da Saltkogningen hvert Aar tager mere til, 

vilde det Kongl. Landhuusholdningsselskab, mener Hr. Pastoren, 

virke meget godt, om det foranstaltede en simpel og fattelig Un

derretning , til Saltets Fraffillelse fra fremmede Bestanddele, 

uddeelt blandt Beboerne. Maaskee at en saadan Afhandling 
kunde finde Plads i Almanakken.

Aalk- og Teglbrænderier.

Under Krigen havdes paa flere Steder ved Kysten Kalkbræn

derier af Skæl, 3 : Sneglehuse,^ som indsamles ved Strand- 

bredden- For Tiden drives kun to af dem endnu, nemlig j Varde 

og Sonderhoe. De, som fandtes i Darum, Ribe, Bjerum og 

andre Steder, ere enten nedbrudte, eller afbenyttes ubetydeligt. 

Enkelte Vender kunne dog endnu brænde lidt i aaben Mark til 

Huusbehov, og maaskee ogsaa til Salg, f. Ex. i Oxbye- og 

Aal Sogne. Kalkbrænderiet i Barde brænder aarlig 5 Ovne 

fu(b, hver paa ISO til 200 Tdr. Kalk. Kalken er brugbar nok, 

selv til at hvidte med, og de store Sneglehuse flulle endog give

Nibe Amt. (14)
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eu meget ftin Kalk. Men det synes, at man ikke længere sinder 

sin Regning ved den maaskee noget møjsommelige Indsamling af 

Skællene. I Dlgod Sogn hjembringe nogle af Grydekjorerne 

Kride fra Hjerm Sogn, som de brænde til Kalk og afsætte i Om, 

egnen.
Da salig Etatsraad Teilmann affattede sit Manuskript over 

Skads Herred 1762, vare grundmurede Bygninger endnu 

kun bekjendte sonden for Kongeaaen eller hoist i Marskby. 

erne Vilslev og Darum. Længere nord paa derimod vare alle 

Bonderbygninger eildnu af Eeg med klinede Vægge. Forst efter 

den Tid begyndte Teglbrænderier at komme i Gang og have si

den med ftcerke Skridt udbredt sig over hele Amtet, hvortil saavel 

Etatsraaden som især hans Hr. Broder paa Norholm ikke lidet have 

bidraget. Nye Bygninger opfores derfor nu ikke auderledes end 

af Grundmuur, og smukke velbyggede Gaarde antrceffes overalt 

men især i Vester Herred. *)  Ogsaa Brønde sættes af Muur- 

steen, som formes efter dette Diemed, og disse Bronde skyde 

aldrig sammen. Saaledes baade gavne og forfljonne Teglbræn

derierne Egnen, og uden dem vilde det ikke længere være mue- 

ligt at bygge, da Egetommer ikke er at faae, og Overtommeret 

allerede er kostbart nok.

*) Murene gives sædvanligviis Tykkelse af een Steens Længde; kun 

Gavlenderne eller Pillerne mures 1| Steen tykke. Stenene ere 9 

til 10 Tommer lange. Hi in Tykkelse af Muren ansees tilstrækkelig 

fot Bygninger under 9 Alens Vide.

Store Teglværker findes imidlertid ikke, men Teglbrænde

riet er en Nceringsvei, som Mængden driver efter Fornodenhed. 

Wil man bygge, indretter man sig et lidet Teglværk, og graver 

og bearbejder Leret med sine egne Folk, saa at hele Bekostningen 

i rede Penge udstrækker sig til den Arbejdet styrende Teglbrænders 

Løn. Ovnene rumme sædvanligviis 6 til 12000 Muursteen.

Nogle benytte dog ogsaa Teglbrænderiet som en Bincerings- 

vei, og brænde 2 til 3 Ovne fuld i den fra Markarbejdet ledige 

Tid. I saa Henseende udmærker sig Lunde Pastorat i Vester 

Herred ved 26 Teglovne; men især Gredsted Bye i Jerne Sogn, 

hvor Teglbrænderiet er bleven til en ZEresbeskjæftigelse; thi den
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Mand, som ikke i det mindste brænder en Ovn fuld, eller 6000 

Stkr. Muursteen aarlig, udsætter sig for Spot og Haan af de 

ovrige Byemænd. Mange brænde 5. Dannebrogsmand P. 

Lassen var den forste, som i denne Bye begyndte at brænde Steen, 

^t af de storste Teglbrænderier findes i Beien, og tilhorer for 

Liden Bonden Jeppe Paulsen. Han brænder aarlig en 60 til 

circa 70,000 Muursteen. Paa Sondergaard ved Trorborg har Hr. 

Bay Feddersen for et Aar siden anlagt et Teglværk, og brændt 

ca. 100,000 Muursteen. Leret tages af 2 Mergelgrave, og Torv 

haves i Overflodighed i den til Gaarden horende store Kuxbol- 

Mose. .Dog anvendes kun til dette Brug den ringeste og meest 

svovlede Torv. Tagstecn har flet ingen endnu begyndt at brænde. 

Den store Concurrence af Sælgere nedsætter naturligviis Prisen 

paa Muurstenene. 100 Stkr. heelbrændte Steen koste 14 til 16 ß. 

lybff, halvbrændte 8 til 10. Men 16 til 24 Rdl. Crl. for en 

Ovnfuld Steen er altid en god Indtægt for en Bonde. Var

des Opbygning efter sidste Ildebrand skaffede for nogle Aar siden 

Omegnens teglværker meget at bejlilk, og deres Eiere en god 

Fortjeneste. ♦)

Fabrikationen af sorte Gryder (de saakaldte Jydeportcr) 

i Egnen af varde.

Denne JndustriegreensMlde, ligesom dens forste Udspring, 

vides ikke; men gammel er den udentvivl. Degnen Houboll i 

Thistrup siger, at han har læsi gamle Documenter, i Folge hvilke 

en Naadmand i Fredericia har eiet en Gaard i Thistrup Sogn 

1710, og fæstet samme bort paa Lilkaar, at der aarlig skulde le

veres ham 4 Læs sorle Potter i Landgilde. I en Klynemose i 

Dster Herred er der for faa Aar siden funden under Lorden en 

Dlkande af sort Leer, noget tykkere end de nu brugelige. I Mo-

*) Paafaldende er det, siger en af Forfatterens Correspondcntere, at 

man aldrig her i Landet har sorsogt de af brændte Steen murede 

Vcie, der cre saa almindelige i Nederlandene. De mangfoldige 

smaae Teglovne vilde paa stcre Steder hastigere kunne levere brændte 

Steen, end man er istand til ar hente Gruus fra Stranden.

(14*)



sen var næsten ingen Spor af en tidligere Gravning. I Hoie 

sindes ikke sjelden rode og sorte Potter, der indeholde Aste eller brænd- ' 

teBecn. Hr. Houboll flutter heraf, at Pottemageriet med et rundt 

Tal maa vcere lOOOAar gammelt. — Sagnet vil, at Thorftrup-, 

Horne- og Barde Landsogn have været de sorfte, som forfærdigede 

sorte Potter.
I de sidste 20 til 50 Aar har denne Næringsgreen meget 

udbredt sig, især i de tilgrcendsende Sogne af Dster- og 

Skads Herreder, men ikke saa meget i Vester Herred; ja enkelte 

Pottefabrikanter findes endog i de nordlige Sogne af Gjording-, 

Malt-, Andst- og Slangs Herreder. Isærer det ved Grydepi. 

gernes Giftermaale i andre Sogne at Pottemageriet udbreder sig, 

da den vante Befkjæfligelse gjerne fortsættes.

Leret, hvoraf Gryderne forfcerdiges, har et blaaligt og smuld, 

rende Udseende, samt ligger gjerne ovenpaa Mergelen. Fra 

Horne Sogn hentes meget af dette Slags Leer til Brug i Na- 

boesognene, og betales med 12 ß. lybsk Læsset. Fabrikaterne, som 

forfcerdiges, bestaae i Koge- og Stegegryder, Fade, Potter, Ste

gepander med og uden Laag, Kaffekander, Thekjedler, Støbe, 

gryder til at støbe Lys med, Urtepotter, Kakkelovnsror, m. m., 

og til alt dette er en Pind det eneste Redskab, sombruges. Vårene 

udmærke sig vel ikke ved Nethed og Elegants, men desmere ved 

Hensigtsmæssighed, hvorfor de ogsaa ere meget sogte endog iUd- 

landet, især de for Sundheden og Velsmagen saa vigtige Koge- 

og Stegegryder. Om Fabrikationen af Gryderne i een eller an

den Henseende kunde forbedres, er megen Tvivl underkastet. 

Man stal have prøvet at brænde Gryderne anden Gang, hvorved 

de ere befundne at blive stærkere og at faae et rødligt Skjær. 

Men Maden og Melken bekom derefter Afsmag.

Grydefabrikationen er ganske Fruentimmernes, og især Pi

gernes Arbeide. De begynde tidligt om Foraaret og vedblive til 

sildigt om Efteraaret. En Grydepige forfærdiger i een Sommer 5 

til 8 Læs Gryder. Lader en Grydepige sig fæste, deler hun Frug

ten af sin Flid med Husbonden, som igjen giver hende Kost, 

henter Leeret, staffer Brændsel og fører Gryderne til Torvs- 

Nogle give alene Kosten, og Tilladelse til at spinde for sig selv 

om Winteren. Men ogsaa mange Huusmoendskoner drive Fa-
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brikationen af sorte G ryder som en Binoeringsvei, og skaffe derved  

altid et lidet Bidrag til Fam iliens O phold.

Største D elen af G ryderne afsæ ttes i H jerting til Skippere  

fra Fanoe, som ig jen fare derm ed til H am borg, eller gjennem  ba 

nalen til Kjobenhavn. Et Læ s, der fan regnes for 15 eller 16  

Snese G ryder, de m indre indpakkede i de ftorre , koster 4 til 5  

R dl. C rt. i H jerting. Til C olding bringes lige ledes m ange Lces, 

som derfra fores til Kjobenhavn. O gsaa en stor M æ ngde Bon 

der, gifte  og ugifte , kjore om kring i det Slesvigske og ostlige Jyl

land, eller i Fyen, m ed G ryder. M an kalder disse Folk Slæ be- 

kræ m m ere, M ange fortjene dygtig Penge, andre tilsæ tte Vogn  

og H este, og m aae siden tjene. M en i det hele er denne H andel 

dog m eget fordeelagtig . Pastor Stockholm fortæ ller, hvorledes en  

G aardm ands Son, i et af hans Sogne, paa en m æ rkelig M aa, 

de har lagt sig efter G rydehandelen , i det han aarlig forer 7 til 8  

Læ s G ryder til det Lauenborgske og Preussiske. Karlen fors ikkrer, 

at han i de 3 Aar, han nu har fort denne H andel, aarlig har 

fortjent 100 R dl. C rt. H an har kjobt sig et Par stæ rke H este, og  

fodrer dem bestandig paa R eisen m ed Korn. U nderveis sæ lger 

han in te t, m en er han engang kom m en til sin Bestem m else, ta- 

ger han for en G ryde, som hjem m e koster ham 1 ß. lybsk, 24 ig jen, 

og giver under ingen O m stæ ndigheder Kjob. Bliver det Lauen- 

borgske kjed af hans G ryder, re iser han videre, m en forho ier Prisen  

m ed hver D agsre jse. Pastor Stockholm  foreslog ham  at sende sine  

G ryder m ed Skibsle jlighed til H am borg, og derfra at fore sinH att- 

del. M en om m ine G ryder saa strandede, hvad blev der da af 

dem og m ine Penge? — N ei, M anden  vil væ re ved og m ed sine  

G ryder. D en vestjydskeBonde træ ller gjerne for at tjene enSkil- 

ling, naar han seer at han kan væ re vis paa den; m en han vo- 

ver in te t, hvor der kan væ re m indste Tanke om Tab. Iovrig t 

er dette Exem pel nok ikke det forste  af dette Slags. Forfatteren  

m indes re t godt i sine D rengeaac at have hort ta le om lignende  

Expeditionec til Leipzig og andre tpdske Slæ der, og D egnen H ou- 

boll fortæ ller, at i de sidste Aaringcr have et Par Karle fra O ster«  

H erred væ ret m ed G ryder i det Preussiske, ja bi in Side Berlin .

D en Indtæ gt, Fabrikationen af G ryder indbringer Egnen  

om kring Barde, er af en Stedkpndig anflaaet til 4 eller 5000
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Species aarlig, hvilket ikke heller synes usandsynligt, naar betæn

kes, at flere Sogne frembringe aarlig 100 til 150 Lces Gryder til 

Salg. Lægges til hiin Sum den vist meget betydelige Fordeel, 

Handelen med Gryder indbringer, maa Grydefabrikationen betrag

tes som en saare velgjorende Industriegreen.

Egentlige Pottemagere er der kun een af i Tobol, Guld

ager Sogn, Skads Herred. Hans Potter ere rode, med Blye- 

glasur.

Tilvirkningen af Torvekul og Fabrikationen af Hoeleer,

At Kul af Torv brændes, er allerede forhen bemærket. Kun 

de fasteste og bedste Torv ere tjenlige til dette Brug. Torvene 

eller Klynerne opsættes i runde Hobe eller Miler, for at brændes. 

Nogle slukke med Vand, andre med Jord eller Græstorv, hvor

ved iagttages at ingen Aabninger blive, hvorigsennem Luften 

kunde trænge ind. De paa sidste Maade flukkede Kul foretrækkes 

altid forste, som fastere og dreiere. Den wiinholdtske Methode 

synes ikke at være bekjendt, uagtet den vist fortjener megen Op

mærksomhed. Kullene sælges for 7 til 8 ß. lybsk Tonden, og de 

fleste Kul brændes i Gjording Herred. I hele Amtet, selv i Kjob- 

siæderne, bruges aldrig andet, og har neppe nogensinde været 

brugt andet end Torvekul.

I Besiddelse af saa vigtigt etReqvisit til Smedehaandvcerket, 

som gode Kul, er det ikke at undres over, at mange, endog 

Gaardmænd, ere blevne Smede, hvilket især er Tilfældet i Gjor- 

dingr. Malt- og Dster Herreder. Det er ikke sjeldent at finde her 

Smedier paa Bondergaardene, nogle endog med to Ambolte. 

Hovedproduktet af denne Industri er Hoeleer, og Skjære- eller 

Hakkelseknive, som forfærdiges af fortrinlig Godhed. Især finde 

Hoeleerne stærk Afsætning paa Markederne i Ribe og Varde, for 

at bruges ved Hocsletten i Marffengene, hvortil fortrinlige Hoe- 

leer udfordres. Til Ringkjobing Amt gaae ligeledes en stor Deel 

Knive og Leer.
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Andre Industriegrene.

I Veien, Malt Herred, har Kroemanben Hr. Thomsen 

anlagt et meget betydeligt Garverre, hvorfra over Hjerting udfo« 

res til Hamborg en stor Mængde Læder. Dette Anlæg, hvortil 

kun vanskeligen erholdtes Tilladelse, er nu i fuld Flor, og viser, 

tillige med den prægtig opbyggede Kroe, hvorledes den saa ode 

Vesteregn kunde oplives, saafremt Forfljellen imellem Kjobstad- 

og Landboencering var ophævet.

Vandmøllen ved Veien er indrettet til et Bark-, Slibe-, Stam

pe- og Malevoerk. *) Stampemoller sindes desuden mange andre 

Steder, blandt andet et meget betydeligt ved HenneMolle, der 

engang indbragte 6 til 700 Rdl. Crt. aarlig, men nu, paa Grund 

as den store Concurrence, neppe det halve.

Pastor Stockholm melder, atKurvefletning afVidie- eller Pi- 

lcqviste udgjor en særegen Jndustriegreen for Lunde- og Outrup 

Sogne. Man forfcerdiger alle Slags smaaeHaandkurve, Vugger, 

Kurvefadninger til Vogne m. m. Gaardmand Christen Nielsen 

i Nortorp, Lunde Sogn, udmærker sig ved Duelighed i bemeldte 

Fag, og hans Vognkurve eller Bagsmække ere ligesaa nette som 

de indforte. Hr. Lindberg paa Dyemos, Jerne Sogn, var for

et Par Aar siden i Kjobenhavn, for kunstmoessigen at undervises 

i Kurvefletning, som han agter at drive som Binæringsvei. Han 

har til den Ende plantet en Mængde Piil omkring sin Have.

I Andst Herred forfcerdiges en stor Deel Træskos, som afsæt

tes deels i Colding, for at fores til Kjobenhavn, deels i Vestereg

nen, endog i Tondern. Men de fleste Trceskoe komme dog fra 

Weile Egnen, iscer Bredsten Sogn.

Bieavlen er ikke meget betydelig, men de fleste holde dog 

nogle Stokke. Behandlingsmaaden er den gamle, og Bierne 

dræbes naar et Stade skal optages. Dog skulle et Par Mænd i 

Ribe og Jerne Sogn have begyndt at bruge Magasinkuber. Mjod- 

blandingen er en Nceringsvei for enkelte velhavende Bonder. 

Men da Bieavlen ikke er betydelig, kan Frembringelsen af Mjod

) Det forste med Hensyn til Garveriet i Veien.
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ikke heller være det. Mjoden afsættes til Kjobstcederne og Bert-, 

husene i Nærheden, noget gaaer ogsaa til Kjobenhavn. Prisen 

paa den raa Honning er 24 ß. lpbff for Lpd., for har den kostet 

32 ß. lybsk til 1 Rdl. Crt.

For 30 Aar siden var Svineavlen hoist ubetydelig, og Sviin 

maatte hentes fra Dsteregnen. Nu holdes næsten paa hver Gaard 

en Soe, undertiden endog to. Grisene sælges 4 til 12 Uger gamle 

til Holsteen, Romse, Fohr og andre Der. Ogsaa en Deel Flest 

afsættes i Barde, eller til fremmede Kjobmcend fra Frederiksstad, 

som modtage samme i Hjerting eller Ringkjobing.

Endelig kan her endnu anforesIndsamlingen afRav i Vester 

Herred og paa Fanoe, som et af de Midler til Erhverv, Eierne 

af Strandningsrettigheden afbenytte. Men Udbyttet har i de sid- 

ste Aar meget aftaget. Dog skal det samme for have været Til, 

fældet, hvorfor man haader at dette snart igjen vil forandre sig. 

Naar ostlige Vinde folge paa Storm fra Vesten stal Indsam

lingen falde bedst ud.

27.

Hvilke Dele af Landbruget, der ester Local- og 
Tidsomstændighederne især fortjene Anbefaling.

<^et Paradox, at Qvægavlen ffulde være et nødvendigt Onde, 

har intet Steds i Ribe Amt fundet Indgang. Overalt betragtes 

den animalske Production som Hovedsagen, og Kornsalget som en 

Biting. Localomstændighederne begunstige i Almindelighed ogsaa 

mere Qvæg, end Kornavlen. Hederne nemlig, kunne, saalænge 

de forblive i deres nærværende Tilstand, ikke benyttes synderlig 

anderledes end til Græsning, og de betydelige Enge langs med
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Kysten give Lejlighed til at holde mange Creaturer. De magre 

Sandagre frembringe derimod kun sparsommeligen Rug og Bog

hvede, faa at hvor Hoebjergningen ikke er des overflødigere. Korn

salget er at regne for lidet eller intet. Bekostningerne ved Til

lægget af Qvceg, Studeholdning, Faareavl o. s. v. ere desuden 

ubetydelige. Dyrkningsbekostningerne ved Scedeavlen ere derimod 

nær ved at opsluge hele Fordelen, saa at dersom Sædeavlen ikke 

selv saa meget bidrog til Q.vcegets Underholdning, vilde samme 

upaatvivleligen i de senere Aar være bleven meget indskrænket. 

Vel ere Priserne paa alle Productions-Artikler faldne, men ingen 

dog saa meget som Kornets. At Forholdet betydeligen skulde for- 

andre sig saasnart, synes ikke troeligt. De animalske Producter 

have til alle Tider holdt sig i en jevnere Priis, og da de mere ere 

Gjenstanden for Velleven og Luxus, maae de blive mere og mere 

begjerte, jo hoiere Nationerne stige i Cultur og Velstand. Korn

prisernes Forhoielse beroer derimod næsten ene paa Krig og Mis- 

vcext. Mod Afsætningen af de animalste Producter virke ingen 

Forbud noget Steds. Mod KornetS derimod mange, som der 

endnu kun er ringe Udsigter til at see hævede. Hertil kommer end 

nu atTilveiebringelsen af Foder, og Underholdningen af mange 

Creaturer, ere de egentlige Midler til at forege Kornavlen, og at 

selv dette Oiemed altsaa ved en blomstrende Qvcegavl bedst frem« 

mes.

Med Rette har derfor Landmanden i Ribe Amt gjort den 

animalste Production til Hovedgjenstanden for sin Birken, og 

selv med Hensyn til de Dyrearter, som efter de forskjellige Lo- 

caliteter holdes, er der neppe noget at erindre, det lidet fraregnet, 

som allerede i IS6-’, 19be og 2O0c Capitel er bemærket. Oiemedet 

blev især opnaaet ved de store Forbedringer, Engene have været 

underkastede. Men Engene have maaffee nu modtaget al den 

Forbedring, der kan gives dem. Skulde Landmanden i Nibe Amt 

derfor finde sig foranlediget til endnu mere at foroge sine Qvceg- 

flokke, vil dette alene kunne opnaaes, ved at lægge sig efter Dyrk

ningen af Foderplanter. Kartoffelavlen fortjener i saa Henseende 

den overste Plads, og ved den vil det især blive de Dele af Am

tet, som mangle Enge, mueligt at rivalisere med de mere be« 

gunstigede. Men stal Sagen lykkes, maa der aldrig glemmes
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at Kartoflerne bor optage den overste Plads i Sædskiftet, eller 

med andre Ord, komme Gjodsken nærmest. Lagte i Grönland, 3 

Gange Miet, vil denne Sced bedst lykkes. Nugen, som folger 

cvenpaa, vil kunne saaes uden videre Ploining og behover alene 

at nedharves eller nedkroies med Exstirpatoren. Anviser man 

Kartoflerne Plads midt i Sædskiftet, bor de i det mindste efter- 

gjodffes, eller, som det kaldes, klatgjodskes. —Et andet Middel til 

at forøge Fodermassen vilde være, at lade de ved Hjælp af Mer

gel opdyrkede lave Steder i Hederne fornemmelig tjene til Frem

bringelsen af Foderurter. Byg og Havre voxe paa saadanne Ste

der stærkt i Blade, og vilde, tidligt slaaede, give et fortrinligt Foder. 

Ogsaa Vikkehavre kunde lykkes her. Udlagtes saadanne Jorder i 

Kraft, vilde Kleveren give lønnende Afgrøder. Ligesom Enge, 

nes Forbedring har havt Agrenes til Folge, saaledes vilde ogsaa 

nysnævnte Forflags Udførelse upaatvivleligen bevirke det samme. 

I Strøget mellem Ribe og Tondecn fortjente maaskee Horavlen 

at blive mere udbredt. Vel mene de fleste, atHorren ikke vilde lykkes 

i Marskengene, men neppe er der anstillet tilstrækkelige Forsog hermed. 

I Kogene mere syd paa dyrkes nu en langt større Mængde Hor, 

end for nogle Aar tilbage*).  Nibe, der bruger saa megen Hor, 

vilde upaatvivleligen have Fordeel af at frembringe den selv. En 

Hormolle vilde da nok opstaae **).  Dog maaffee at Vandfloderne 

ere denne Sag formeget imod. — Men hertil indskrænke sig da og

saa de Forslag, som kunne gjores med Hensyn til Dyrkningen af 

fremmede Væxterz thi at nogle Sogne i den ostlige og sydvestlige 

Deel af Amtet kunde dyrke lidt Hvede, Raps, toradet Byg o. s, v., 

er neppe Omtale værd, og skeer desuden allerede.

*) Der er fortalt Forfatteren, at een af de 3 Oliemøller i Flensborg 

aarlig forbruger 2000 Tdr. Horfroe, som for det meste faaes fra 

Marsken. Da Mollen for nogle Aar siden anlagtes, kunde med 

Rod Indkjobet bringes til 700 Tdr.

**) 3 Leek stal der være en saadan.



219

28.

Særegenheder, som for andre Egne kunde tjene 

til Efterfølgelse eller Advarsel.

1) vn Ting, der fortjener megen Anbefaling, er den Skik, 

mange Huusfcedre i Grindsted- og Grene Pastorat have, at under

vise de mindre Vorn i Læsning og Skrivning omAftenen. Hvor 

megen Tid vilde ikke vindes fra Skolen, om denne Skik var al

mindelig, og de Voxne dertil overalt besad den fornødne Duelig

hed; og hvor ønskelig iscer for de Dele af Landet, som, formedelst 

den ringe Befolkning, ikke kunne have det fornødne Antal Skoler!! 

Sonden for Kongeaaen er det ikke sjeldent, at en Fader sender sin 

Son efter afholdt Confirmation til een eller anden bckjendt Skole

lærer, for at blive mere fuldkommen i Skrivning og Regning.

2) Vesterbyernes ZCrlighed, Flid og Tarvelighed ere Dyder, 

som ikke mindre berettige dem til vor Højagtelse. Hr. Pastor 

Sommer bemærker, at den gamle Wrlighed, i Forening med en 

fortræffelig Oplysning, soetter Beboerne langt over den sjællandske 

Bonde. Bcsterboerens Overdaadighed tetter sig stedse efter hans 

Host. Endnu aldrig har Hr. Sommer hort at en Gaard eller et 

Huns i hans Sogne er solgt for Skatterestancer, ja del er endog 

i hans Tid ingensinde kommen saavidt, at pantet Gods er blevet 

solgt.

Ikke saa ganske forholder det sig med de sonden for Konge, 

aaen beliggendeDistricter. Ordholdenhed er vel ogsaa her etCha- 

racteertræk, men Overdaadighed har taget mere til. Derimod 

maa det være Fædrelandsvennen fjært at bemærke den stolte 

Selvtillid, fom Følelsen af en retfærdig Regjering indgyder Bebo

erne. Zkke engang den ringeste Bonde taaler den mindste Foru- 

rettelse eller Fornærmelse, og neppe vilde de Magthandlinger, man 

andre Steder saa ofte tillader sig, her lobe godt af. Og dog ere 

disse samme Mennesker, der, naar de troe sig forurettede, ere
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saa uboieligr, de lydigste og troeste Undersaattere. Et BeviiS 

for, at ikke Undertrykkelse ellerHerstermagten befæste Baandet imel

lem Regenten og Folket. Imidlertid kan det ikke nægtes, at en 

vis esprit de corps har faaet Indgang iblandt mange af Bebo

erne sonden for Kongeaaen.

3) Bygningsmaaden imellem Ribe og Tendern er en Gjenftand, 

der fortjener megen Opmærksomhed. Allerede ved Nibe ere Gaarde 

med 4 Længder temmelig sjeldne, de fleste have kun 5, og mere 

syd paa, hen ad Mogeltonder, endog kun 2. Men hvad der 

især characteriserer Bygningsmaaden i denne Egn, er at Huus- 

længderne ere teet sammenbyggede, og den indvendige Indretning 

saaledes, at man uden at sætte Foden udenfor, kan komme til 

enhver af de indre Afdelinger, som f. Ex. fra Kjokkenet, For

eller Dagligstuen til Stalden og Qvceghuset, og fra disse igjen 

til Laden. Selv Gaarde, som beboes af Mcend udenfor Bonde

standen, ere indrettede paa denne Lus. Saaledes Gaarden Roy 

ved Schackenborg, hvoraf her meddeles en Tegning: a, er Sa» 

len, b, Sommerstuen, c, Skolestuen, d, Forstuen, e, en mindre 

ditto, f, Loftstrappen, g, Dagligstuen, h, Skorstenen, i, Kjok, 

fenet, k, Spisekammeret, 1, Sovekammeret, m, Skorstenen, 

n, Nedgangen til Kjelderen, o, Vadskehuus og Bryggerset, p, Pi, 

gekammeret, q, Stald til 40 Qvægshoveder, r, Vandtrug, 

s, t, u, Kalvestier, v, Hestestald, x, Hakkelsekammer, y, Kar- 

lekammer, z, Laden, aa, Svinestien, bb, Moddingstedet, cc, 

Pompen, ff. Haven, gg, et Vandsted, hh, en Brønd.

4) Paa Ferner, hvor Brændselet er meget kostbart, da det maa 

hentes fra Fastlandet, ere alle Bygninger tilBeboelse stillede med 

Forsioen mod Sonden, saa at Solens Varme paa denne 

Maade altid afbenyttes. Særegne broendesparende Indretninger 

ved Ildstederne har man forresten ikke, men iagttager alene at 

ingen Ild brænder til Unytte.

5)Ogsaa den Skik, man i Oster, og Vester-Herreder, samt i 

Egnen ved Mogeltonder, har, at male Plovene og andre Ned, 

skaber, fortjener megen Anbefaling. Ligeledes den Indretning, 

wan bruger tit at forhindre at Trilleploven ved Vendingerne ikke 

opflides, nemlig en stor Zernboike, som er anbragt paa venstre
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Side afAasen, omtrent i Midten, og hvorpaa Ploven ved Vrndin« 

gerne flæber.

6) Endelig fortjener her at anføres den paa Grevskabet Scha- 

ckenborg alt for 50 Aar siden trufne Forandring fra simpel 

Fæste til Arvefæste. Banderne gave en passende Mqvivalent for 

denne Rettighed. Hoveriet blev, paa nogle ubetydelige ZEgter 

ncer, afskaffet, og Godsejeren forblev i Besiddelse af en aarlig 

Landgilde samt et Tiltreedelses-Canon for hver Gang Gaardene 

skifte Eier. For forarmede eller forgjeldede Godsejere vilde det 

udentvivl være en god Finantsoperation saaledes at arvefæste deres 

Bondergaarde. TilEftcrtanke kunde de ogsaa tage sig detExem- 

pcl, Schackenborgs, for en Deel Aar siden endnu saa forgjeldede. 

Grevskab afgiver paa en klog og viis Administration. Arvingen 

til dette Lehn kan nu tiltræde samme aldeles gjeldfrit, og med en 

aarlig Indkomst af 20,000 Rdl. Crt. Den Bevidsthed, at have 

udfort et saa fortjenstfuld! Dærk, maa allerede være en sod Lon 

for de redelige Administratorer!

Til de mindre anbefalelsesværdige Ting kunne her henregnes: 

i) Blandingen afRibehuses- og Haderslevhuses Gaarde eller Byer 

i de sonden for Kongeaaen nærmest liggende Districter, eller den 

saakaldte melerede Jurisdiction. Denne Melange vanskeliggjor 

meget Bestyrelsen, foroger Bekostningerne ved Justitspleien, giver 

Lejlighed til mangfoldige Trætter, forhindrer mangt et nyttigt An- 

læg*),  og giver endog Anledning til de største Latterligheder. Saale, 

des havde engang en Amtmand i Nibe Amt ladet opføre Milepæle 

paa Landeveien imellem Nibe og Colding. Naturligviis traf 

det sig, at nogle af dissePæle kom til at staaepaaHaderslevhuser 

Grund. Herover forbittret, lod Lwrigheden i Haderslev Amt 

med megen Højtidelighed Pælene optage og dybt nedgrave. Det 

Hele endtes med en stor Smaus i en af de nærmeste Kroer!! — 

Man tor haabe, at denne Begivenhed horer til en længst svunden 

Alder.

*) Formedelst den Opposition, som ved saadan Lejlighed altid finder 
Sted af de sicsvigfke øvrigheder.

2) De mange privilegeredeKroer, som imellem Nibe og Tendern 

findes, undertiden hele 3 i een Bye. De ere en Folge af Melan-
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gen imellem haderslevhusiske og Riberhuser Gaarde, i det den ene 

Jurisdiction ikke har taget Hensyn tilden andens Foranstaltninger.

3)Molletvangen sonden for Kongraaen, der forpligter Beboerne 

at soge en foreskreven Molle, ja endog at udrede Hoverie til Mol, 

lens Vedligeholdelse. Hvor byrdefuld denne Tvang er, kan man 

flutte deraf, at der gives Mollegjester, som have to Mile til den 

pligtige Molle, medens de maae kjore andre Moller forbi, som 

ikke ligge over een Fjerdrngvei fra deres Hjem. Ribehuserne ere 

iovrigt befriede fra denne Tvang.

4)Den Uskik, Tyendet overalt i Ribe Amt har, nt flytte ved 

Paaske og Mikkelsdag; men den er en nødvendig Folge af Udvan

dringerne til det Slesvigske, kan altsaa ikke hæves. Uden ogsaa 

at forandre Flyttetiden i hiin Provinds.

29.

Forslag til almeengavnlige Foranstaltninger.

Jo længere man lever i denne Verden, jo opmærksommere man 

er paa Tingenes Gang, jo dybere man er istand til at stue i Frem- 

tidcn, kort, jo mere Erfaring man samler, desmere kommer man 

til denOverbeviisning, at det ikke er en let Sag at gjoreForflag, 

der med sand Nytte kunne udfores eller lede til Diemedet. Ikke 

desmindre har Meddelelsen af Ideer, nnar disse ellers ikke henhore 

til rene Absurditeter, den store Nytte, at vække og vedligeholde 

Tænksomheden. Paa Grund heraf, og i Kraft afben, danske 

Undersaattere saa viseligen meddeelte Tale- og Tænke- Frihed, 

tager Forfatteren ikke i Betænkning her at fremsætte sine Tanker 

om adskillige Gjenstande, der forekomme ham at være af yderste 

Vigtighed, ikke alene for NibeAml, men for selve hele Jylland og 

Danmark/
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A.

Med Hensyn tU jorddyrkningen.

Af 5tc og 10te Capitel, eller Afsnit, er det Læseren bekjendt, 

at i hele det store Strog norden for Kongeaaen Jorderne afkræf

tes ved lange Rækker af Sædeafgroder. Megen Seed udsaaes 

for ikke at hoste andet end Halm. Nu er vel ogsaa denne af stor 

Nærdie for de magre Sandegne. Men den kraftlose Tilstand, 

hvori Jorderne derved komme, kan ikke andet end svække Græs, 

værten iHvileaarene, ogmaa nodvendigen havetilFolge, atLpngen 

tidligt indfinder sig. Jorderne altsaa ikke kunne faae den behori- 

ge Hvile, og naar de igjen optages give ringe Afgrøder. Det 

sydvestlige Amts Exempel kan derfor ikke nok anbefales Amtets 

øvrige Beboere. To, hoist treKjcerve synes at være alt, hvad de

res Jorder, uden at udmattes formeget, kunne taale. En Foran, 

dringt dette Punct vilde lede til Udsæd afGrcesfroe, og især tilfor- 

længedeHvileaar, en Forbedring, man i etLand, hvor Arbejdskraften 

er kostbar, Producterne godt Kjob, og Jorderne ringe eller af 

stort Omfang, ikke nok kan anbefale. Men vogte sig maatte Ve

sterbyerne, at lade Leen komme paa saaledes udlagte Marker, øn

ske de at deres Græsgange skulle tage til i Kraft*).  Hvad der, 

i Tilfælde at man fandt sig foranlediget at gaae videre, kunde 

gjeres, er vrist i 27be 2(ffnit.

*) En Undtagelse maatte naturligviis dog gjores med de til Froe be- 
stemte Pletter.

B.

Med Hensyn til Fremgangümaaden ved raae Jorders Dp- 

dprkning.

Naar man seer hen til den usle Sæd, saadanne Jorder, ved 

den nu brugelige Fremgangsmaade, i det forste og andet Aar give 

(10bc Afsnit), kan der vel ingen Tvivl være om, at det samme 

Arbeide, som derved medgaaer, vilde være mere hensigtsmæssig an

vendt paa en god, reen Brak. For los er der ingen Fare for at
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den gamle, aldrig for ploiede Jord, ffulde blive, allermindst hvor 

Beliggenheden er noget siid. Derimod vil den paaforte Mergel bedre 

blandeS med Jordskorpen, og denne tilbørlig udluftes, saa at 

frugtbare Afgrøder maae blive en nødvendig Folge deraf, og ingen 

Sæd blive spildt til Unytte.

C.

Med Hensyn til gedernes fremtidige Opdyrkning.

Afhvad vi i lO^Afsnit have anført ,er det klart, at Hedernes 

Opdyrkning gjer betydelig Fremgang og vel ogsaa drives med et 

vist Held. Herpaa imidlertid at begrunde Haabct om en almin

delig Opdyrkning af vore Hed r, vilde være altfor overilet. Paa 

den Maade, som dette Foretagende for Dieblikket iværksættes, vil 

største Delen af de opdyrkede Jorder altid blive behandlede no

get stedmoderligen, og meget deraf synke tilbage i sin forrige Til

stand. Det er umuligt ved den nærværende Dyrkningsmaade at 

holde alle disse Jorder i behørig Gjodningsstand. Eugene kunne 

ikke synderlig mere formeres eller forbedres, og Midlet til at sam

le en kraftfuld Gjodske fattes altsaa. Det er Grunden, hvorfor 

man undertiden horer paastaae, at der af vore Heder snarere 

er opdyrket formeget end for lidet. Imidlertid er der ingen Tvivl 

om, at en stor Deel af Jyllands Heder ligesaa godt qvalisicerer 

sig til Dyrkning, som det tilstødende gamle Agerland, og at en 

Mængde Familier, ved et passende Jordbrug, her godt kunde 

leve. Forfatteren har derfor troet, at det maaskee kunde blive en 

god Spekulation for Vesterbyerne, at indrette storre eller mindre 

Gaarde paa deres Hedelodder, især saadanne, hvortil gives side, 

maårblandede Strækninger. Naar et godtLagMergel paafortes, 

eller efter Omstændighederne Agerflorpen opbrændtes, et ffaa- 

nende Sædeskifte med Dyrkningen af Rodvcexter og Foderurter, 

paa den i det foregaacnde anførte Maade, indfortes, og de for

nødne Bygninger ved Hjælp af Teglovnene opfortes, vilde Lyst

havers til saadanne Steder eller Gaarde ikke mangle, og gode 

Renter lønne det gjorte Forskud. Saadanne Parceller turde 

vel ogsaa finde almindeligt Bifald selv for Parcelleringens største 

Antagonister.



225

D.

11KÖ lAenspn til Kibcø d^pFomft«

H^or ilde faren denne af alle danffe Kjobstæder meest be
trængte Bye har været, ligesom Aarsagerne dertil, have vi allerede 
forhen viist (I6d- Afsnit). Til dens Opkomst maae de senere 
erhvervede Rettigheder udentvivl meget bidrage, men fuldkom- 
men ville dens Saar ikke læges, førend den aldeles sættes ved Siden 
af slesvigholsteenske Kjobstæder. Tendern blomstrer, uagtet den, 
med Hensyn til Localomgivelserne, kun har lidet forud for Ribe! 
Hvad Staten i Consumtionüintrader kynde tabe, maa altid blive 
en Ubetydelighed imod det Gavn, mere velhavende Jndvaanere ville 
stifte, og kan desuden altid paa andenMaadeerstattes. At Nibe 
stulde blive et Smuthul for Contrabande, som nogle have for, 
meent, vilde være altfor fornærmende for Toldlinien ved Konge- 
aaen til at antage. Alle saadanne Hensyn maae desuden vige for 
de to simple Ord: Retfærdighed og Billighed; og disse kræve ly, 
deligen at Ribe bestyres efter de samme Grundsætninger, som Op. 
landet, der omgiver den.

, E.

Wæfc sensyn til Erhvervelsen af Ajsbstadrettigheden for 

Een Lanse og Landsbyen Hjerting.

Agerede ved Skildringen af Fanekernes Vindskibelighed, 
(16b- Afsnit), er der hentyder paa at give denne en mere udstrakt 
Retning. Ogsaa med Hensyn til Hjerting er der viist, hvorledes 
denne Plads qvaliffcerer sig til en Handelsstad. Hele Vestkysten 
fif Jylland har intet Punct, der ligger saa beqvemt for en udbredt 
Handel og Skibsfart. Fanoe og Hjerting ere saa at sige de ene
ste Havne ved hele denne Kyst. Beboerne udmærke sig ved en 
virksomhed, der lader haabe de herligste Frugter. Kort, Fanoe og 
Hjerting turde snart blive Hamborg ligesaa meget for nær som 
Altona allerede er det. Imidlertid vilde rigtig nok Varde, Ribe 

og endog Ringkjobing derved lide nogen Afbræk, forste især; thi 
>ned Hensyn ril Handelen paa Udlandet vilde Fanoe eller Hjerting

Ribe Amt. ^5)
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give Tonen an, og Hjerting desuden berove Varde en Deel af 

dens Landhandel. Men Opkjobet og Indsamlingen af Fastlcm- 

dets Producter turde maaflee blive saa meget betydeligere; thi 

Fanekernes Forbindelse med disse Stæder blev en Selvfølge, og 

paa Fanse vilde intet Huus opstaae uden at have Factorier paa 

Fastlandet.
Vardenserne vilde naturligviis af alle Kræfter sætte sig imod 

Hjertings Ophoielse til en Kjobstad. Derimod turde Erhvervel

sen af Kjobstadrettigheden for Havnebyerne paa Fanoe maastce 

ikke falde saa vanskelig. Men Fanekerne vilde maaflee selv afflaae 

et saadant Tilbud, da hiin Rettighed, saalænge ingen betydelig 

Handel kom i Gang, og Kjobstadafgifterne fluide svares, vilde 

blive dem mere til Byrde end Fordeel, iscer de mange fattige Fi- 

siere i Nordbye. Denne Sags Fremgang turde derfor beroe paa 

det næstfølgende Forflag *).

F.

ipphævelsen af Lorskjellen imellem Ajobstad- og Landboe- 

næring.

Intet har maastee mere fladet Danmark, end det Monopol, 

saa mange usle, smaae Kjobstoeder, til liden Baade for dem selv 

og Omegnen, udøve. Zkke nok at mangen Haandtering derved er 

fremkunstlet paa en den aldeles ugunstig Bund, saa at sandt Held 

aldrig kan ventes; men endnu mere beklageligt, at Hindringer 

derved lagdes for nye KjobstædersOpkomst, hvorOmstcendighederne 

kunde have begunstiget denne Sag. En Kjobstad er forst til sand 

Nytte for Omegnen, naar den formatier ved sig selv at holde eller 

hæve sig, og ligesaa lidet som Kiobstadborgeren bor skatte til Land

manden, ligesaa lidet burde denne gjore det til hiin. Saa ind-

») Nordbye paa Fanoe, siger een af Forfatterens ^orrespondenlere, er 

fortrinlig skikket til at va re Frihavn, med Anlæg af Bassiner, 

Dokker rc. En Orlogsslaade kunde rummes der. Stedet har den 

uberegnelig store Fordeel, at Isen kun meget sjeldcnt og meget kort 

Tid lægger til. Mange Skibe, som nu ligge i Norge, ved Cowts 

paa Wight rc, vilde upaarvivlelig søge dertil ved Havene, cll<r 

naar Elben og Beseren tre tillagtc.
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lysende disse Grundsætninger end ere, saa meget kjæmpes dog end

nu for Kjobstædernes Privilegier. Landboerne skildres som uskik- 

kede, i moralsk Henseende, til at drive Kjsbstadncrring; Ulejlig, 

hedernevedOvergangen til en ny Tilstand afmales som uovervinde, 

lige, ogVedligeholdelsen afStatsi'ndtcegternesom uforenelig med en 

saadan Tingenes Ordsn. Det Sidste flak blive Gjenstanden for et 

eget Forflag. Men hvad det Forste angaaer, er Indvendingen virke- 

lig hoist latterlig. En udbredt Erfaring har længe lært ganske 

det Modsatte. Netop i de Egne, hvor man mindst ffulde vente 

det, nemlig saadanne, hvor Broendeviinsbrcending, Opkjob, Pran- 

gerie o. s. v. gaae meest i Svang, har Moraliteten lidt mindst, og 

har Staten sine flittigste, redeligste og ædrueligste Borgere!!! — 

Vanskelighederne ved en Overgang ere ikke storre, end at en vise- 

ligen lagt Plan i 10 til 20 Aar kunde hæve dem. Det kommer 

kun an paa at lede Sagen saaledes, at Forandringerne ikke kom 

for pludselige« paa hinanden, og Kjobstadborgerne fik Tid til at 

ordne deres Anliggender. En vis Strækning omkring Kjobstce- 

derne kunde for det forste unddrages de nye erhvervede Rettighe

der, eller disse lidt efter lidt udvides. Ogsaa kunde man i nogle 

Aar lade det komme an paa Bevillinger, som ester forud fastsatte 

Principer tilskodes. Men fremfor alt maatte hele Planen være 

Publicum bekjendt, saa at ingen Vilkaarligheder kunde finde 

Sted, og enhver vidste hvad han i Fremtiden havde at vente. 

Iovrrgt er det langtfra at være Forfatterens Mening at hver Bon

de ffulde være Kjobmand, Brændeviinsbroender eller Fabrikant, 

og han horer ingenlunde til disse Radicale, som satte et Lands 

Velstand og Lykke i en ubetinget Frihed. Erfaring lærer des

værre at Menneffet ikke altid handler med det fornødne Overlæg, 

og at Hang til Uafhængighed forleder til mange Daarskaber, som 

siden hoiligen maae fortrydes. Et Land er ikke tjent med Projekt

magere, som, den ene efter den anden, gaae til Grunde, eller sværme 

Tiden hen. Det er derfor vist ikke urigtigt at en Regjering ud

over et vist Formynderskab over Statsborgerne. Men Forfatte

ren troer ogsaa at det er nødvendigt for at fremme almeen Vel

stand og Lykke, at Hindringerne for Bindskibelighed hæves, og at 

kun saamange Indskrænkninger finde Sted, fom ere nødvendige for 

At forebygge mulige Misbrug. Det maatte derfor ikke være nogen
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oplært Haandvoerksmand, Kræmmer ellerHoker formeent at ned

sætte sig hvor han fandt for godt, eller i Almindelighed nogen at 

drive Handel en gros eller anlægge Fabriker. Men paa den anden 

Side maatte Indlosningen afConcessioner eller Mesterbreve o. s. v. 

forhindre et for stærkt Tillob af Concurrentere, og dette aldeles ikke 

beroe paa vilkaarlige ErklæringerafDvrighederne eller Laugsbrodre.

G.

Onske om et forandret Skattesystem.

Et Skattesystems forste og vigtigste Egenskab er at træffe de 

Skatskyldige i et rigtigt Forhold, og dette kan neppe være et 

andet, end hines rene Indtægter eller Indkomster. Bel synes 

det, som om den Lade derved begunstiges, medens denDriftige be

skattes. Men Naturen har ikke givet os alle lige Evne til at 

virke, meget kommer an paa Lykken og andre Omstændigheder, 

og i al Fald nyder dog altid den, som har de største Indkomster, 

meest Nytte af den Beffyltelse, Staten yder ham. Men at kom

me til Kundskab om Enhvers Indtægter er, uden Tvang, en 

Umulighed, og vilde have skadelige Folger for den private Credit, 

ligesom vist ogsaa for Moraliteten, og desuden være forbunden med 

mange Vidtløftigheder og Ubehageligheder. Directs at beskatte 

Formuen lader sig altsaa ikke vel gjore, indirekte derimod bedre. 

Vel har den indirecte Beskatningsmaade vgsaa sine Mangler, især 

den, at den aldrig fuldkommen træffer hiint Forhold, men 

den kan dog med tilstrækkelig Nøjagtighed nærme sig det, og 

har den store Fordeel, at Skatterne fordet meste afdrages i 

umærkelige Bidrag, som den Uformuende ydermere ofte har i sin 

Magt at befrie sig fra. At den Gjerrige, som opdynger Capital 

paa Capital, ikke træffes af samme, er neppe en Mangel; thi in

gen er dog fim gjerrig, at han jo soger at gjore^sine Penge frugt

bringende, og virker saaledcs middelbar til forøgede Indtægter. 

En gjerrig Capitalist kunde desuden let fristes til at forlade Lan» 

det, naar han i sine Tanker fandt sig for haardt bestattet.

Saare ønskeligt vilde det være at Skatterne maatte blive 

paalagte og ydede efter de anforte Principer. Ingen Stand vil« 

de kunne klage over Forurettelser eller særegne Byrder. Enhver
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Industrigreen maatte kunne blomstre, hvorLocalomstændighederne 

vare den til Fordeel, og da alting saaledes kom til at gaae sin 

naturlige Gang, vilde snart alle Erhvervsgrene blive lige indbrin, 

gende. Forfatterens Forflag er, at der forst og fremmest maat

te arbeides paa at give vort Toldsystem hiin Retning, ligesom at 

indfore saadanne Paalæg, der træffe den Formuende og skaane 

den Fattigere. Eftersom Tingen kom i Gang, og viste sig hensigts- 

svarende, maatte lidt efter lidt alle Paalceg, som trykke de mindre 

Formuende og enkelte Stænder, eller besvære Vindskibeligheden, 

nedsættes og afskaffes. Saaledes altsaa Consumtionsafgifter- 

ne, som desuden falde saare bekostelige at hæve; Landskatten, 

der i de senere Aar har opslugt Landmandens hele Fordeel; 

Stempelpapiirafgifternez den hsie Brev- Porto, m. fl.

11.

Sonder- og tlørre; Jyllands Forening til een provinds.

Endeligen troer Forfatteren her endnu at turde foreflaae 

Sonder- og Norre.Jyllands Forening til een Provinds, som be- 

stpredes efter de samme Love, idetmindste forsaavidr behøvedes.

De Fordele, deraf kunde flyde, vilde være:

1) AtToldlinien vedKongeaaen blev nedlagt, en Reduction, der 

vilde spare mange Udgifter, og især er saa meget ønskeligere, som den 

umiddelbare Nytte samme gjer, siden Qvcegtolden er inddraget, 

vist er hoist ubetydelig.

2) At det danffe Sprog blev mere udbredt, og det danffe Ri

ge paa en vis Maade altsaa udvidet.

3) At de Uleiligheder, den meleerte Jurisdiction afstedkommer, 

paa eengang bleve hævede.

4) At Ribe og Coldinq vilde komme i et rigtigere Forhold til 

det dem omgivende Opland.

5) At Samqvemmet imellem begge Provindser blev mindre 

generet.

6) At een af de værste og meest forføreriske Leilighedcr til Ind

smugling faldt bort.

7) At en Ombytning eller Meddelelse af hvert Lands gode Jnd- 

retninger, politiske som private, bedre kunde komme i Gang.
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Et fælleds Skatte, og Toldsystem, bygget paa de forhen an

førte Grundsætninger, er Neglen til dette Projects Iværksætte!, 

se. Slesvigerne, der svare saa hoieAfgifter af deres Jordejendom

me, turde nok med Begjerlighed gribe en saadan Forandring, og 

med Glæde give Slip paa gamle, forældede Indretninger, der 

lidet stemme overeens med den Loyalitet, vor Tid bekjender sig til. 

Kun de Privilegerede vilde knurre. Men sandelig, det er paa Ti- 

den, at dette Monopolvæsen engang ophorer. Evighed er det 

dog neppe lovet!!
Meget kunde endnu vcere at tilfoie dette Capitel, men For

fatteren maa, for ikke at falde i Gjentagelser, bede Læseren at 

have i Erindring, hvad ved andre Lejligheder er bemærket, deels 

om en Jnddigning af Kyststroget ved Ribe, deels øm Ribe Aaes 

Oprensning, deels om Arbejdets Formindskelse ved Sandflugten, 

deels om Chausseeanlceg, Bivejenes Forbedring, Tilvirkningen 

af Salt og Kul, Huusflidindustrien i Ribe, en nærmere Bei 

til denne Byes Enge, Molletvang, bedre Aflod for Soerne i Vam

drup Sogn, Lodsvæsen paa Fanoe rc.
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6  n .  f t . M e n  o m  d e n n e . L a r s : M e n  v m  e n d  d e n n e .

1 7  0 . s r . o g  h v o r  S a n d e t . L a S : o g  h v o r  V a n d e r .

j8 0 . f t . a t  J e r n e t  i n d g a a e r  F o r b in d e ls e  m e d  L e r e t . L « s :  

a t  J e r n e t  h æ r d e r  L e r e t .

s id s t e  i  A n m . v g  F je r d in g v e js  B r e d e . L o r s t o g  e n  F ie r ^  

b in g v e is  B r e d e .

i 3 o . f r . e f te r d e  a a r l ig e  C a p i t e l t a r t e r . L « s : e f t e r c  1 1  

G je n n e m s n it a f f le r e  A a r s  C a p i t e l t a r t c r .

4  0 .  f r . Q v o r n s t e e n . L a r s : Q v o r r n s t e e n .

4  n .  f r . D e , s o m  f o r e  V a r e  f r a  V a r d e . L a r s : D e , s o m  

f e r e  V a r e  f o r  B a r d e .

a 4  0 .  f r . T i l f o ie s : v g  d e n  n id k jo e r e , i a l le s  M u n d e  e n d n u  

v a r e n d e  W .  J .  A . M o lt k e , e r in d r e s .

i 4 o . f r . L a n d p r a n g e r e . L a s : L a n d p r a n g e r n e .

i 6 o . f r . L a n d s b y e r n e  H o lm . L æ s : L a n d s b y e r n e  H a lm .

7  n . f r . S ta ld b r o d r e  f r a  J y l la n d . L æ s : S t a lb r o d r e  f r a  

J y l la n d .

2  n . f r . D e  r in g e r e  G r u s g a n g e . L e r s : D e  r in g e  G r c r s -  

g a n g e .

1 0  n .  f r . I  H a ld t s t e d  K r o e . L « s : H o ld s t c d  K r o e .

1 2  o g  1 5  n .  f r . m e d  f r i s i f t e  F a a r . L c e s : m e d  f r i s i s k e  R a c e r .

2 1  0 . f r . K a n  t i l f v ie s : a t p a a  K jæ r g a a r d  v e d  R ib e  o g s a a  

h o ld e s  e n  F lo k  a f  M e t is .

1 4  0 .  f r . t a n te t  e l le r  d o r t . L o r s : t u n t e t  e l le r  d o d t .

1 2  0 . f r . ( h e r  k a ld e t  S k a ld e ) L c e S : ( h e r  k a ld e t  S k o r ld e ) .

i n  o . f r . V a n g  M o s e . L e e s : V o n g  M o s e .

i 4 o . f r . r o g e  T o b a k . L æ s : r y g e  T o b a k .

6 n . f r . K js b m a n d  H a u q v is t . L a r s : A j - b m a n d  H o n q v is i .

t a  o . f r . a g r ic a l f t e  F o r e ta g e n d e r . L c e s : a g r ic o ls k e  F o r e ta 

g e n d e r .

1 1  0 . f r . d e t d e m a n b e t r c e d e  G o d s . L o e s : d e t d e m  a n b e -  

t r o e d e  G o d s .

5  0 .  f r . 5  s ig  t i l  6  M i i l . L a r s : s ig  5  t i l  6  M ii l .

1 0  0 . f r . S a n d r e v le r . L i r s : S a n d r e v le r .

8  0 . f r . R id e h u s e s - o g  H a d e r s ie v h u s e s  G a a r d e  r c . k o r s :  

N ib e h u s e r -  o g  H a d e r s le v h u s e r - G a a r d e .

1 5  0 .  f r . T i l f s ie s : e l le r  m a a s k e e  r ig t ig e r e  f o r a n d r e  F ly t t e t « -  

d e n  i D a n n e m a r k . '

2  n .  f r . f e l v  f o r  P a r c e l le r in g e n S . L « s : s e lv  h o S  P a r c e l le -  

r in g e n s .




















