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Foro r d.

det jeg overgiver dette Skrift tit offentlig Bedomrnelse, 

lnaa jeg fremsætte, hvilken Tendents jeg bestandigt hat- 

antaget, at Beskrivelsen af Holbeks Amt maa have, — 

og jeg nodes saameget desto mere dertil, som jeg af Flere 

har hort AnffUelser vin den, der ere langt forskjettige fra 

mine. Amtsbeskrivelsernes Hensigt er at give Bidrag til 

en landoeconomisk Beflrivelse over hele Danmark, sor at 

den, som det ærede Landl-Uushvldningsselfiab engang betroer 

dette Hverv, kan deri have Hjælpekilder, der fmme give 

Klin et Overblik over de forsk/ellige Systemer og Frem- 

gangsmaader, der i ethvert District ere de gængse.

Det kan da altsaa ikke vcere Hensigten, som Nogle 

synes at antage, at give en detailleret statistisk Beflrivelse 

eller en saadan over Landvæsenets Tilstand, at man deri 

knnde see, hvor stor enhver Gaard og ethvert Sogn er, 

hvorledes disses Jorder ere beskafne, hvorledes enhver 

Mand driver sit Avlsbrug, og hvilke Fortrin og Mangler 

de enkelte Agerbrug fremvise. Det er Hensigten med 

denne Beskrivelse at fremhæve det Characteristiske ved de 

landoeconomiske Forhold og Freingangsmaader i Holbeks 

^lmt; hvorledes enkelt Mand driver ffn Bedrift, er lige- 

gyldigt, og et odieust Arbeide havde det været, som jeg 

aldrig vilde have paataget mig, at fremvise personlige Misgreb.

Derfor har jeg stedse stræbt at give en almindelig 

skildring uden at gaae t det Specielle, før Ercinpel ved 

tct forste Afsnit om Jordbundens Beskaffenhed har jeg 

forsogt at fremstille, hvorledes denne er i Almindelighed,
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R er ikke gaaet sogneviis frem for at vise ubetydelige 

Uligheder, da jeg antager saadanne for ligegyldige efter 

denne Beskrivelses Viewed - der efter min Anskuelse kim 

maa betragtes som et Bidrag til en landoeconomisi Be- 

skrivelse over bele Danmark; skulde i denne angives ethvert 

Sogns Jordbund, blev' det et magelost Værk, og med 

Hensyn til den Nytte, som det skulde have paa Land- 

oeconomien, blev denne specificerede Beskrivelse ligegyldig. 

Beskrivelsen over Danmark skal have samme Tendents sein 

Sinclairs over'England: den skal fremstille, hvilkede Neg- 

ler, Syftc'mer og Fremgangsmaader øre, som folg es i det 

danske Agerbrug, hvilke Erfaringer af Vigtighed der ere 

gjorte, og der stal vises, hvad Standpnnet Landocconør 

mien har naaet hos os.

Enhver Læser vil efter det her Anforte danne si'g et 

Begreb om Hensigten med Beskrivelsen over Holbeks Amt; 

endnu maa jeg fim bemærke in ed Hensyn til min Nedac- 

tion af den, at jeg allerede i 1839 blev af det respective 

Landbunsboldningsselskab beæret med dette Hverv *), som 

leg med Glæde paatog mig, i det Haab at kunne levere 

et fuldstændigt Værk; — men destovcerre blev jeg siriffet 

i mine Forventninger, i det langt storre Besværligheder 

have staaet mig i Bei en, end jeg kunde have for motet, 

og som har gjort mig det umnligt at faac dette Skrift, 

soin jeg onskede det. Dog haaber jeg at have givet den, 

scan det stal overdrages at beskrive Danmarks landoccono- 

miste Tilstand, et Bidrag, som kan være ham til Hjælp 

til at fte vor landoeconomiffe Udvikling, hvormange 

Mangler og Usnldkommenbeder det end kan have.

'") I 1839 gjorde jeg sirax Neiser i Amtet, og derfor kan maaskee Noget 

have forandret sig paa flere Steder, efter at jeg var der, og maa jeg 

bede Læserne erindre, naar Bidragene blcve samlede.



hvorledes ere Jorderne beskafne? saavel Jordsmon foni ttndcr- 

tag? høie eller side? jævne eller bakkede? lide Jorderne afskade-

ligt Vandt kunne Vandkngsenge anlægges? 1.

2. Findes der Kilder, Jndsøer? Er Vandmassen i disse i de senere Aar 

aftagen betydelige»? Hvad menes Aarsagen dertil ar hav-' været?

Har man udtorret Søer eller Moser? 4.

3. Hvorledes er Klimatet? tørt, fugtigt, koldt, luunt 0. s. v. . . 5.

4. Hvorledes er Udskiftningen? Ere Jorderne meget u!parcellerede?

hvilke Følger har det havt? i Henseende til Folkemængde, Dyrk- 

ning, Tillæg af Kreaturer etc-?   8.

5. Iorddyrkningsmaader   19.

6. Sommcrstaldfodrinz .

7. Gjødningsmidler.................................................................  53

8. Bruges Stude til Arbekde? . ........................................................... G6.

9. Agerdyrkningsrcdffaber .

10. Er der raae eller uopdyrkede Jorder? optages disse til Dyrk- 

nkng? paa hvad Maade? under hvilken Sædfolgc? og med hvad

Held? Har man, forsaavidt Opdyrkninger have været foretagne, 

uden at staae i Forbindelse med allerede organiserede Avlsbrug, 

brugt Heste eller Stude som Arbejdsdyr? og har man til Be- 

sætnkng fornemmelig valgt Hornqvæg eller Faar? .... 78.

11. Søger Agerdyrkeren at ffaffe sig reen og god Saacsæd? . . 85.

12. Dyrkes mindre almindelige Sædarter, Foder- eller Handels- 

planttr?...................................................................................k7.

13. Spores Sygdomme hos Kornet? Brand? Rust? Meeldug? 

m Fl. ? Har man paalidelige Erfaringer om Aarsagcrne dertil 

eller om Midler derimod? 107.

14. Har man nogen bestemt Regel om den Grad af Modenhed, som 

Sæden bor have, naar den skal hostes, for at blive bedst Han- 

dclsvare?............................................................................ • m

15. Hvorledes crc Kornvarerne beskafne? sørges der for deres Nens- 

ning? er der paatænkt nogen Foranstaltning til deres Tørring? 

til deres videre Forædling?



16. Er Produkternes Afsætning forbunden med Vanskelighed, saasom 

af Mangel paa gode Torve eller Afskibningssteder? . . . 121.

17. Opgive Bønderne Ævrct, eller holdes der over Markfrcd? reifes 

nyt Hegn og vedligeholdes det Gamle? ....... 129.

18. I hvad Tilstand er Qvægavlen? saavel i Henseende til Ovægets 

Beskaffenhed, som Antal efter Gaardenes Areal? Give Malke- 

koer eller Fedeqvæg størst Fordeel?........................................137.

19. Er Hesteavlen i Til- eller Aftagende? Hvilke ere Aarsagerne 

dertil?.............................................................................................. 151.

20. Udbreder den fiinuldede Faarcavl sig? Er Faarcfoldning i Brug? 

Staldfodres Faarene nogetsteds? Er den indenlandske Faare- 

ftamme i Til- eller Aftagende?............................................. 157.

21. Udbreder Havedyrkningcn sig? hvor store ere de Haver, Bønderne 

i Almindelighed anlægge eller have anlagt? ......................171.

22. Gives der i Egnen Skov, som kan afgive Brændevcd og Gavn- 

tommer? eller nye Skovanlæg? Lorveffær til eget Forbrug 

eller Salg? Lænkes der paa Plantninger af vilde Træer, saavel 

til Hegn, som i fluttede Plantager paa 2, 3 til 4 Skjcpper

Land til Gavntræ og Brændsel? ...................................................... 177,

23. Er Huusfliden i god Fremgang? Ere dens Frembringelser kun 

til egen Brug eller ogsaa til Salg? Hvorledes kunde Huusfliden 

opmuntrcs, for at Varerne kunne gaae i Handel? .... 189. 

24. Findes der udmærkede Agerdyrkere i Egnen? baade af større

Godsekcre og mindre Gaardciere, i og udenfor Bondestanden? 

Hvad have de udrettet?........................................................................ 193.

25. Er der noget oeconomisk Selssab i Amtet? ................................... 195.

26. Er Eiendommencs Prils i Stigen eller Falden? Findes arbeids- 

lose Mennesker? hvor stor er Arbeidslønnen? kunne Beboerne 

have Binæringsveic udenfor Agerbruget?............................197.

27. Hvilke Dele af Landbruget fortjene ester Local- og Tidsomstæn- 

dighederne i Særdeleshed Anbefaling? fortjener den animalske 

eller vegetabilske Production Fortrinet? Af den forste enten 

Ovæg- eller Faarcavl eller Hesteopdræt? Hvilke Væxter enten 

til Sæd, Foder eller Handel kunne med mest Fordeel dyrkes? 199.

28. GiveS der i Distriktet noget Særegent, som for andre Egne

kunde gavne til Efterfølgelse eller Advarsel?.............................. 205.

29. Hvad ansees i Almindelighed for at kunne gavne Egnen med for- 

trinligt Hensyn til dens Localitet?.......................................210.



Hvorledes ere Jorderne beskafne? saavel Jordsmon 

som Underlag? hoie eller side? jaevne eller bakkede? 

lide Jorderne af skadeligt Vand? kunne Vandings- 

enge anlcegges?

horderne i Artz og Skippinge Herreder, Meerlose, Tudse og Love 

Herreder udmærke sig ved stærk Kornproduktion. Vel kan man 

endog i disse Dele af Amtet træffe paa flet Sæd, ja endogsaa 

udyrkede Hedejorder; men i det Hele taget kan man sige om Jorderne 

i de nævnte Herreder, at de give god Sæd og rigelige» lønne det 

paa dem anvendte Arbeide.

Ved at beskrive Jordbunden kunne vi ikke gaae frem ved de 

nævnte Herreder, som er skeet ved Beskrivelsen af flere Amter, at 

man i storre Skrog kan fremhæve et bestemt Jordsmon; thi her 

varierer den i den Grad, at man kan ploie en sandet Ager ved 

Siden af en leret, og kun paa enkelte Streg er en enkelt Jordart 

fremherskende. Langs med Stranden er det naturligt, at Sandet 

prædominerer, og dog træffe vi undertiden god leret Jord sgsaa 

der; et enkelt storre Strøg af skarp Beskaffenhed findes i Breignknge, 

Bjergsted, Aunso og tildeels Jordlose og Holmstrup Sogne, dog 

finde vi ogsaa der pludselige Overgange til fortrinlige Jorder.

Efter al Sandsynlighed har Kystlandet længst været under 

Gultur, der findes ogsaa kun ubetydelige Skove; længere inde i 

Landet synes Jorden overalt at have været bedækket med Skove, 

og den største Part af Agerjorden der er vistnok gammel Skov

grund, hvoraf meget for ikke mange Aar siden er blevet taget under

1
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Plov. Derfor er det naturligt, at denne ikke overalt i Sæde- 

productkon kan være hiin lüg, men den oprindelige Bonitet ftaaer 

ikke tilbage, og vil derfor ved en god Cultur nok kunne drives til 

samme Udbytte.

Naar man skulde klassificere Jordbunden, kunde den regnes til 

god Bygjord; Extremerne stærkt Leer og skarpt Sand ere i Over- 

skorpen ikke hyppige, derimod en Blanding af Leer og Sand, hvori 

vel snart det ene og snart det andet kan være prædominerende, 

blandet med mere eller mindre Muld. Det er naturligt, at Over- 

skorpen er af forskjellig Bonitet, da Jorden kun paa meget faa 

Steder er aldeles flad.

Odsherred og Derne adskille sig fra de ovenomtalte Dele af 

Amtet ved mindre Sædeproduction; men denne bor tildeels ogsaa 

betragtes som en Folge af mindre god Cultur, vi see ogsaa der 

Jorder, som ikke ft ane tilbage; dog findes der unægtelig en ogsaa 

betydelige Strækninger af dem, hvor en god Cultur saa godt som 

Intet vil kunne udrette, og som vel ikke bor henligge, som de gjor, 

men hellere indtages til Skovplantning end anvendes til Agerbrug.

Ligesom Overskorpen er af meget forskjellig Bonitet, saaledes er 

Underlaget det ogsaa; paa mange Steder er det Leer og Leermergel, 

paa andre findes ogsaa Gruus eller Sand, endog Ahl. Underlagets 

Indflydelse paa Overskorpen viser sig ofte tydeligt; saaledes findes 

paa Samso Pletter, som der kaldes Solfald, hvor Sæden aldeles 

bortvtsner, naar Sommerens Barme begynder og Torke indfinder 

sig; der er Underlaget Sand blandet med Kalkdele. Ved Mergling 

har man villet forbedre dem, men hidtil Intet udrettet.

I en stor Deel af Amtet er Leermergel Underlaget, undertiden 

endog saa nær Overfladen, at den kan naaes med Ploven. Dette 

er vistnok et godt Underlag, dog gjor det mange Brakgrofter nod- 

vendige; — ogsaa Underlaget viser bratte Overgange.

Uagtet vi i Holbeks Amt have temmeligt betydelige Holder 

(Veirhoi, Kloveshoi og Kirosen), kan man dog langtfra sige, at 

Jorderne ere meget hoke. Der findes næsten overalt smaa Vakker,
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fom lette Vandfaldet, men kun faa Steder ere de saa betydelige, 

at de lægge store Vanskeligheder for Jordens Bearbeidnkng; og det 

er en Særegenhed ved dem, at de i Almindelighed kun have et 

lidet Omfang. Kun sjeldent ere Agerjorderne jævne i betydelig Ud- 

st^kning; hvor det er Tilfældet, er en stærk Groftning nødvendig, 

og paa Hovedgaardene sorges ogsaa for, at Jorderne ere tørre. 

Venderne derimod ville nodigt grave, fordi de synes, at de derved 

spilde formegen Jord, tillige frygte Nogle for, at Gjodnkugsdelene 

skulle ved Vandet bortskylles i Grøfterne.

Af Enge sindes enkelte af storre Udstrækning, saasom de saakaldte 

Aamoseenge, Fridsholmen i Odsherred og Engene ved Tudseaa. 

Disse Enge staae for en Deel under Vand om Vinteren og For- 

aaret, og ere forsynede med gode Hovedvandafledninger, men kunne 

paa mange Steder trænge til en stærkere Groftning. Flere mindre 
Enge sindes næsten overalt i Amtet, og der vilde være flere deraf, 

dersom de ikke vare opskaarne til Torv paa en ofte aldeles hensigtslos 

Maade.

Vor Engdyrkning kan ikke roses, man lader scedvanligen 

Engene sorge for sig selv. De flaues aarlkgt een Gang, dernæst 

græsses de, saalænge Kreaturerne kunne gaae paa dem. At over- 

r-sle dem, hende vi ikke, og efter den Underretning om dette Arbekde, 

som man kan skaffe sig af Skrifter om denne Gjenstand, synes 

rocaliteterne virkeligen ogsaa kun flet at passe derfor, da Agerjordens 

Hoidemaal kun sjeldent er saadant, at den ikke vilde lide ved at 

der stemmedes for Vandet. Hvad der ogsaa ved de fleste storre 

^-ngtræk vilde vanskeliggjore en Overrisling, er at der ere flere Lods- 

e-ere, som have Parter i dem, og hverken deres Enge eller Ager

lorder ligge forholdsmæssigt lige hoit. Dette er f. Ex. Tilfældet 

ved Aamoserne; de ere gjennemstaarne af en Aa, men af Eng- 

parterne ere nogle lavere end andre, ligesom og Agerjorden under- 

t> en paa den ene Side hæver sig brat og paa den anden er saa 

ad, at den kun er lidet hoiere end Flodemaalet i Aaen. Derfor 

øt^ u foeskjeiligsie Pttringer, naar Talen er om stærkere Ud- 

gravninger af Aaen; ligesom ogsaa Vandmollerne soge at hævde

1*



4

deres Rettighed. Et almindeligt Overrislingsarbeide af alle Engene 

vilde vist hos flere Landmænd finde Forfægtere, men lige saa mange 

Modstandere. —

Findes der Kilder, Jndsser? Er Vandmassen i disse 

i de senere 2lat aftagen betydelige« t Hvad menes 

Aarsagen dertil at have været? Har man rHtsrret 

Soer eller Moser?

kofter den Beskrivelse, som vi i forrige Afsnit have givet over 

Jordbunden, hvilken vi have sagt er ujævn og bakket og af ulig 

Bonitet baade med Hensyn til Madford og Underlag, er det na

turligt, at der maa findes flere Kildevæld. Vi finde derfor ogsaa 

undertiden saa godt Vand i Vandstader, at det er tydeligt nok, at 

det er et Kildevæld, som man er truffet paa. — Af betydeligere 

Kilder findes to paa Veirhoi, hvoraf den ene endog driver en 

Vandmølle.
Uagtet der saaledes ikke i det Hele er Grund til at befrygte 

Vandmangel, vises der dog en stor Ligegyldighed af Flere for at 

have tilstrækkelige Vandingssteder. Saaledes har der paa mange 

Steder været betydelig Vandmangel i disse strenge Vintre; paa 

nogle Herregaarde ere Koerne blevne drevne tilvands til Vandinger 

i Markerne langt fra Gaardene, og Vendernes Gadekjoer ere slupne 

i nogle Byer. Man skulde sandelig ogsaa, naar man reiser gjennem 

Landet, troe at Vand var ligesaa sjeldent hos os, som i Arabiens 

Orkner, naar man seer, at en heel Bondeby benytter sig af een 

eneste Vanding, som derfor stadigt har plumret og ureent Vand; 

Bonden vilde vinde meget ved at give sine Kreaturer godt Vand 

enten fra sin Brond eller en egen Vanding, som kun blev benyttet 

nf hans Heste, Qvæg og Faar.
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Vandmassen er efter ældre Landmænds Opgivende ikke for- 

andret, undtagen forsaavidt, at enkelte Moser eller Enge kunne være 

blevne udtørrede, der tidligere svømmede med Vand, og ligeledes 

at flade Agerjorder ere blevne udgravede; i de storre Vandbehold- 

ninger- antages derimod Vandstanden at være den samme nu som 

for. Naar flere terre Aar folge efter hverandre, er det naturligt, 

at Vandmassen tilsyneladende kan formindskes; men naar flere Aar, 

som de sidste fire, igjen bringe megen Boede, synes den at stige til 

sit forrige Standpunkt, baade i storre og mindre Vandbeholdninger.

Af Soer kunne vi nævne den store Tiisso, endvidere Bildso, 

Stribsso, Frydendalso, Klinteso; af Aalob findes flere ikke ganske 

ubetydelige, deriblandt udmærker sig især Halleby-Aa, der gjennem- 

skærer den sydlige Deel af Amtet fra Ost til Vest. Den har sit 

Udspring i Sdderup Sogn vg løber til Tiisso, hvorfra der igjen 

lober en Aa (ogsaa kaldet Halleby-Aa) til store Belt, hvor den 

taber sig i Sandet. — Flere mindre Aalob lobe mod Nord til 

Holbeks Fjord og Lammefjord, deriblandt Tudseaa.

Flere Udgravninger have fundet Sted endog i stor Maalestok; 

her maae vi især nævne Udgravningerne af Hallebyaa, hvorved de 

store Aamoser have vundet betydeligt, og i de sidste Aar Udgrav- 

ningen af Bildso, hvilken endnu ikke er fuldkommen færdig.

3.

Hvorledes er Klimatet? turf, fugtigt, kvldt, 
lttNttt v. s. v.?

^Vlimatet i Holbeks Amt har Intet ved sig, hvorved det væsent- 

ligen adskiller sig fra det øvrige Danmarks; det lider ikke mere af
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Tørke eller Uvekr, men har maaskee snarere Fordele for det i enkelte 

Egne af Riget. Danmark er et saa lidet Land, at Vekrlkget ikke 

kan variere betydeligt, undtagen forsaavkdt Beliggenheden kan gjore 

Forskjel, og derfor maa Sjellands Klimat have Fortrin for 

Jyllands, der er mere udsat for Vestenvinden, som der medbringer 

saltagtige Dunster, der ere stadelige for Vegetationen, — hvorimod 

Binden allerede er noget brudt, naar den naaer os. Ifølge sin 

Beliggenhed er forresten Holbeks Amt især udsat for Nordvest- 

vinden, der har sin frie Flugt over Kattegattet, meg her er endog 

Forskjel i Amtets forskjellige Dele; hvad der ligger nærmest Kysten 

er naturligviis mere udsat end Egnene længere inde i Landet, som 

tildeels ligge i Læ af Bakker og Skove.

Der gives Lande, der have et saadant Klimat, at man kan 

sige bestemt, til hvilken Tid hver Aarstid begynder, til hvilken Tid 

der falder Regn, og til hvilken der indtræffer Torke; —- et saadant 

Klimat have vi ikke i Danmark; det eneste Grundtræk ved det er 

en stor Uregelmæssighed og Ustadkghed, saa at man hverken kan 

angive, naar hver Aarstid tager sin Begyndelse, eller hvad Veirlig 

denne soedvanligen medfører. Den ene Vinter kan være mild med 

Afvexling af svag Frost og To, den anden kan medbringe saa megen 

Frost og Snee, at vi have Slædefore i to til tre Maaneder. Det 

ene Foraar kan være saa tort, at Soeden vanffelkgen kan komme op, 

det næste kan være saa vaadt, at Jorden vanskeligen kan behandles. 

Og naar begynder Foraaret? I 1840 havde vi tilsaaet paa den Tid, 

da vi begyndte at saae i 1839; Greestiden regnes fra den 20de 

Mai, men i 1838 havde vi forst Toiregræs i Juni Maaned. Den 

ene Sommer kan være varm og tor, den næste vaad og kold, og 

Efteraarene ere lige saa afvexlende.

Da Klimatet er saa uregelmæssigt og ustadigt, er det ogsaa 

naturligt, at det ofte pludseligt forandrer sig; det er ikke sieldent, 

at smukt Hostveir kan pludseligt afløses af en Regntid, og i det 

Hele kan Landmanden ikke efter Luftens Udseende slutte sig til den 

næste Dags Vekr, --7 ofte kan der falde Regn om Natten, om 

ogsaa Aftenen har spaaet smukt Hostveir for den kommende Dag.

Da der er saa stor Afvexling og Foranderlighed ved Veirliget, 

saa at det ene Aar kan være tort og varmt, og det næste vaadt og
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koldt, er det vanskeligt at give det Venævnelse af tort og luunt eller 

af vaadt og koldt. Denne kan det dog mindst tilkomme; thi var 

Klimatet saaledes, da vilde Sæden bedst lykkes paa Sandjorder, og 

vi see dog i det Hele, at de Jorder, der holde paa Væden, give os 

bedst Sæd, om ogsaa et enkelt Aac kan gjore Undtagelse. •

Det er øjensynligt af det hidtil Anforte, at vort Klimat paa 

Grund af sin Uregelmæssighed vanskeliggjor Landmandens Stilling: 

han kan ikke gjore sikker Beregning over, hvor stor hans Arbeids- 

kraft maa være, da han ikke veed, naar han kan begynde Mark- 

arbeidet, eller hvorlænge han kan vedblive dermed, bellerikke kan han 

vente nogenlunde stadige Indtægter; dog uagtet derine Mislighed 

ved det, synes det ikke at være Vegetationen ugunstigt. Efter den 

Tilstand, hvori vort Agerbrug befindes, kunne vi ikke klage over 

Kornproductionen; der findes Egne, hvor Sæden falder fortrinlig, 

og i det Hele kunne vi ikke antage, at Sæden ikke vil kunne give 

godt Udbytte, naar Jorderne forst have i længere Tid faaet en fortsat 

god Behandling; men at denne i Fortiden har manglet baade i 

dette Amt og i Danmarks ovrige Dele, vil Ingen kunne nægte, der 

kjender til vort Landvæsens tidligere Forhold.

Klimatet i Holbeks Amt har nogle Fordele for enkelte attdre 

Egne af Danmark; saaledes kjende vi ikke til de jydske Havguser, 

hellerikke er Stormen saa voldsom hos os som paa flere andre Steder. 

Hellerikke ere Skader, focaarsagede af Hagel, almindelige; dog ind- 

træffe de undertiden; saaledes faldt i Aaret 1835 en stærk Hagelbyge 

over en Deel ffaaren Raps paa en Gaard i Nærheden af Kallund- 

borg, og gjennempidskede den saaledes, at der næsten ingen Kjcerne 

var levnet i den. Heldigviis var der kun een Dags Tærskning til

bage, da det vilde have været et betydeligt Tab for Rapsmarkens 

Eier, dersom Uveiret var kommet en Uge tidligere, det vilde i det 

Mindste have reduceret Udbyttet til en Fjerdedeel.*) Og mærkeligt

) Bar denne Hagelbyge kommet otte Dage tidligere, vilde den anrettet en 

ødelæggelse af omtrent 1500 Rbd., dersom Skaden havde været lige- 

stor over det Hele; deraf kan man see, hvor ønskelig Hagclassurance 

er. I Holstecn er der dannet et Selskab i den Anledning, som
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var det, at Bygen ikke engang strakte sig over alle Gaardens Marker, 

og, saavidt vi kunde skaffe os Underretning derom, kun tilfoiede den 

ovenanførte Raps Skade.

Endnu maae vi nævne en Mislighed ved vort Klkmat, nemlig 

Nattefrost om Foraaret. Naar Snee ikke bedækker Jorden, kan den 

ofte odelægge megen Rug, da den begynder at vegetere ved Varmen 

om Dagen, og Rødderne lide, naar den overste Skorpe optøer, medens 

de ere heftede i den dybere frosne Jord. Desuden er det naturligt, 

at en Plante ikke kan taale en daglig Omskiftning af To og Frost. 

Er Jorden tor, er Skaden undertiden næsten for Intet at regne; 

saaledes havde vi i Aaret 1839 mellem sex og syv Uger Nattefrost 

og Solskin, men Jorden var tor, og vi fik fortrinlig Rug; i 

Aaret 1888 leed Vintersæden derimod betydeligt, da Jorden var fuld 

af Sneevand. — Ogsaa Engene lide ofte betydeligt ved Nattefrosten, 

hvor de ikke staae under Vand, og det er vel Grunden til, at de give 

godt, naar dette er Tilfældet om Foraaret. Paa Vaarsæden anretter 

den kun sjeldent Skade, uagtet det dog undertiden skeer. At Klover 

og Græs ofte lide betydeligt ved den, er naturligt., saa at derved 

Gcæstiden kan blive meget sildig. —

4.

Hvorledes er Udskiftningen? Ere Jorderne meget 

udparcellerede? hvilke Folger har det havt? i «Hen

seende tit Folkemaengde, Dyrkning, Tillceg af 

Kreaturer etc.?

^/olbeks Amt skal være den forste Egn i Danmark, i hvilken der 

af Private blev lagt Haand paa Udskiftningen* *);  det var derfor

omtrent er constitueret efter samme Grundsætninger, som det nu 

stiftede sjællandske Brandforsikkringsselskab; og om Hagelskade ogsaa 

kun sjeldent indtræffer, kan man dog af det nævnte Exempel see, at 

den dog lettelig kug.de bibringe en Landmand et føleligt Tab.

*) Saavidt jeg veed gjordes Begyndelsen med Frydendahl Gods.
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naturligt, at nogle Misgreb indsnege sig, men da den storste Deel 

af Amtet er Fæstegods, har der været Leilkghed til at rette i det 

Mindste en Deel af disse, hvilket ogsaa er skeet paa flere Steder. 

Saaledes ere endnu i de senere Aar flere Gaarde blevne udflyttede, — 

saaledes er, for at anfore et Exempel, Udskiftningen aldeles forandret 

med Byen Klint i Ddsherred, hvor hver Mand paa forskjellige Steder 

havde faaet lige megen Jord, men nu blev den i 1839 udskiftet 

og tre Gaarde udflyttede.

Som Grunden til, at Udskiftningen i det Hele er saa heldig, 

maa det antages at være, at storste Delen af Bonderjorderne i 

2(mtet er Foestegods, og derfor har det været lettere at iværksætte 

en saa omfattende Foranstaltning, da een Mand forestod 03 ledede 

^a9en' end naar Jorderne vare Selvekendom; Bønderne vilde da 

have havt større Vanskelighed ved at være blevne enige og beqvemme 

sig til Udflytning, hvilken der i det Hele taget ikke er sparet paa; — 

bi kunne omtrent antage, at der er udflyttet fra de to Tredkedele 

til de tre Fjerdedele af Gaardene i hvert Sogn.

Som Undtagelser fra den i Almindelighed gode Udskiftning 

maae især nævnes Samso og Seiero. Paa den førstnævnte De 

have Bøndernes Lodder for en Deel en ufordeelagtig Beliggenhed 

for Brugerne, og have tillige en efter deres Brede uforholdsmæssig 

Længde, hvortil kommer, at de fleste ere beliggende paa forskjellige 

Steder, undertiden endogsaa langt fra hinanden; saaledes have for 

Exempel Drby Byes Gaardmænd Jord paa tre forskjellige Steder 

foruden en Fællesmose. — I det Hele henligger paa denne De 

»Wn Fællesjord endnu, saaledes de fleste Torvemoser, hvis Ud- 

skiftning formenes at ville være forbunden med store Vanskeligheder, — 

dog ere disse hævede andre Steder, og kunne det vel ogsaa her. 

Desuden har Samso paa ingen Maade Overflod af Torveskær, da 

meget er ødelagt ved planlos Behandling, og dobbelt nødvendig 

maa derfor Mosernes Udskiftning være.

Grunden til den maadelige Udskiftning paa Samso ligger i 

angH paa Udflytning; Jorderne ligge næsten ved enhver By paa 

den ene Side af den, og derfor kunde Udskiftningen ikke blive hen

sigtsmæssig uden denne; men her finder en Besynderlighed Sted, 

der vist er den eneste i sit Slags, og som destoværre hjalp til at
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forhindre Gaardenes Udflytning, nemlig at Jorderne ere Fæstegods, 

men Bygningerne og den Grund, hvorpaa de staae, samt Hauge- 

pladserne og enkelte indhcgnede Tofter ved Gaardene ere Eiendom. — 

Dog synes denne Omstændighed ikke at have kunnet lægge uover

stigelige Hindringer for Udflytning; i det Mindste, naar Jorden 

blev fæsteledig, kunde Godsekeren negte Gaardeieren Fæste uden paa 

den Betingelse, at han vilde sælge ham Gaarden og udflytte den; 

saaledes vilde det vel endnu lade sig arrangere, om det ogsaa skulde 

være med nogle oieblikkelkge Opoffrelser for Godseieren, hvilke senere 

vel vilde betale sig.

Paa Seiero klages almindeligt over Udskiftningen, og med 

Grund kan den ogsaa ansees for yderlig flet; thi de fleste Bonder 

have Jord paa tre forskjellige Steder, nemlig Jndmark, Fælled 

(Udmark) og en Mose, hvilke ligge fra \ til £ Miil fra hinanden.

I de øvrige Dele af Amtet er det kun sjeldent, at Bønderne 

have deres Lodder paa forskjellkge Steder; dog er det hyppigt Til- 

fældet med Torvemoser og undertiden ogsaa med Engene, at de ere 

særskilt udskiftede, hvilket ogsaa har været nødvendigt, da ellers 

Mange intet Tørveskær vilde have erholdt, og ligeledes ingen Eng. 

Dette kan derfor ikke ansees for nogen Feil ved Udskiftningen, tvert- 

imod vilde det have været et stort Savn for mange Beboere i 

Amtet, hvis det ikke var fleet.--------Paa enkelte Steder er dog

ogsaa givet et lidet Overdrev, som ligger borte fra Hovedlodden, 

(for Exempel i Odsherred); herved er vistnok gjort et stort Misgreb, 

da det er det Samme som at fordomme disse Overdrevslodder til 

at henligge som Heder. — De ere for langt fraliggende til uden 

betydelige Vanskeligheder at kunne tages under Drift med Jnd- 

lodderne, heller ikke kunne de taale samme Sædskifte som disse; og 

dog ville Brugerne kun nodkgt skille sig ved dem, da de altid have 

nogen Nytte af dem til Græsning, og de desuden dog have nogen 

Sæd paa dem uden at gjode dem, og saaledes ere de til Hjælp for 

det øvrige Avlsbrug.

Ved Udskiftningen tillagdes Gaardene paa Udmarkerne langt 

storre Areal end dem paa Jndmarkerne *), for at de kunde gives

) Saaledes er i et Sogn en Gaard paa Udmarken næsten sire Gange 

saa stor, som samme Sogns Gaarde paa Jndmarken med lige Hart-
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samme Hartkorn; dette var vistnok et stort Misgreb, hvilket ogsaa 

har viist sig, thi Brugerne af disse store Bondergaarde kom flet 

ud af det, med mindre de havde betydelig Eng, og Mange af dem 

bleve totaliter ruinerede. Og hvorledes kunde det ogsaa være ander

ledes? Der blev udskiftet; et stort Gode vilde derved være skjenket 

Landmanden, dersom han havde kjendt en bedre Eultur, men det 

var paa en Tid, da Agerdyrkningen var faa ussel, at den ikke stod 

langt over sin forste Barndomstilstand, stor Virkning kunde man 

da ikke vente at see strap. Og nu forlangte man af den Bonde, 

som tidligere kun havde drevet nogle faa Agre nærmest ved Byerne, 

som ikke havde Idee om, hvad Agerbrug er, at han flulde opdrive 

en stor Udlod, at han, som var dysset i Sovn ved sit Slendrians- 

agerbrug, skulde vaagne op paa sin store udyrkede Gaard, og 

gjore Overdrevene til Agerjord, at han, som ikke havde forstaaet at 

benytte nogle faa gamle Muldjorder, skulde nu have Bestyrelsen af 

en storre Guards Opdyrkning.

^sær paa mange Godser, hvor Afgiften blev stipuleret efter 
Hartkornet *), var det naturligt, at Fæsterne paa saadanne Gaarde 

maatte blive forknytte, da de ffulde svare Skatter, Tiender og Land

gilde, samt præstere Hoveri, hvor det svaredes in natura, lige med 

deres Bymænd, som vel havde et mindre Areal til deres Gaarde, 

men som havde Jorder, der havde været drevne fra gamle Tider, 

og som vare saa godt gjodede, at de dog altid kunde give nogen 

Sæd, om de ogsaa bleve kun flet behandlede.

korn, uagtet den Gaards naturlige Bonitet ikke staaer meget tilbage 

for disses; men den er endnu ikke i ordentlig Drift.

-) Paa de større Godser (især de store kongelige) kan Godsforvalteren 

'kke nøie kjende hver enkelt Gaards Bærd, og derfor maa Afgiften 

sættes efter en vis Norm; men Hartkornet, især det gamle, er vistnok 

en høist ufuldkommen. Den burde bestandigt, naar en Gaard blev 

fæsteledig, fastsættes for den; der er dog ingen Grund til, at een 

Mand ffal modtage en velvedligeholdt Gaard og en veldyrket Lod paa 

samme Conditioner, som en anden maa modtage faldefærdige Bygninger 

og cn foriomt Avling, som maaskee ikke engang i veldreven Tilstand 

var det værd, som den anden; dette er cn væsentlig Mangel ved Gods- 

administrationen t det Store, men den fabrikmæssige Fremgangsmaade 

kunde vel afhjælpes.
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Nu begynder denne Fremgangsmaade med at gjore Gaardene 

paa Udlodderne saa store, at fremvise en anden. Mislighed, nemlig 

der, hvor en saadan Avling har havt en driftig og indsigtsfuld 

Bruger, der begynder den at give lige saa god Sæd, har et langt 

større Areal, og kun samme Udgifter som de mindre Gaarde ved 

Byerne, og disses Brugere begynde ogsaa nogle Steder at tale om, 

at de have lidt Uret ved Udskiftningen, endskjondt det dog er langtfra, 

at de dengang fik for Lidet.

Det vilde vistnok have været forbundet med Vanskeligheder, at 

have gjort Gaardene paa Udlodderne med mindre Hartkorn end de 

andre, da de, som modtoge dem, maatte have nogen Godtgjorelse, 

men var det skeet og ingen af disse Gaarde var givet storre Jord

tillæg end 30 Tdr. Land, da havde Brugerne kunnet oversee en 

saadan Bedrift, og megen Ulykke vilde være forebygget. Senere ere 

flere saadanne Gaarde, ved hvilke Ingen har kunnet bestaae, blevne 

deelte; og Parcellisterne have kunnet opdrive Jorderne, og ere komne 

godt ud af det, hvilket noksom beviser, hvor gavnligt det havde 

været, om det var skeet strax.

Den anden Deel af dette Sporgsmaal, nemlig om Udparcellering, 

' hvorvidt den har fundet Sted, og hvilke Virkninger den har havt, 

lader sig bedst besvare, hvad dens Udbredelse angaaer, ved at sammen- 

holde de Angivelser af Hartkornet, som findes i „Statistisk Tabel

værk, udgivet af den dertil allernaadigst anordnede Commission, 1837"; 

derefter bestaaer

Selveiergodset af 2589 Tdr. 6 Skpr. Hartkorn

Arvefæstegodset af 2236 — 4 —

Foestegodset af 19310 — 6 — —

hvilke 21137 Tdr. Hartkorn ere fordeelte til

1077 Steder med 8 Tdr. Htk. eller derover

419 Steder med Htk. fra 8 Tdr. indtil 4 (ind.)

481 Steder med Htk. fra 4 Tdr. indtil 2 (ind.)

585 Steder med Htk. fra 2 Tdr. indtil 1 (ind.)

4303 Steder med mindre end 1 Td. Htk. og desuden fore-

findes 1311 jordlose Huse.
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Det stsrste Antal Steder er dem, der ikke have 1 Td. Htk., 

af hvilke de fleste have ganske lidet Jordtillæg, hvilket kan sees deraf, 

at disse 4303 Steder have tilsammen kun 1253 Tdr. 2 Skpr. 

Htk., hvilket udgjor ikke fuldt 2 Skpr. 1 Fdkc. 1 Alb. Htk. til 

hvert Sted. Det er altsaa Arbeidsklassen, af hvilken disse beboes, 

og dog er Amtet ikke overfyldt med Arbekdere; kun sjeldent behove 

de at soge langt om Fortjeneste, oftere maa Landmanden soge efter 

dem, og Husene soges saa stærkt, at der gjerne mælde sig mange 

Liebhabere til dem, naar de ere ledige, og man horer ofte Klager 

over, at det er saa vanskeligt at faae Huus *).

Af jordlose Huse er der anført 1344, hvilket maaskee snarere 

er et for ftort Antal (dog er det vistnok angivet for ftort, da der- 

imellem sikkert er angivet Huse, som ikke staae for særskilt Hartkorn, 

men hvoraf Eieren betaler Skatter og Tiender, og som ligefuldt 

have Jord), da disse bor betragtes som et nødvendigt Onde i Staten, 

men bor indskrænkes, hvor det lader sig gjore. Nødvendigheden af 

dem bor destoværre indrommes efter Forholdene paa Landet; thi hvor 

skulde ellers den Karl hen, som ubesindigt har indladt sig i et ?Egte- 

flab, og som ikke har Evne til at fæste et Huus med Jord? Des- 

uden er da heller ikke den jordlose Huusmands Stilling altid saa 

ussel, som der i Almindelighed siges; hans Huusleie er kun liden, 

foruden Huusly har han Hauge, og paa flere Steder ogsaa Torve

skær, og ere han og hans Kone arbeidsomme og stræbsomme, kunne 

de i Reglen ret godt have Opholdet og ernære deres Familie; men 

kommer Sygdom eller andet Ulykkestilfælde, da er det umuligt for 

dem at komme igjennem uden at soge Hjælp af Sognets Fattig

kasse. — Af Huusmandsklassen er ellers den jordlose Huusmand 

den bedste Arbeidsmand for Landmanden; thi han maa sorge for 

at have stadigt Arbeide, da han ikke uden Tab kan være ledig een 

eneste Dag; derimod Huusmanden med Jord taber ikke saa meget 

ved at forsomme sit Arbeide for Andre, da han altid kan have

) Som Bevi'is paa, hvor stærkt Husene søges, skal jeg her anføre, at i 

Foraaret 1840 fik en Huusmand 50 Rbd. i Afstaaelse af et Lekehuus, 

hvor den nye Leier kunde opsigcs med Fjerdkngaars Varsel, og Leien 

var snarere hoi end lav; men den nye Leier havde i længere Tid søgt 

sorgjæves, fkjøndt han havde den nødvendige Sum til Jndfæstnkng m.m.
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Noget at bestille hjemme, og i det Mindste til enkelte Tider har 

hvad han behover af sin Lod. Ligeledes kan Landmanden ved mange 

Leiligheder have megen Nytte af den jordlose Huusmands Kones 

Arbeide; har Huusmanden derimod Jord, kan ikke baade Mand 

og Kone til samme Tid være fra deres Hjem for Kreaturernes Skyld.

Af det contribuerende Hartkorn ere 2562 Steder med een Tonde 

Hartkorn eller derover og . desuden 51 Hovedgaarde, — af Steder 

med mindre Hartkorn end een Tonde og jordlose Huse ere 5647, 

eller i Alt over dobbelt saa mange som af de storre Steder, og dog 

kan en Udvidelse af Steder for Arbeidsklassen i det Hele være til- 

raadelig (der gives kun faa Egne, som have mange Arbeidere), især 

naar der lægges til hvert Huus tre eller fire Tonder Land; dette 

Jordtillæg af fire Tonder Land er sikkerlig det bedste; thi der- 

paa kan Huusmanden holde to Koer, hvorved han med Hensyn til 

Plotningen kan blive uafhængig af Gaardmanden, og han kan ogsaa, 

naar han forst lærer at behandle sin Lod, næsten producere, hvad 

han forbruger til Fode og Klæder for sig og sin Familie, og han 

vil altid kunne have megen Tid til Arbeide hos Andre.

Der er blevet skrevet saameget om Huusmændenes Stilling, 

de ere blevne beklagede, som om de vare de mest afhængige Mennesker, 

som om de aldeles vare underkastede Andres vilkaarlige Luner, som 

om de hver Dag lede Mangel og maatte frygte for at omkomme 

af Hunger og Kulde, naar Sygdom eller andre Ulykkestilfælde ind- 

traf; og man har beskyldt Godseierne for at være haarde og uføl

somme for deres Medmenneskers Nod*),  og især at vise det mod de 

stakkels Huusmænd, som man meente skulde ftaae under en raa 

Ladefogds Svobe. — At mange Huusmænds Forfatning er hoist 

maadelig, at der findes de af dem, som ere nærved at omkomme 

af Hunger og Kulde, er unægtelkgt; men i hvilken Stilling i 

Staten findes ikke Individer, der leve i fattige og fortrykte Om

stændigheder? Og hvo har vel Skylden deri, mon det er Gods- 

eieren eller Huusmanden? Har denne Fæste, hvorfor er han da

*) En Digter har endog tilladt sig den Yttring, da han omtaler en mo- 

radsig Bei, at han vilde ønske den brolagt med Proprietairers Hjerter, 

da han derved meente, at den ffulde blive haard nok.
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indgaaet derpaa? Har han Lekecontract, kan han jo opsige den; 

der er jo Ingen, der har tvunget ham til at modtage Fæstebrevet 

eller Lekecontracten. — Og blandt Huusmændene seer man ligesaa 

Mange, der ikke lide Mangel, og som ere tilfredse med deres Stilling, 

som man seer fattig, og forknytte; — naar de ville arbeide baade 

for Andre og ved deres egen lille Bedrift, da kunne de ogsaa faae 

deres Fornødenheder tilfredsstillede.

, Må" har ogsaa foreflaaet, at Huusmændenes Afgifter skulde 

nedsættes, at de skulde fritages for Gangdagsarbeide m. M.; det 

er vistnok Alt skeet i en god Hensigt, men man er altid gaaet ud 

fra den Forudsætning, at Huusmandens Afgifter vare for hoie, og 

at det er disse, som foraarsage hans fortrykte Tilstand*); men denne 

Paasiand trænger til Bevkks, især naar man vil begrunde en Re

form paa den som Basis. — Naar en Huusmand har et Sted 

med sire Tender Land, kan han holde to Koer, og disse alene ere 

ham aarlkgt langt mere værd end hans Afgift; thi kun fseldent vil 

den, kongelige Skatter og Tiende iberegnede, lobe op til over 30 Rbd., — 

han har besudelt Huusly, kail holde to til fire Faar, kan saae hen- 

,mod en Tonde Rug og en Tonde Byg, lidt Erter, det nødvendige 

Horsro og lægge nogle Tonder Kartofler, saa at han i Sandhed 

vil kunne have stor Værdke for sin Afgift, saafremt han forstaaer 

at benytte sin Lod, — men i Mangel paa denne Indsigt og paa 

Huusflid maae vi soge den sande Grund til hans flette Stilling. 

Han^kan ikke vænne sig til at ploie med sine Koer, han faaer der- 

fer Jorden flet behandlet, og hoster hverken god Sæd eller har 

Sommerfoder til sine Kreaturer; lær derfor Huusmanden, hvorledes 

en lille Jordlod skal behandles, lær ham at bearbeide sin Jord med 

Plov og Harve uafhængigt af Bondens Heste, leer ham, at der er

) En Virkning, der er ubehagelig baade for Eier og Fæster, have disse 

Skriverier havt, idet de have gjort Huusmændene misfornøkede med 

deres Stilling, bragt dem til at troe, at Godseierne paalæage dem 

Byrder, som de ikke have Ret til at fordre af dem; derfor indsendte 

ogiaa Huusmændene paa nogle Godser kort efter hans Majestæt Kongens 

^rcn cstigelse Deputationer til Kjobcnhavn for at anklage deres Her- 

staber; men uden nogensomhelst Nytte for dem, da deres Klager vare 

ugrundede, uden at de maaskee have indseet dette.
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Forskjel paa at kjore Gjodning ud paa Gronjord, vende den, saae 

Byg deri, atter vende Stubbene og saae Nug der, — og paa Vexel- 

drifc; lær ham, at han kan arbeide om Aftenen, at det ikke er 

nogen Skam at strikke en Strømpe, om han ikke forstaaer Andet, 

det kan han dog lære, — og han vil ikke læggere være forknyt og 

fattig; — og langt mere vil der være udrettet for ham, end om 

hans Afgifter bleve nedsatte. Enhver, der kjender Forholdene paa 

Landet, vil have faaet Beviser nok herpaa, naar han har sect den 

stræbsomme og vindskibelige Huusmand i gode Omstændigheder, 

men den dovne og ligegyldige i maadelige; og dog var der for hun 

endnu meget at udrette ved at vise ham, hvorledes han rettest skal 

anvende sin Flid.

Og nu Gangdagsarbeidet, dette Naturalie-Hoverie, som man 

dadler saameget, som man benævner et Slaverie, som er værre end 

Fæstningsarbeidet t Kjobenhavn, Gangdagsarbeidet, ved hvilket man 

siger at de stakkels Huusmcend blive tyranniserede af nogle raae 

Ladefogder, som ere ligesaa slemme som en vestindisk Slavefoged, 

dette Gangdagsarbeide, som er blevet saa udskreget, at man skulde 

troe, at vi levede i Vornedskabets Tid, er for Pluraliteten af Pderne 

den bedste Maade at svare Afgift paa, og det vilde være dem til 

stor Skade, om det blev ophævet. — Det har ogsaa forandret 

Forholdene meget ved Arbeidet, at der nu næsten paa alle Gaardene 

gives Accordarbeide, saaledes at Huusmanden enten hver for sig 

eller undertiden i Forening med flere faaer et bestemt Stykke Arbeide, 

som han skal gjere færdigt, og naar det er skeet, kan han gaae 

hjem; oste naar han har flere Dage at gjore efter hinanden, kan 

han strax faae Accord for dem alle, og undertiden derved gjore sit 

Arbeide færdigt paa een Dag mindre. Ved denne Fordeling af 

Arbeidet faaer Arbeideren Interesse af at være flittig, og han er fri for at 

have en Opsynsmand staaende uafladeligt over sig; — faaer Huus

manden ikke Accord, gaaec han i Arbeide med Gaardens Folk, og 

hans Gangdagsarbeide kan da ncppe sammenlignes med et Slaverie, 

med mindre alle de landlige Sysler ere Trællearbejde. Mig er det 

ubekjendt, at Huusmændene, naar de gjore deres Gangdage, noget

steds i Amtet blive forurettede og ovecfusede med Skjeldsord og
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Prygl, saafcemt de kun arbeide nogenlunde flittigt og vise en ikke 

altfor flet Opforsel.

Ved Gangdagene svares Afgiften lidt efter lidt, uden stor 

Nisico for Godseieren og uden at det falder Fæsteren saa besværligt, 

som hvor han hvert Halvaar har en Pengeudgift at betale. Blandt 

de Huusmænd, der svare Penge, om det.ogsaa er en moderat Af

gift, de have at udrede, sindes flere fattige og forarmede end blandt 

dem, som gjore Arbeide (her er naturligviis ikke Tale om Professionister); 

indtræffer en Sygdom, da eftergives som oftest de Dage, som i den 

Tid skulde have været gjorte, og naar Huusmanden bliver gammel, 

da faaer han Lov til at gjore sine Ugedage og udrette det Lidet, 

som han kan. Skal han derimod svare en Pengebetaling, da er 

det ham umuligt at svare den under Sygdom, og naar han bliver 

gammel og affældig, naar Ingen længere vil have ham paa Arbeide, 

fordi de kunne faae unge rafle Folk paa Arbeide, hvorfra skal han 

da ffaffe Pengene? Og i det Hele forstaaer han sig ikke paa, at om- 

gaaes med Penge; han bruger, hvad han fortjener, og veed ikke 

hvad det er at lægge nogle sammensparede Skillinger hen, har 

han mere end det, han behover, lægger han sig ledig i nogle Dage; 

en Godsejer vil derfor ikke kunne vente at faae sine Penge i rette 

Tid betalte af Huusmanden, han kan endog gjore Regning paa at 

tabe en Deel af dem, derfor maatte han have storre Indfæstning, 

for dog at have Sikkerhed for sin Huusleie.

En Mislighed for Huusmændene er det jo rigtignok, hvor der 

ikke gives dem Fæste, men kun Leiecontract; det gjor deres Stilling 

noget usikkrere; dog kan Godseieren jo ikke vilkaarlkg inddrage Jorderne, 

og derfor kan ogsaa Huusmanden, som kun har Leiecontract, dog i 

det Hele med temmelig Rolighed gjore Regning paa at blive ved 

sit Sted lige saa fuldt, som om han havde Fceste. Det kan ofte 

være vanskeligt at faae en Fæster sat ud af sit Huus, naar man 

er misfornoiet med ham, det er i ethvert Tilfælde forbundet med 

Uleilighed; derfor ere flere Godseiere utilboielige til at give Fceste 

paa Husene; men mange Gange skader han derved sine Huse, der 

ilte blive saa godt vedligeholdte som naar de vare bortfæstede. 

Men paa den anden Side er det for mange Huusmænd en Lykke,

2



18

nt de kunne erholde et Leiested, da de derved flippe for Jndfæst- 

nkngen.

Men i det Hele troer jeg, at man baade fra Godsekerens, 

Huusmandens og deres Side, som have skrevet om dette Forhold, 

har betragtet det fra et urigtigt Synspunkt; Huusmanden, der 

gjor Gangdage, bor betragtes som Tjenestetyende og Huset som Lonnen 

for hans Arbeide, — istedetfor at Arbeidet nu regnes for Leke af 

Huset. Især for Huusmanden vilde hele hans Stilling vise sig i 

et andet Lys, naar han betragtede Godsejeren for sin Huusbonde; 

han vilde da være glad over at have Huset, som Karlen er glad 

over sin Len; han vilde fole sig i et notere Forhold med sit 

Herffab, istedetfor at der nu er et fremmedt ofte næsten fjendtligt 

fra hans Side; han anseer Gangdagene for lige saa mange Plager, 

ja mange Gange betragter han det for den storste Uretfærdighed, at 

de ere ham paalagte.

Ved at anfore Antallet paa de forskjellkge Steder have vi sect, 

at der ere 1077 Steder med 8 Tonder Hartkorn eller derover, og 

1485 Steder med Hartkorn fra 8 Tender (excl.) til 1 Tonde (ind.); 

her er Forholdet til Fordeel for de forste, og dette er vistnok ikke 

saa aldeles rigtigt; thi der foles for Tiden stor Trang til Eien- 

domme, og vel især til Fcestegaarde, og en Guard paa 30 Tonder 

Land bliver i Neglen bedre drevet end den paa 60. I nogle Sogne 

sindes næsten ingen udparcellerede Gaarde, og det er ofte et stort 

Savn for Mange, som vel have tilstrækkelig Formue til at fæste 

en halv Guard, men dog ikke saa meget, at de kunne indlade sig 

med en heel Gaard, — og det burde dog, hvor det lader sig gjore, 

indrettes saaledes, at Enhver, der er arbeidslysten og som har Capital 

nok til at fatte sig i Vek, ogsaa kunde finde Leilighed dertil. For 

Godsekerne havde det ogsaa den Fordeel, at der var større Concurrence 

om deres Fæstegaarde, som nu staae i lav Priis i Forhold til de 

andre Landekendomme.

I Anledning af Udparcelleringen hores vel forskjellkge Domme; 

saaledes ansee Nogle den for hensigtsmedssig, Andre paastaae, at 

Parcellisterne komme meget flet ud af det; men hvor det Sidste er
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blevet yttret, er det, saavidt jeg har kunnet bemærke, fordi Parcellerne 

have været af saadan Størrelse, at de ikke ret vel kunde holde Heste, 

og dog ere for store til at drives ved fremmed Hjælp. Mange af 
de store Gaarde paa Udlodderne ere blevne udparcellerede, forbi 
Äugen kunde staae sig ved dem, og af disse Parcellister ere flere 

velhavende og kun faa af dem ere i ussel Forfatning, hvilket nok
som beviser, at Udparcellering i og for sig ikke er skadelig, men det 
kommer saameget an paa, hvor store Parcellerne gjores, da der 

maa være Arbeide til to gode Heste ved Jordens Behandling, thr 
Boelsmanden forsommer i Reglen formeget ved at bruge sine Heste 

for Andre. At Parcellisterne ofte producere mere end der skeer paa 
en Gaard, der ikke er parcelleret, folger af det Foregaaende, ligesom 

at en mere intensiv Cultur lettere vil faae Indpas der; men at 

denne snart vil forplante sig ogsaa til de stocre Gaarde, at disse, 

naar Oplysningen mere udbreder sig hos Bondestanden, i det Hele 
ville blive drevne lkgesaa godt som Halvgaardene, synes rimeligt, 

og da ophorer i det Mindste een væsentlig Grund til at onske Ud- 
parcelleringen videre Fremskridt.

5.
Iorddyrkningsmaader.

„^Vcedfolgen ansees", siger John Sinclair, „som det sikkreste Be- 

viis paa et velindrettet Agerbrug — som den vigtigste Afdeling, 

der er blevet omhandlet af de nyere Landvæsens-Skribenter, og det 
Punct, hvorover de have udbredt meest Lys — som istand til be
tydelig at foroge Productionen — som det, der udgjor, hvad man 
kan kalde Landbrugets Sjæl eller Væsen— kortsagt som almindelig 
Forbedrings sande Grundvold — og, rigtigt forstaaet, det sand

synligste Middel til at fremme Agerdyrkningen og Landets Tarv."

Hvad Sinclair her siger, er vistnok hver oplyst Landoeconoms 
Tanke; thi det er Iorddyrkningsmaaden, som i ethvert Agerbrug 

2*
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bestemmer Sammes Forhold, i Forbindelse med hvilken ethvert enkelt 

Foretagende staaer og er afhængig af. Vel kunne vi ikke kalde et 

Avlsbrug fuldkomment, alene fordi det er grundet paa et rationelt 

System, thi for ak være det, maa Indsigt og Duelighed gaae 

igjenttem det Hele; men ubetinget kunne vi paastaae, at intet Avls

brug kan give betydelig reen Indtægt, naar ikke Sædfolgen er hensigts

mæssig , passer sig for Jorden og er lagt med stadigt Hensyn til 

alle Forhold — eller med andre Ord, at intet Avlsbrug kan naae 

sit Maal, med mindre det er dannet efter et rationelt System. Og 

fremdeles kunne vi antage, at vanskelkgen en saadan Uovereens- 

stemmelse skulde finde Sted i et Avlsbrug, at det Agerdyrknings- 

system, hvorefter det er indrettet, skulle være rationelt, medens det 

forovrigt blev drevet uden Overlæg, eller ogsaa omvendt, og, lige- 

saavel som Sinclair derfor har Net til at betragte Sædfolgen som 

det sikkreste Beviis paa et velindrettet Agerbrug, saaledes afgive de 

i et Land almindelige Iorddyrkningsmaader nogle af de sikkreste 

Tegn paa, hvilket Trin dets Agerbrug har naaet.

Kun faa Steder vil man træffe saa stor Forskjellkghed i Drifts- 

maadec som her i Amtet, saaledes har jeg paa et Gods, der be- 

staaer af 29 Gaarde, truffet syv forskjellige Driftsmaader, hvoriblandt 

den gamle Driftsmaade, overskaaret Kobbelbrug, blandet Brugs- 

maade, Vexeldrift, og desuden drives de ni Gaarde uden Plan. 

Grunden hertil maa soges i, at den Driftsmaade, som tidligere var 

almindelig her, lkgesaavel som den synes at have været det i det 

ovrige Danmark, nu efterhaanden fortrænges af andre og bedre, 

og at man, fordi disse endnu ere nye, ikke har saa ftor Erfaring i 

dem, at man har givet en enkelt bestemt af dem Fortrinnet. Dog 

existerer den gamle Brugsmaade mange Steder endnu, og, da den 

har været almindelig over det Hele, saa maae vi forst omtale den, 

uagtet den ikke længere kan ansees for den almindelige.

Efter denne Driftsmaade ploies Gronjorden let om Efteraaret, 

om Foraaret paakjores Gjodning*),  nedploies, og deri saaes Byg, 

som nedharves. Derpaa saaes atter Byg efter to Ploininger;

*) Eller ogsaa om Efteraar og Vinter, og bliver da som oftest liggende 

ustrøet om Vinteren.



21

saa Rug, ofte kun ester een, sag Byg, saa Rug eller Havre; under- 

tiden denne sidstnævnte Sædart, saalænge Jorden kun vil give et 

Straa; Klover saaes kun sjelden i denne Drift, hvilket ogsaa vilde 

være at bortkaste Froet uden Nytte, derimod lader man Jorden 

ligge til Græs, sædvanligvns i ubestemt Tid.

Man har paa flere Steder gjort nogle Forandringer ved denne 

Sædfolge, saaledes har man kun taget een Halm Byg for Rugen, 

eller man har laget en Halm Byg uden Gjodning, og forst gjodet 

til anden Halm Byg. Man har ogsaa indskudt Erter og lidt 

Kartofler i den, saa den er blevet saaledes:

1, gjodet Byg; 2, Rug; 3, Erter og lidt Kartofler; 4, Byg; 

5, Havre; eller ogsaa 1, gjodet Byg; 2, Rug; 3, Byg; 4, Erter 

og Kartofler; 5, Havre; Her er altid gjodet til Byg; paa nogle 

faa Steder findes en Driftsmaade, som maa henfores under samme 

Kategori, men hvor der gjodes til Rug, f. Ex. saaledes:

2, Havre (undertiden ogsaa Byg); 2, gjodet Rug; 3, Byg;

4, Erter; 5, Byg; 6, Havre.

Etsteds har jeg truffet denne Drift i en forbedret Form, men 

det maa bemærkes, at det var hos en Moller, som ved Affald fra 

Mollen fedede Kreaturer, og altsaa havde usædvanlige Hjælpekilder 

til Gjodningens Frembringelse; den var saaledes:

1, Havre; 2, gjodet Rug; 3, Erter; 4, Byg; 5, gjodede 

Kartofler og Bikkehavre; 6, Byg; 7, Klover til Slet; 8 og 9, 

Græs.

Gjorde Flere lignende Forandringer i den gamle danske Drifts- 

maade, da vilde Overgangen ikke blive vanskelig til Vexelbrug; thi 

blev denne Drift forandret til:

2, gjodede Brakfrugter; 2, Rug; 3, Etter; 4, Byg og Rug; 

5, gjodede Kartofler; 6, Byg; 7 og 8, Klover; 9, Havre; saa 

havde man strap her en Drift, som var fuldkomment Verelbrug, og 

hvortil Overgangen ikke var vanskelig. Forresten har denne Drift, 

saaledes som hos Molleren, et Fortrin, som vi senere ville see, er 

sjeldent her i Districtet, at Kloveren nemlig saaes i Byg, der folger 

gjodede Brakfrugter.

At den gamle Driftsmaade (1, gjodet Byg; 2, Byg; 3, Rug 

4, Byg; 5, Havre eller Rug, o. s. v.) bestandig fortrænges mere
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endeel til det bedre, ved at indskyde Erter, Kartofler eller Boghvede 

i den, afgiver det bedste Beviis imod den. Vi see heller ikke sjel- 

dent paa Fæstegodsecne, hvorledes de Bonder, som have indfort for

bedrede Brugsmaader, stadigt fremme deres Stilling, imedens de, 

som hænge ved denne gamle Drift, have Ondt for at betale deres 

Afgifter.

Ved denne Drift gjodes stedse til Byg, og det er den ufor- 

raadnede Vintergjodning, som dertil bruges, hvilken snarere skader 

end gavner Afgroden, da den gjærer i Jorden, og i et tort og 

varmt Aar vil forbrænde Sæden, og, hvorledes saa Veirliget end 

er, i Begyndelsen driver Planterne for stærkt, saa at de blive svage; 

heller ikke kan Gjodningen tilstrækkelig blive blandet med Jords

monnet. Gjodningen vil altsaa egentlig kun gavne den næste Sæd, 

men den er Byg, og er ikke sikker, naar den saaes i Jord, hvor 

samme Sæd har været Aaret forud. Gjodningen anvendes altsaa 

flet, og, da den er Hovedmaterialet for al vegetabilsk Production, 

saa indeholder altsaa denne Drift den storste Feil, som kan begaaes 

ved et Agerbrug.

Byg er vel vor sikkreste Handelsartikel, da den næsten altid 

soges, men det kan være stor Tvivl underkastet, om den ikke er en 

af vore usikkceste Soedarter, da i vort Clima den ofte indfaldende 

Torke om Foraaret og i Forsommeren, naar den indtræffer, stedse 

sætter Bygget langt tilbage, og gjoc Vintersæden, som lider mindre 

af den, naar den er tidlig saaet, langt sikkrere, — og derfor kan 

det heller aldrig være rigtigt, at lægge meest Vind paa Byg, og 

give Vintersæden en saa flet Plads som i dette Sædskifte, hvor 

der er taget to Halme langstraaet Soed efter Gjodningen, forend 

denne saaes, og hvor den saaes efter Byg, hvilket ester alle Erfa

ringer er den fletteste Forfrugt for den *).

*) Hvormeget Holstenerne end holde af at lade langstraaet Sæd følge paa 

hverandre, vogte de sig dog for Rug efter Byg, da Erfaring har 

godtgjort dem, at det ikke lykkes.

I det Hele taget kan man sige om denne Drift, at den ikke 

anviser nogen af Sædarterne en Plads, at den fan være sikker; —
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der dyrkes i den ingen Foderurter, som kan erstatte Agerjorden den 

Gjodningskraft, som den maa afgive for at frembringe den lemg- 

straaede Seed; — ved denne Drift dyrkes i flere Aar efter hverandre, 

endog i sex ä otte Aar bestandig langstraaet Sæd; Jorden maa 

altsaa blive ureen og synke ned til en saa ussel Forfatning, at man 

maa glæde sig ved, at den de fleste Steder, hvor denne Drift bruges, 

bliver daarlig gjennemarbeidet, da den ellers maatte have mistet 

hvert Spor af Muld, saa at den kun vilde være istand til at frem

bringe Lyng.

Det er mærkeligt nok, at man træffer denne gamle Drifts- 

maade meest paa Sandjord, hvor den endnu flettere passer end paa 

Leerjord; thi, som vi ovenfor bemærkede, er Byg Hovedsæden i den, 

og paa skarpere Jorder er dette meget udsat for at mislykkes, hvor- 

imod Rug kun sjeldent flaaer feil, naar Jorden nogenlunde for; 

beredes dertil. Desuden er den friske Gjodnings Nedbringelse paa 

Sandjorden endnu ffadeligere end paa Leerjorden, og derfor seer 

man og paa saadanne Jorder, at Byg, som var groet godt til ved 

gunstigt Beic, er blevet til aldeles Intet, naar kun en kort Torke 

indfandt sig. Besynderligt er det ogsaa, at man paa mange Steder 

finder i denne Drift paa Sandjord indskudt Erter, som dog kun 

egentlig hore hjemme paa Leerjord, endskjondt Kartofler vare langt 

mere at anbefale, og Kartoffelavl (naturligviis i Forbindelse med 

Fedning og Opfodring af Kartoflerne) er næsten det eneste sikkre 

Middel til at ophjælpe mager Sandjord.

Paa storre Gaarde sindes denne Drift intetsteds her i Amtet, 

og paa mindre Gaarde viger den, som oven bemærket, Pladsen for 

forbedrede Brugsmaader; dog findes den overalt hos Enkelte, og i 

nogle Egne er den endnu gængse, og de forbedrede Brugsmaader 

Undtagelser, f. Ex. i Odsherred, paa Refsnæs og Samso. Grunde 

for dens Vedligeholdelse ere vanskelige at erholde; man synes ikke, 

at man kan undvære Græsningen til Brak, og staaer i den feil- 

agtige Mening, at man ved denne Drift, med störst Sikkerhed 

avler Byg, hvilket baade Kjobmoendene meest føge, og som er den 

Sæd, Bonden skal betale en Deel af sine Afgifter med. Det er 

vistnok fuldkomment rigtigt, at man bestandigt har Tab, naar 

man stal gjore Overgang til en forbedret Drift, især naar Jorderne
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have været saa flet gjennemarbekdede, at den rene Brak er nød

vendig, men det maa dog ikke afskrække Nogen fra idetmkndste lidt 

efter lidt at iværffætte bet Bedre. Dobbelt Tab vil Overgangen 

medfore i dette Tilfælde, da Gfodnkngen har været anvendt til Vaar- 

soed, og man nu ikke kan hoste Nytten deraf for et Aar senere; 

dog behover Overgangen heller ikke at være faa beat, og det øvrige 

Amts Exempel giver god Opmuntring til ikke at blive forlænge ved 

denne Drift.

Den virkelige Hindring for Overgangen til forbedret Agerbrug 

maae vi soge hos Bonden i Mangel paa agronomiske Kundskaber; den 

Maade, paa hvilken disse skulle bibringes ham, er uden al Tvivl ved 

Exempler; han er ikke vant til at læse sig Noget til; saaledes kunne 

vi ogsaa forklare os Grunden til den paafaldende Forandring, som 

vi mode i de odsherredffe Bonders Agerbrug, naar vi komme fra 

Nabosognene; vi skulle neppe troe, at vi vare i bet famme Land; 

thi den samme Brugsmaade og de samme Methoder, som for 20 

Aar siden vare gængse, sees endnu der, medens den ovrige Deel af 

Amtet har gjort betydelige Fremskridt i sit Avlsbrug.

Mangel paa Kundskaber avler Fordomme, og dette viser sig 

tydeligen her. Kommer en Bonde, som boer i en Egn, hvor flette 

Brugsmaader ere anvendelige, til et Sted, hvor de ere fortrængte, 

og en god Cultur viser sin Virksomhed: saa vil han rose den gode 

Jordbund der, og beklage sig over sin flette, omendskjondt en bedre 

Cultur, end den han nu bruger, vilde hoeve hans over hikn. Eller 

ogsaa vil han urigtigt efterligne hvad han har feet; saaledes have 

f. Ex. Bonder beundret Kloveren andre Steder, og derfor saaet paa 

deres egen Jord Froet i femte, sjette eller syvende Halm, hvor bet 

naturligvns ikke groede, og den Tro blev da almindelig, at Klover 

ikke kunde lykkes paa deres Jord.

Erfaringen viser derimod, hvorledes paa flere Steder Exemplet 

har virket paa den nærmeste Omegn*),  og derfor er det vistnok et

*) Saaledes har Nidløse Sogn hævet sig særdeles paafaldende i de senere 

Aar, ledet ved en enkelt Mands Exempel, men udenfor Sognet sees 

næsten intet Spor af hans Exempels Virksomhed; ligeledes har Breig- 

ninge Sogn vundet meget ved Kartoffelavl, som det har lært af en 

enkelt Mands Exempel.
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sårdeles hensigtsmæssigt Foretagende, at der bliver foranstaltet en 

Monstergaard oprettet i Odsherred, da det er en Egn, der næsten 

aldeles er blottet for Exempler paa forbedrede Agerbrug; og det er 

en Sag af Interesse for Landet, om Agerbruget der kunde forbedres, 

da det er et kongeligt Gods, og Indtægten af samme i saa Tilfælde 

vilde kunne forøges betydeligt, imedens Bønderne nu, ved at staae 

paa samme Trin som deres Forfædre, ikke heller ville kunne svare 

hoie Afgifter.

Det vilde være fadre interessant, om man havde tilstrækkelige 

Efterretninger om, naar og hvorledes Overgangen skete fra den 

gamle Driftsmaade til de nyere. Saavidt mig bekjendt, begyndte 

man at indsee Brakkens Nødvendighed, for ved den at rense Jorderne 

for Ukrud, og stjerne dem. Denne synes at være kommen fra 

Holsteen, og man har vistnok især lært den af Holstenere, som 

nedsatte sig her som Landmænd. Det holsteenffe Kobbelbrug, der 

i sin oprindelige Skikkelse begynder med reen Brak, hvorpaa folger 

fire eller fem Halme langstraaet Sæd, dog undertiden med Jnd- 

skydelse af Raps efter Brakken, og efter sidste Halm, hvortil der er 

gjodet, Klover og Græsarter, som bruges til Græsning i sire å fem 

Aar, — synes aldrig at have været almindelig indfort her i Amtet. 

Til det holsteenffe Kobbelbrug horer ogsaa, at Malkeqvæget fodres 

med megen Sæd om Vinteren, Noget, som saagodt som aldeles 

ikke er Brug her i Districtet. For Dieblikket findes Kobbelbruget i 

det Mindste ikke i fin oprindelige Form, men vel derimod en Brugs- 

maade, som kaldes det overskaarne Kobbelbrug.

Da Brakken forekommer bestandigt i de Zorddyrkningsmaader, 

som vi ere i Begreb med at omtale, ville vi begynde med at berette 

dennes Behandling. Den ploies i Regelen fire Gange; er det 

Gronjord, som optages i Brak, da ploies den om Efteraaret let, 

noeste Foraar i fuld Dybde, efterat man er færdig med Vaarsædens 

Lægning, derpaa harves og tromles den, Gjodningen udkjores og 

nedploies ikke altfor dybt. Derefter lader man Jorden ligge urørt 

til henimod Saaetiden, medmindre deu bliver altfor overløben med 

Ukrud, da den saa enten harves (undertiden exstirperes) eller gives en 

extra Ploining. For den ploies til Sæd, harves den, hvorpaa der
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saaes enten i den ploiede Jord eller man jævner Jorden forst med 

Harven, hvocpaa Sæden nedbringes med samme Redskab.

Den forste Ploining skeer almindeligt saa let som muligt, dersom 

det er Gronjord, som brakkes, for at Græsskorpen kan tilstrækkelig 

raadne om Vinteren; hvor man har ploiet den i fuld Dybde om 

Efteraaret, er det saare vanskeligt at behandle den om Sommeren, 

og at faae Qvækkerne ødelagt. — Paa den anden Side kunne vi, 

i denne Nødvendighed at ploie om Efteraaret, let see et Beviis paa 

Skadeligheden af langt Grcesleie; thi, idet man paa Grund af dette 

er nodt til den lette Efteraarsplokning, saa nyder Jorden ikkun lidet 

Gavn af Frosten, og det bliver vanffeligere under Brakken at dybne 

Jordsmonnet, da den raa og dode Jord, som derved opploies, ikke 

kan stjernes af Frosten, eller blive tilstrækkelig gjennemarbeidet, forend 

der stal saaes i den.

Den anden Ploining, Vendefuren, som altsaa i Almindelighed 

bliver den dybeste, foretages, naac Jorden begynder at ffyde gront 

op, hvilket er Tegn paa, at Jorden er raadnet. Der harves kun 

sjelden for den, da Jorden ved denne Tid som oftest er ubeqvcm 

dertil, og Foraarsarbeidet derover Leilighed til at gjore det tidligere, 

hvilket rimeligviis ogsaa vilde forstyrre Jorden i sin Forraadnelse, 

og saaledes mere skade end gavne. Baade paa Grund af, at denne 

Ploining stal foretages i fuld Dybde og fordi Jorden ikke kan harves 

og tromles forend forud for den, kan Gjodnkngen ikke ved den nedbringes, 

hvilket ellers vilde meget bidrage til, at Gjodningen blev bedre blandet 

med Jorden inden den besaaedes og til at rense denne for Froukrud, 

som forst ret flyder op naar der er gjodet. Denne Ploining fore

tages mange Steder paatvers af den Forrige, hvilket baade ffiorner 

Jorden, og gjor, al dersom der er blevet lagt Bulker ved forste 

Fure, da optages disse ved denne.

Herefter harves og tromles Jorden, hvilket er et væsentligt 

Arbeide, da den uden dette ikke kan fuldkommen skjornes, og Gjodningen 

heller ikke, idetmkndste meget vanskeligt, stroes jevnt; Tiden tilGjodnings- 

kjorselen er Juni Manned, dog, hvor ingen Raps saaes, opsættes den 

saalcenge som det kan flee for Hohosten, undertiden udkjores en Deel 

af Gjodnittgen endog imellem Ho- og Kornhost, da man frygter for, 

at Brakmarken ikke lader sig holde reen alene ved Harvning, indtil
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der stal ploies til Sæd, hvis der gjodes tidligt, og at man stal blive 

nodt til at give den en Ploknkng mere, end man havde betænkt. 

Gjodningen ftroes i Almindelighed strap naar den aflæsses, da man 

tydeligen har sect ffadelkge Virkninger af at lade den liggge i Kokke. 

Naar Gjodningen er street, lader man den sædvanligviis hurtig ned- 

ploie, undertiden umiddelbart efter Udkjorselen.

Naar Ukruddet kommer op, soger man at holde Jorden rem 

ved Hjælp af Harven; kan denne ikke længere udrette det, tager man 

som oftest sin Tilflugt til Ploven, kun sjelden bruges Exstirpator 

eller Skarificator til dette Arbeide.

Forend der ploies til Sæd, harves der, hvis det ikke er skeet 

tidligere; Soedfuren antages at burde være noget dybere end den 

foregaaende Ploining, hvori Gjodningen er nedbragt. Der saaes 

almindeligt strax efterat den er foretaget, da man frygter, at Jorden 

ved indfaldende Regn skal flaues for stærkt sammen, eller og i Til

fælde af Torke flat saaledes miste sin Væde, at Sæden ikke vil spire. 

Imidlertid have dog Enkelte begyndt at lade Jorden henligge nogle 

faa Dage forend Saaeningen, for at den flal udluftes og ikke falde 

for stærkt sammen ved Harvningen, en Fremgangsmaade, som ogsaa 

er blevet anbefalet af vor forste Landoeconom Tbaer.

Sæden nedbringes ved Harven, og som oven bemærket, harves 

undertiden ogsaa forend der saaes, da der ellers spildes megen Sæd, 

og den i det Hele kommer for dybt i Jorden; naar der er tilharvet, 

ploies Vandfurerne, og disse rives og skovles.

Til Arbeidet i Brakmarken horer ogsaa at Steen ryddes, Grøfter 

graves og oprenses, og Jorden bortkjores fra Grøftekanterne, forend 

Gjodningen udkjores.

Det er naturligt, at den saakaldte rene Braks Behandling er 

forskjellig efter de forskjellige Individers Duelighed og Vindskibeligbed. 

Nogle, som erkjende Brakkens Vigtighed i deres Avlsbrug, behandle 

den med stor Omhu, give den gjerne een eller endog 2 Ploininger 

mere end sædvanligt, eller benytte Exstirpatoren eller Skarificatoren 

til at holde den reen; Andre holde den flet, lade den ligge urørt til 

langt hen paa Sommeren, og sorge ikke for, at harve og tromle og 

tilstrækkelig skjorne den.
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Endfljsnt Krogen ikke er et ukjendt Redskab her i Egnen, be

nyttes den dog saagodt som aldeles ikke i Brakken, skjondt det skal 

være den afvexlende Brug af Plov og Krog, (naturligviis i For

bindelse med Harve og Tromle) der gjsr Brakmarken i Meklenborg 

saa skjor som gravet Jord. — Skarificatorens og Exstirpatorens 

Brug er ikke ukjendt her i Amtet ved Jordens Behandling til 

Vaarsæd, men i Brakken anvendes disse dog yderst lidt.

Nogle Steder syntes man, at den rene Brak var for kostbar, 

da man ingen Nytte hverken til Sæd eller Qvægbenyttelse havde af 

en heel Markinddeling i et Aar rundt, og man troede derfor, at 

man kunde erstatte den ved Sommerbrak. Derved benyttede man 

Græsset til hen i Juni eller endog Juli Manned, hvorpaa man 

opploiede Gronjorden let, undertiden efter ar have udkiort og street 

Gjodningen paa Gronjorden. Den sommerbrakkede Jord fik ofte 

kun een Plokning til, og, naar Gjodningen ikke var udkjort paa 

Gronjorden, saaedes ofte Vintersæden i samme Fure som nedbragte 

Gjodningen.

Denne ufuldkomne Brakm'ngsmethode, hvorved Jorden ikke har 

Fordelen af i ploiet Tilstand nt være udsat for Frost, og som ikke 

saaledes gjennemarbeidec Jorden, at den er istand til at skjorne et af 

Naturen seigt Jordsmon, som har været udlagt til fleeraarigt Græs

land, — er nu efterhaanden forkastet, hvor gammel Gronjord op

tages, men anvendes kun, hvor eet- eller toaarkgt, kun sjelden, hvor 

treaarigt Grönland optages til Vintersæd.

At Brakkens Indførelse maatte have stor Indflydelse paa Jord- 

brugsmaaderne, er naturligt; thi efter Fuldbrak vilde man ikke lade 

Jorden henligge ubesaaet Vinteren over, men saaede Vintersæd i den 

gjodede Brak, hvorved altsaa den gamle Jordbrugsmaade med Byg 

som Hovedsoed fik et betydeligt Stod, og dennes storste Feil, nemlig 

usikker Anvendelse af Gjodningen, for en stor Deel blev rettet ved 

at anvende den til den sikkrere Vintersæd. Vel maatte det altid 

være rigtigere forst at anvende Gjodningen til igjen at producere 

Gjodnkng, nemlig ved Brakfrugtavl, som kan bedre taale frisk Gjod- 

ning end Sædarterne, men en reeu Brak var ttodvendkg paa Jorder, 

der vare drevne efter betl gamle Jordbrugsmaade, idetmiudste vilde 

Brakkens Afbenyttelse have gjort, at man maatte have begyndt
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Brakjordens Behandling saa tidlig, at den kunde have faaet den 

anden Ploining inden Vinter. I ethvert Tilfælde gjordes ved 

Brakken et betydeligt Fremskridt til det Bedre.

Vi bemærkede for, at, uagtet der er Grund til at antage, at 

Brakken er kommet fra Holfteen, saa lader det dog til, at det holsteenffe 

Kobbelbrug aldrig havde villet trives hos os, idetmindste findes her 

i Amtet intet Avlsbrug, som aldeles er indrettet derefter, skjondt der 

vel findes nogle, hvori der findes Spor deraf. Saaledes træffer 

man folgende Drift:

1, Brak (gjodet); 2, Vintersæd; 3, Byg; 4, Havre; 5, Klover; 

6 og 7, Græs; uagtet denne Drift har noget tilfælles med det 

holsteenffe Kobbelbrug, saa er den dog meget forskjellkg derfra; thi 

dette vilde ikke indrømme en Syvendedeel af Arealet til Brak, det 

vilde ikke noies med tre Halme langstraaet Sæd, heller ikke kun med 

tre Aars Klover, og det fordrer Gjodning til sidste Sæd. I An

ledning af denne Drift, som dog ikke er synderlig almindelig, maa 

bemærkes, at det vil være meget vanskeligt, blot nogenlunde at gjode 

Brakmarken hvert syvende Aar, da kuns en Syvendedeel anvendes 

til Foderurter, medmindre der er betydelig Hobjergning af Engho, 

eller der opfodres Sæd, hvilket imidlertid ikke skeer, hvor den er 

brugelig her i Amtet. Denne Drift vilde være langt bedre, dersom 

Havren tages foran Brakken, da Kloveren nu saaes i tredie Halm 

langstraaet Seed, og kan altsaa ikke ventes at blive god, hvorimod 

den vilde være langt sikkrece, naar den saaedes i anden Halm.

Eet eneste Avlsbrug paa circa 400 Tdr. Land Agerjord har jeg 

truffet med folgende Drift, som er den, der mest nærmer sig det 

holsteenffe Kobbelbrug:

1, Havre; 2, Brak (gjodet); 3, j Vintersæd, | Raps; 4, 

I Byg, I Vintersæd; 5, Havre; 6, Klover; 7, 8, 9 og 10, Græs; 

dog er dette jo hellerikke fuldkomment Kobbelbrug, især da der i Nr. 

4 ogsaa tages nogle Kartofler, og Gronjordshavren begynder vel at 

brriges i Holsteen, men horer dog egentligett ikke hjemme i dets 

Kobbelbrug. — Paa en anden storre Gaard findes en lignende 

Drift, nemlig:

Havre; 2, Brak (gjodet); 3, Hvede; 4, Byg; 5, Rug; 

6, 7 og 8, Klover til Græs, men Holstenerne ville forkaste en
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Mark-Inddeling af otte Kobler, heller ikke bruge Holstenerne Rug 

efter Byg (endskjondt de vel tage den efter Havre).

Der er ovenfor blevet bemærket, at, om end det holsteenffe 

Kobbelbrug ikke er almindelig i Amtet, saa findes dog en Iord- 

dyrkningsmaade, som benævnes det overskaarne Kobbelbrug. Den 

findes især paa de større Gaarde, og dens Særkjende er, at den be

gynder med reen Brak, tager to eller hoist tre Halme langstraaet 

Sæd, derefter saaes Klover, som benyttes t et eller to Aar. Klo- 

verstubbene optages enten med Halvbrak til Rug, eller lægges om 

Efteraaret til Byg; der tages atter to eller tre Halme, og Jorden 

udlægges igjen med Klover, som i Almindelighed anvendes til Græs 

i to eller tre Aar. Den er altsaa omtrent saaledes:

1, Brak (gjodet); 2, Vintersæd; 3, Byg; 4, Klover; 5, Græs; 

6, Rug eller Byg; 7, Byg eller Rug eller Havre; 8, Klover, 

sædvanlig til Græs; 9, Græs. Dette er den sædvanligste Form 

for det overskaarne Kobbelbrug, og denne Driftsmaade har store 

Fortrin for den gamle danske; thi for det Forste, kan man temmelig 

sikkert stole paa, at de to forste Halme, nemlig Vintersæd efter 

Brak og Bygget derefter ville lykkes, for det Andet er det ogsaa

rimeligt, at Kloveren, saaet i Nr. 3, ikke just vil give noget flet

Udbytte, lkgesaalidt som den Sæd, der saaes i Kloverstubbene.

Derimod kan man ikke gjore sig for store Forventninger af den

sidste Halm, der saaes i Nr. 7, især dersom det er Rug efter Byg, 

hvilket ikke er sjeldent; den sidstsaaede Klover (t Nr. 7) kan ikke 

efter Rimelighed slaae synderlig godt ind; thi Jorden er medtaget 

af de mange Halme, og altsaa ikke i saadan Tilstand, at den er 

stikket til at frembringe Klover. Det er ogsaa en Erfaringssoetning, 

at Jorden let bliver kjed af Kloveren, og maa idetmindste ved stærk 

og dyb Behandling forberedes til atter at bære den; men her i denne 

Drift er i ni Aar Kloveren i Jorden i de sex, og kun cengang i 

Rotationen behandles Jorden stærk ved Fuldbrakken.

Jordens Behandling ved denne Drift er aldeles simpel; Brakken 

behandles som ovenfor omtalt, Nr. 2 lægges om Efteraaret og 

ploies om Foraaret til Byg (enten med eller uden forangaaende 

Harvning), og Bygget nedharves, derpaa saaes Kloveren, der under- 

tiden ftiaer en Tand af Træharven. Skal der Rug i Nr. 6, saa
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a n v e n d e s  S o m m e rb r a k  p a a  d e n o m ta lte  M a a d e , k u n  m e d  d e n U n d -  

ta g e ls e , a t d e r k u n s je ld e n t g jo d e s , o g  a t J o r d e n  u n d e r t id e n  g iv e s  

t re  P lo in k n g e r ; s k a l d e r d e r im o d  s a a e s B y g , d a læ g g e s J o r d e n  o m  

E fte ra a r e t , o g tv e r p lo ie s o m  F o r a a re t . F o lg e r i N r . 7  B y g , b e -  

h a n d le s J o r d e n s o m  t i l fo r s te  H a lm  B y g , s k a l d e r d e r im o d  N u g  

e f te r B y g , fa a e r d e n to  P lo tn in g e r . E r d e n s id s te H a lm  H a v r e ,  

d a m a a d e n fo r d e t M e s te n o k e s m e d e e n , s o m  g iv e s e f te r O m 

s tæ n d ig h e d e r n e  e n te n o m  E f te r a a re t e l le r fo rs t o m  F o ra a r e t .

D e n n e  B e h a n d l in g s m a a d e  k a n  n e p p e  a n ta g e s  a t v æ r e  t i ls t ræ k k e l ig  

i e n D r if t , h v o r d e r ta g e s s a a m a n g e  H a lm e  la n g s t ra a e t S æ d  u d e n  

In d b la n d in g  a f B æ lg s æ d  e l le r R o d f r u g te r , o g  J o r d e n  b e h ø v e r v is tn o k  

v e d d e n n e  s a m m e  s tæ rk e  B e a rb e id n in g t i l V a a r s o e d , s o m  d e r g iv e s  

v e d d e t h o ls te e n ffe K o b b e lb ru g , h v o r d e r t i l B y g  o g H a v re a lt id  

g iv e s t re  P lo tn in g e r ; p a a  a n d e n M a a d e  k a n m a n  n e p p e v e n te a t  

h o ld e  J o r d e n  r e e n .

D e n n e  D r if ts m a a d e  f in d e s o g s a a i l id t fo ra n d re t F o rm , f l jo n 'd t  

d e n v e d b l iv e r a t v æ r e d e n s a m m e , f . E x . m e d  e l le v e  M a rk e r , o g  

e r d a  s a a le d e s :

1 , B ra k  ( g jo d e t ) ; 2 , V in te r s æ d ; 3 , B y g ; 4 , H a v re ; 5 , K lo v e r ;  

6  o g 7 , G ræ s ; 8 , B y g  e l le r R u g ; 9 , R u g  e l le r B y g ; 1 0  o g 1 1 ,  

G ræ s ; d e n n e  D r if t h a r T 6 T  A g e r jo rd m e d la n g s t ra a e t S æ d , d e n  

fø rs tn æ v n te h a r § ; F o rs k je l le n h e r v e d e r a lts a a h o is t u b e ty d e l ig  

( n e m lig  t ^ ) . D e r im o d g jo r d e n n e D r if t K lo v e r d y r k n in g e n la n g t  

u s ik k re re , d a d e r ta g e s t re  H a lm e  la n g s t r a a e t S æ d  fo r d e n . D e n n e  

D r if t ta g e s e t a n d e t S te d  i fo lg e n d e O rd e n :

1 , H a v r e ; 2 , B ra k  ( g jo d e t ) ; 3 , H v e d e ; 4 , B y g ; 5 , K le v e r ;  

6 , G ræ s ; 7 , R u g  e f te r  S o m m e rb ra k ; 8 , B y g ; 9 , K lo v e r ; 1 0  o g  1 1 ,  

G r æ s . V e d  d e n n e  F o ra n d r in g  m e d  H a v re n s  P la d s fa a e r K lo v e r e n  

e t b e d re S te d  i R o ta t io n e n ; h e r ta g e s o g s a a k u n 2  A a rs  K lo v e r s  

B e n y tte ls e  e f te r fo rs te  U d læ g ; h v o r d e n ta g e s i t re  A a r e f te r t r e  

H a lm e la n g s t ra a e t S æ d , e r S o m m e rb ra k k e n o g s a a u t i ls t ræ k k e l ig .  

H a v re n , s o m  s a a e s i G ro n jo r d , fa a e r k u n  e e n d y b P lo tn in g ; a t  

r e o lp lo ie t i l d e n , b ru g e s  s a a g o d t s o m  a ld e le s ik k e .

D e r g iv e s v e l n o g le f le r e  V a r ia t io n e r p a a  d e n n e  D y r k n in g s -  

m a a d e , f . E x . a t M a rk in d d e l in g e n  e r i t i K o b le r ; e ts te d s h a r je g  

t ru f fe t d e n s a a le d e s , a t d e r e f te r B ra k k e n  ta g e s R a p s s æ d  i e n h e e l
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den almindeligste; ved mindre 

paa en Brugsmaade, som er 

Sammeilsætning af forskjellige 

for den er folgende:

Mark, derefter Vintersæd, saa Byg med to Aars Klover, som op

tages deels med Sommerbrak til Rug, deels til Byg, hvorpaa 

folger Havre med tre Aars Groes.

De Jorddyrkningsmaader, som vi her have beskrevet under Navn 

af det overffaarne Kobbelbrug, findes næsten ene paa de storre 

Gaarde, og kan vel der ansees for 

Avlsbrug derimod træffe vi hyppigt 

vanskelig at benævne, da den er en 

Systemer. Den almindeligste Form

1, Brak (gjodet); 2, Vintersæd; 3, Byg; 4, Erter og Kartofler; 

5, Byg (sjeldent Rug efter Erter); 6, Havre; 7, Klover; 8 og 9, 

Græs. Man kan ikke sige, til hvilket System denne Sædsolge horer; 

naar man seer kun paa de syv forste Aar, seer den ud som forbedret 

Trevangsbrug, hvor man kun ved hver tredie Brakning anvendte 

reen Brak, men istedetfoc denne tog Erter i det andet Brakaar, og 

Klover i tredie. Men i Trevangsbruget ligger Jorden ikke ud til 

Græs, og derfor kan denne Driftsmaade ikke regnes til dette System. 

Kobbelbrug er den hellerikke, thi der findes Bcelgsæd og Rodfrugter i den, 

og Jorden anvendes kun 2 Aar til Græsning. Vexelbrug kan den ikke 

kaldes; thi der tages to Halme langstraaet Sæd efter hverandre, og det 

endog to Gange i Rotationen; Kloveren saaes i udslidt Jord, der 

dyrkes for lidt Foderurter i Forhold til Sæden, især naar der i 

Nr. 4 tages mere Erter end Kartofler, og del bliver Nødvendighed, 

al beholde den rene Brak. — Denne Driftsmaade har lidt endeel 

Forandringer, i det Hele taget til det Bedre, men ogsaa noget til 

det Værre. Saaledes er Havren taget i Gronjord, hvorved Driften 

vinder meget, deels fordi Kloveren bliver saaet i Byg, der folger paa 

Brakfrugter, deels fordi Jorden endnu har til Kloveren den Kraft, 

som Havren ellers berøvede den. — Man begaaer i Almindelighed 

den Feil i denne Brugsmaade, at kjore al sin Gjodnkng paa Brak- 

marken, og tager man derefter fire Halme langstraaet Seed og een Halm 

Erter og Kartofler, saa er Jorden altfor udmattet til nt kunne give en 

nogenlunde god Kloverafgrode. Vilde man derimod dele sin Gjodning 

imellem Brak- og Kartoffelmarken, tage et heelt Nummer hertil, og 

kun een Halm imellem denne og Kloveren, vilde Driften unegtelig 

vinde meget. Disse Forandringer ere allerede tildeels foretagne enkelte
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Steder; men i det Hele viser man Foderurlernes Dyrkning, iblandt 

hvilke Kartofler og Klover ere de vigtigste for os, kun lideu Op- 

mærksomhed, især Kloveren, som man i Almindelighed saaer, naac 

man ikke antager Jorden skikket til længere at give Sæd.

I dette Sædskifte tages som oftest kun een Halm Vintersæd, 

derimod tre Halme Vaarsoed foruden et Nummer med Erter og 

Kartofler; herved falder forholdsviis formeget Arbeide til Foraaret, 

og forlidet til de vorige Dele af Aaret. — Lægges et heelt Nummer 

med Kartofler, og vil man med denne Drift forbinde Sommer- 

ftaldfodring, hvilket man paa nogle Steder har begyndt, da er der 

for liden Vintersoedshalm; thi den, der er, vil neppe være meer end 

tilstrækkelig ril Fodring til Kreaturerne, Tagfoder m. m., men der 

vil ni tf t af den blive tilovers til Stroenittg for det Kreatur, som 

fodres enten med Kartofler eller Groilt om Sommeren, hvilken be- 

hovedes til at opfange de flydende Dele af Gjodningen.

Det er glædeligt ved denne Drift at see, hvorledes Bælgsæds 

og Kartoflers Nytte erkjerides, idet de her indskydes i en Drift, 

hvori de egentlig flet ikke hore hjemme, thi borttage vi dette 

Nummer, hvori disse findes, da see vi i denne Drift kun en Efter- 

lkgning af holsteensk Kobbelbrug. Dommen om dem er dog endnu 

temmelig forskjellig; hvor de i længere Tid have været dyrkede, er- 

kjender man, at have havt god Perrgeittdtægt af dem, ved Kar

toflernes Opfodring at have vundet en betydelig Masse Gjodnkng, 

og ved deres Dyrkning at have faaet Iordett godt forberedt til 

Vaarsoed, saafremt man tilstrækkelig har hyppet Kartoflerne. Dog 

horer man ogsaa de modsatte Vttringer, men det lader sig meget 

godt forklare; thi mange Steder har man lagt Kartofler i udslidt 

2ord, ikke holdt dem rene, saaet Byg derefter, og naturlkgvlis hostet 

mere af Tidsler end af Byg, og givet Kartoflerne Skylden.

Kartoffelavlen er her stærkt tiltaget i en Række af Aar (uagtet 

den synes enkelte Steder i det sidste Aar at være aftaget, fordi 

man klager over Vanskelighed ved Optagningen), og den har ogsaa 

havt stor Indflydelse paa Agerbruget. Hos mange Bonder fedes 

nu aarligen endeel Qverg, hvilket skaffer dem ikke just ubetydelig 

Gjodning, og tillige har Kartoffeldyrkningen meget forbedret Klo- 

verafgroderne. Dog ere der ogsaa Egne, hvor Kartoffeldyrkningen

3
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vil bringe Ulykke, fordi man ikke opfodrer dem, og gjor dem paa 

den Maade i Penge, men sælger dem i deres naturlige Tilstand. 

Kartoflerne tage en ikke ringe Krast af Jorden, men gjengive i 

Gjodning langt mere end de tage *), og her findes kun sjelden 

Agerbrug, som producere saamegen Gjodning, at de kunne dyrke 

Handelsvæxter i betydelig Mængde.

Den Plads, Kartoflerne i det nævnte Scedffiste have, er et 

ganske characterise Beviis paa, hvorlidet Begreb man har om 

Brakfrugtavl, idet man ligefuldt beholder en Drift med reen 

Brak, og ikke troer, at Brakfcugter kunne træde i Sammes Sted. 

Om man endogsaa vil bibeholde langt Græsleie, saa vilde Jorden 

dog, naar den blev udlagt i en reen og kraftig Tilstand, efter tre 

Aars Forlob kunne tilstrækkelig stiornes uden den rene Braks Hjælp.

Bi have omtalt, at der med denne Drift er gjort endeel For- 

andringer, og en af dem, nemlig at sætte Havren for Bcakkett, er 

allerede omtalt. Bi skulle nu fremfore flere, for Exempel:

1, Brak (gjodet); 2, Naps; 3, Vitttersæd; 4, Byg; 5, Erter 

og Kartofler (lildeels gjodede); 6, Vintersæd eller Byg; 7, Byg eller 

Havre; 8, Klover; 9 og 10, Græs. De Steder, hvor denne 

Drift kan anvendes, maae have usædvaiilige Hjælpekilder til Gjod- 

nings Frembringelse; og det er ogsaa Tilfældet paa de ganske faa 

Steder, hvor den her i Amtet er indfort; paa det ene Sted tages 

Havren før Brakken og hele Kartoffelnummeret gjodes; et andet 

Sted tages mcest Etter, derefter Vintersæd og saa Byg, hvortil der 

gjodes.

En ikke ualmindelig Forandring er folgende:

1, Brak (gjodet); 2, Vintersæd; 3, Byg; 4, Erter og Kartofler 

(undertiden furegjodede); 5, Havre; 6, Klover; 7 og 8, Græs; 

undertiden kun Græs i eet Aar, altsaa kun syv Inddelinger, og i 

saa Fald benyttes Vrakken i Almindelighed til Staldfodring, da den 

ikke er vanskelig at behandle, naar Jorden optages efter to Aars 

Klover. Denne Dyrkmngsmaade nærmer sig temmelig meget Vexel-

’) Efter Thaers Beregninger er Gjodningsmassen af cn Td. Land op- 

fodrede Kartofler dobbelt saa stor som den Gjodningskraft, der behoves 

til at frembringe dem.
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drift, og er af dem, der ere almindeligere her i Amtet, en af de 

bedste. Grunden til at der i Nr. 2 tages Vintersæd og i Nr. 3 

Byg er* ac man i denne har indskudt Brak, og taget Rapsen i 

en Deel af Vintersædens Nummer, og efter Rapsen Vintersæd 

istedetfor Byg; var dette ikke Tilfældet, havde det aabenbart været 

langt bedre, i Kloverstubben at tage en Halm langstraaet Sæd, og 

derefter den benyttede Brak, da man saa havde faaet et godt 

Vcxelbrug.

En anden lignende Driftsmaade findes dog kun sjeldent, 

nemlig:

1, benyttet Drak (gjodet); 2, Vintersæd; 3, Etter; 4, Byg; 

5, Kartofler (gjodede); 6, Havre eller Byg; 7, Klover; 8, Græs; 

denne Scrdsolge findes kun paa meget faa Bondcegaarde, men 

derimod almindeligere paa mindre Lodder, især hos Skolelærere. 

Nogle Forandringer findes hyppigt ved den, saaledes tages uildertiden 

Kartoflerne i Nr. 3 og Erterne i Nr'. 5, hvorpaa der tages Vin

tersæd i Nr. 6, og der gjodes ikke sjeldent ikke til Erterrie, men til 

Rugen.

Denne ^ordbrugsmaade har ligesom den forrige benyttet Brak 

ester to Aars Klover, hvilket er to skjornende Afgrøder efter hinanden, 

Noget der vistnok maa rense Jorden godt og lette dens Beacbeidning; 

men naar Frugtfolgen forresten er indrettet efter Vexeldriftens Regler, 

behoves det aldrig, men kan gjerne en Halm langstraaet Sæd iud- 

skydes derimellem; Dette er fkeet ttogle Steder, og hedder Driften da:

2, Havre; 2, (Brak gjodet); 3, Vintersæd; 4, Erter og 

Kartofler; 5, Byg; 6, Klover; 7 og 8, Græs; hvor denne Drist 

er, tages kun sjelden alene 2 Aars .Klover, og bruges derfor ogsaa 

Fuldbrak.

.Vi have omtalt det overskaarne Kobbelbrug, og have bemærket, 

at et Særkjende ved det er, at der kun tages langstraaet Sæd.

Bi skulle nu omtale nogle Brugsmaader, som ere en For- 

bedring af det; men som egentlig ikke længere kunne regttes dertil, 

da der i dem dyrkes Bælgsæd og Kartofler. Disse findes ogsaa paa 

siorre Gaarde, og ere flere Steder saaledes:

3, Brak (gjodet); 2, Vintersæd; 3, Byg; 4, Klover; 5, Græs 

°S Sommerbrak (kan sædvanlig gjodes); 6, Rug, 7, Ertec og Kartofler;

3*
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8, Byg; 9, Klover; 10 og 11, Græs; dette Sædskifte staaer vistnok 

langt over det sædvanlige overskaarne Kobbelbrug; thi Kartoflerne 

gjore, at man kan vente godt Udbytte af sidste Klover, ligesom ogsaa af 

sidste Halm Bvg, og de give betydelig mere Gjodning eild der for 

kunde produceres i dette Avlsbrug.

Man har ogsaa her indskudt Havre, som da tages sædvanlig 

for den rene Brak i Gronjord, og da har man som oftest een 

Inddeling mere.

Den findes ogsaa saaledes: 1, Brak (gjodet); 2, Vintersæd; 

3, Erter og Kartofler; 4, Byg; 5, Klover; 6, Græs og Sommer

brak (gjodet); 7, Rug; 8, Havre; 9, 10, 11 og 12, Græs; eller 

ogsaa ligesom denne indtil Nr. 7, da der saa tages: 7, Rug; 

8, Byg; 9, Havre; 10, Kiovec; 11 og 12, Græs; disse to Iord- 

brugsmaader, især den sidste, staae sikkert langt tilbage for den forst- 

nævnte; thi der er ingen Grund til at antage, at sidste Udlæg af 

Klover skal kunne lykkes, naar den saaes i Havren i Nr. 9. Det 

er ellers en ganske forunderlig Sædfolge; thi antage vi, at Brakken 

er nødvendig til ar begynde en Drift med, som indføres istedetfor 

den gamle danske Brugsmaade, da opvise de syv forste Aar i Ro

tationen god Bexeldn'ft, idet man maa formode, at efter Nugen i 

Nr. 7 skal folge Kartofler, og derpaa Byg med Klover, hvilket altsaa 

vilde blive det engelske Femmarkssystem, men istedetfor see vi Rug, 

saa Byg, saa Havre med Klover og 2 Aars Græsleie. Det er en 

forunderlig Sammeusættting i en Drift, at tage i de halve Aar

en Sædfolge efter Vexeldriftens Regler, og i de andre en Sædfolge, som 

aldeles strider derimod; men deter Noget, som viser, hvor fast man 

er i de agronomiske Kundskaber, idet man folger 2 Systemer, der 

ere saa modstridende, at man ikke for Alvor kan slutte sig til det 

Ene, uden aldeles at forkaste det Andet. I det mindste have vi her 

et Exempel paa den storst mulige Inconseqventse.

Som cn Modification paa disse Brugsmaader kan folgende 

regnes, hvilken kun sindes faa Steder, nemlig:

1, Brak (gjodet); 2, Vintersæd; 3, Erter og Kartofler;

4, Vaarsæd; 5, Klover; 6, Græs og Halvbrak (gjodet); 7, Vinter- 

sæd; 8, Kartofler og Etter; 9, Vaarsæd; 10 og 11 (undertiden 

ogsaa 12) Græs, ligeledes ogsaa folgende: 1, Brak (gjodet, og
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hvoraf den halve benyttes); 2, Vintersæd; 3, Klover; 4, Byg eller 

Vintersæd; 5, Erter cg Kartofler; 6, Havre og Byg (hvor der 

tages Vintersæd i Nr. 4, tages Byg i hele Nummeret); 7, Klover 

og Naigræs; 8, Græs; 9, Havre. I disse see vi el Exempel paa, 

hvorledes det overskaarne Kobbelbrug er blevet forvandlet til Vcxel- 

brug; i det sidste maa der ogsaa kuilne gjodes til Erter og Kartofler; 

men burde der i dette vistnok tages i Nr. 4 Vintersæd.

Vi have imellem de her anforte Sædskifter sect flere, der meget 

have nærmet sig til Vexelbrug, endskjondt disse kun findes faa Steder. 

Der er omtalt en Drift i syv Inddelinger: (1, benyttet Brak; 2, 

Vintersæd; 3, Byg; 4, Erter og Kartofler; 5, Havre; 6 og 7, 

Klover). Nogle Steder findes en lignende paa mindre Gaarde; 

deu er i sex Inddelinger, og andet Aars Klover sommerbrakkes og 

gjodes til Vintersæd; forresten er den ligesom him; hele Forskjellen 

bestaaer i, at den benyttede Brak udskydes. Denne Driftsmaade 

maa vistnok henregnes til de bedste her i Amtet; der findes kun to 

Halme langstraaet Seed efter hinanden, og den skadelige Virkning 

heraf ophæves ved de derpaa folgende Kartofler. Det er mærkeligt 

nok, at denne er den samme, som den i det veldrevtte Norfolk 

gængse Brugsmaade, kun tages der Noer istedetfor Kartofler, og 

der gjodes til Roerne og ikke til Vintersæden.

Eet eneste Exempel har jeg fundet her i Amtet paa det faa; 

ka'.dte engelske Femmarkssystem, nemlig hos en Bonde i Kirke- 

Helsinge; det er saaledcs:

1, Klover og Sommerbrak sgjodet); 2, Vintersæd; 3, Kartofler 

og lidt C'rter; 4, Vaarsoed; 5 Klover; foruden det Nummer, der 

anvendes til Viiltersæd, kan han ogsaa gjode \ Nummer til Vaar- 

sæd; han har altsaa Gjodning til 4 Deel af Agerjorden. Synderlig 

Hjælp fra Enge til Gjodnings Frembringelse har han ikke, thi han 

har 40 Tdr. Land Agerjord og omtrent 5 Tdr. Land Mose, men 

denne er af en flet Beskaffenhed, og lader sig vanskelig forbedre; 

hiin derimod er af fortrinlig naturlig Bonitet, men var yderst slet 

dreven, da han fik Gaarden ifæste; dog var de« just saaledes, at hans 

Flid og Vittdskibelizhed med at behandle den lønnede sig fortræffeligt.

Paa nogle faa Gaarde har man begyndt at gjore Forberedelse 

til Overgangen til nye Sædskifter, som for en Deel skulle indrettes
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efter Vexelbrugets Regler; saaledes har man paa en Gaard, dcr 

har et Areal af c. 150 Tdr. Land, hvilke falde mere letagtige end 

lerede, men paa de senereAac for en stor Deel ere blevne merglede, — 

begyndt at gjode til Kartofler, derefter saaet Byg med Klover i, 

og er Sædffiftct saaledes bestemt i det Hele:

1, Kartofler (gjodede); 2, Byg; 3, Klover; 4, Rug; 5, Erter, 

Vikker og Boghvede, 6, Rug; 7 og 8, Hvidklover og Naigræs 

til Faaregræsning; 9, Havre; der maa kunne gjodes meer end eet 

Nummer.

Som en egeu Brugsmaade, der ikke har kunnet henfores 

under nogle af de hidtil nævnte, maa anføres den, som bruges 

flere Steder paa Seicro*),  nemlig paa Indlodderne sammesteds. 

De drives uafladelig, og i samme Orden tages bestandig:

*) Sædvanlig ingen fast Drist der. Om Trevangsbrug siger Olufscn, at 

det har været aldeles gængse her i Danmark; dog har hcr i Amtet 

kun dette Exempel vedligeholdt sig.

1, Ecter; 2 Byg; 3, Vintersæd, som oftest Hvede; det er 

en udmærket Jordbund der, som endogsaa er istand til med dette 

Sædskifte at give gode Afgrøder, hvoraf man kan flutte sig til, 

hvad der kunde hostes under et bedre. Dette er det etteste Exempel 

paa Trevangsbruget her i Amtet.

Endnu have vi kun at omtale den Maade, hvorpaa enkelte 

længere bortliggende Lodder, saakaldte Udlodder, drives af Bonder. 

I Almindelighed faae de ingen Gjodning, men optages med Havre, 

som ofte saaes to eller flere Gange efter hverandre, hvorpaa Jorden 

igjen maa henligge uden Besaaening af Græsarter. Dog taber 

denne Methode sig mere og mere, hvilken egentlig kun har været 

brugt af Bonder, hvis Agerbrug nu bliver mere intensivt. Man 

anvendte den meest paa hoiere liggende Moser, men baade blev 

Havren flet og saa tykskallet, at de ikke kunde bruge den til Handels

artikel, og Græsset blev flettere end det tidligere var.

Nogle, der have Lod i den store Aamose-Eng, og hvis Ager- 

brug er saaledes, at de producere mere Gjodning end til Oplodden, 

brække aarlig et Stykke af Mosert til Havre, gjode det til Byg, 

hvorefter de igjen tage Havre, hvori der tillige saaes Græsarter.
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Vintersæden kan kun sjeldent saaes der, fordi Jorden om Foraaret ofte 

overskylles af Vand. Den Udgravning, som er begyndt fra Bro- 

Molle til Tiis-So, vil rimelkgvkks forandre dette. Vikker og Bog- 

hvede dyrkes ogsaa der, men i ubetydelig Qvantitet. *)

At angive, hvilken af disse her nævnte Iorddyrkningsmaader, der 

er den meest gængse her i Amtet, vil næsten være umuligt; thi, 

som vi allerede have bemærket, vi kunne ikke gaae sogneviis frem 

og nævne een som den brligelkge i dette, og en anden i hiint Di- 

strict; vi træffe derimod ofte i eet Sogn en Samling af de for- 

skjclligste. Hvad man med Bestemthed kan sige er kun, at i de 

fleste Agerbrug bruges Brak, enten Fuld-Brak eller Sommer-Brak 

eller benyttet Brak, og kunne vi med temmelig Sikkerhed antage, 

at den rene Brak er den almindeligste, og den benyttede den mindst 

brugelige.

Ved de storre Avlsbrug bruges næsten udelukkende reen Brak, 

og er Jordbrugsmaaden der som oftest det overskaarne Kobbelbrug, 

enten i sin oprindelige Form, udelukkende mcb langstraaet <Sæb, 

eller ogsaa i den forbedrede med Indskydelse af Boelgsced og Kartofler. 

Dog kan dette ikke siges om alle storre Avlsbrug, thi nogle af dem 

drives egsaa efter andre af de Iordbrugsmaader, som i det Fore- 

gaaende er anfort.

Ved de mindre Agerbrug er det endnu vauffeligere at nævne 

den gængse Brugsmaade. Thi ved dem finde vi den med Gronjords- 

Byg, derefter Byg, saa Rug, saa Byg, igjen Rug og flere Halme 

Aavre, — vi sinde Brugsmaader efter Vexeldriftetts Regler, som 

f. Ex.: 1, gjedcde Vikker; 2, Vintersæd; 3, Erter eller Kartofler; 

4, Vaarsced; 5, Kartofler etter Etter; 6, Vaarsæd; 7 og 8, Klover, — 

vi finde ogsaa en Drift: 1, Brak; 2, Vintersæd; 3, Byg; 4, Havre; 

5, Klover; 6 og 7, Græs, — vi finde endogsaa Avlsbrug, der 

drives aldeles uden Plan. Dog er uden al Tvivl ved disse den 

ovenomtalte Driftsmaade med Brak, to Halme langstraaet Sæd, 

derefter Erter og Kartofler, som folges af to Halme langstraaet

) At der endnu sindes Avlsbrug, der drives uden Plan, er allerede 

leilighedsviis omtalt, og bemærkes kun her atter.
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Sæd, der igjen følges af Klover, i sine forskjellkge Former den, der 

folges almindeligst.

Naar man betragter alle disse her nævnte forskjellkge Iordbrugs- 

maader, seer man, hvorlidet udbredt og erkjendt Vcxeldnftens Regler 

ere; man har i de sidste Decennier folt Nødvendigheden af at ind

føre nye Sædskifter, men kun faa af dem ere indrettede efter disse. 

Den rene Brak er almindelig, og kun faa Steder benyttes den til 

behakkede Frugter eller Grønfoders Avl, — at den var nødvendig 

til at begynde nye Scrdeemlob med paa Jorder, som tidligere have 

været flet bearbeidede, er allerede engang indrømmet; men at den i 

det Hele taget ikke behøver stadigt at gjentages her i Amtet, er 

ligesaa sikkert; thi af den Jord, som meest fordrer den, nemlig streng 

og kold Lcerjord, som ligger fugtigt, findes her næsten ingen. Men, 

for at den kan udffydes, maa man nodvendigviis dyrke sin Jord 

efter Vexeldrift, thi paa anden Maade kan Jorden ikke holdes reen 

og skjor, og man nodes da til at anvende den kostbare Brak.

Næsten alle de Dyrkm'ngsmaader, font findes her i Amtet, 

have den Hovedfeil, hvorpaa allerede tidligere er gjort opmærksom, 

at Kloverett kommer forlangt fra Gjodningen, som næsten aldrig 

anvettdes ril Grønfoders Avl, men bruges umiddelbart til Sæd. 

Hvor man saaer Staldfodringsurter i Brakken, er næsten den eneste 

Uttdtagelse herfra, Kløveren saaes næsten udelukkende i halv medtaget 

Jord, undertiden i aldeles udslidt og forvildet, efter flere Halme 

langstraaet Sæd. Deu eneste Foderurt, der i Almindelighed har 

nogenlunde god Plads, er Kartofler, der som oftest folger paa forske 

eller anden Halm efter Gjodning.

Det er en besynderlig Ligegyldighed, som heri vises den ani- 

malske Production, og man horer derfor ogsaa ofte Folk klage over, 

at den Jord, der anvendes til Gavn-QDoeget, betaler sig flet. Men 

det er jo ikke at undre sig over, al fim faa Kreaturer kunne leve 

paa en Græsmark, naar den saa længe har været brugt til Sæde

avl, som man med Rimelighed kunde vente nogettlunde gode Af

grøder. Den er bleven udlagt, fordi man^ikke længere kunde haabe 

tit avle Sæd paa den, altsaa kan man heller ikke yvabe god Græsning.
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Hvilken Dom der fældes over Vexeldrift, er ikke let at komme 

paa del Rene med; Nogle, der ere vittige Hoveder, raillere derover, 

og kalde den Persille-Dyrkning; Andre antage, at med Vexelbrug 

er Roedyrkin'ttg m. m. absolut forbunden, hvilket efter deres Mening 

ikke hos os lader sig realisere, tkldeels fordi dette Haandarbeide er 

ukjendt hos os, oz vore Folk derfor ikke forstaae det. At denne 

Indvending ikke har nogen væsentlig Grund er jo indlysende, da 

Noedyrkningen ikke er en absolut Nødvendighed for et Vexelbrug, 

og angaaende det Arbeide, som vore Folk ikke skulle hende, maa 

bemærkes, at for en Række af Aar siden vare Svingplovene f. Ex. 

heller ikke i Brug, og nu have Folkene dog lært at bruge dem; til 

Grøftegravning og Mergling har man tidligere altid forskrevet Hol- 

steuere, men det skeer sjeldent nu.

Der er ogsaa nogle Landmænd, der have den Mening, at 

Jorden maa udlægges til fleeraarigt Græsland; ligesom, sige de, 

ingen Hest vilde kunne holde ud at arbeide bestandigt, om der ogsaa 

tildeeltes den nok saa godt Foder, naar den ikke fik Lov til at hvile: 

saaledes kan Jorden heller ikke udholde bestandig at drives, men 

maa af og til hvile i flere Aar; hertil kunne vi jo blot svare, at 

Hesten kan arbeide hver Dag, naar den er fri om Natten, og fodres 

godt, og at Jorden jo er fri for at drives og producere Noget om 

Vinteren, og Vinterhvilen kan altsaa for Jorden være det samme 

som Nattehvilen for Hesten. Forresten er det en ganffe snurrig 

Slutning, (som dog ikke har saa faa Tilhængere), da man naturligvkis 

ikke kan fra den organiffe Natur flutte sig til den uorganiske, hvilke 

hver for sig have sine Love. Formodentlig kommer denne Mening 

af, at man har været nodt til at lade Jord henligge til Græs, 

naar man efter den gamle danske Driftsmaade havde taget sex a 

otte Halme langstraaet Sæd, og, fordi Jorden da ved Grcesleie 

havde vundet saameget, at den igjen kunde frembringe Noget, har 

man sluttet, at dette var nødvendigt. Erfaringer for, at Jord, 

som blev drevet efter Vexelbrug, behøvede fleeraarigt Groesleie, har 

man hidtil ikke havt her i Amtet, og vil heller aldrig kunne faae, 

tvertimod gives her allerede Exempler paa Driftsmaader, hvori der 

kun er toaarig Klover, og ved ingen af disse har man betænkt at
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f a r a n d r e  d e m  t i l f l e r e  ? l a r s  B c g r c e s m n g , —  a l t s a  a  B  e v i l s  f o r , a t  

d e r e s  J o r d e r  i k k e  b e h o v e  a t h v i l e .

M a n  h o r e r o f t e  p a a s t a a e , a t V e x e lb r u g e t f o r d r e r  e n  s a a m e g c t  

s t o r r e  D r i f t s k a p i t a l , a t d e n  s t o r r e  P r o d u c t i o n , d e n  b e v i r k e r , o p f lu g e s  

a f  h i i t t , f a a  a t d e  a n d r e  B r u g s m a a d e r  d o g  m e d f o r e  s a m m e  N e t t o -  

J n d t c e g t . H e r v e d  m a a e  v i f o r s t b e m æ r k e , a t  m a n g e  a f  d e m , d e r  

y t t r e  d e n n e  M e n i n g , s e l v  f o r e n  s t o r D e e l d y r k e  d e  B a x t e r , s o m  

m a a e  a v l e s  i e t V c x e l b r u g . N a a r v i f . E x . b e t r a g t e  d e n  D r i f t :  

1, B r a k ;  2 , V i n t e r s æ d ;  3 , K a r t o f l e r  o g  E r t e r ;  4 ,  B y g ; 5 ,  K lo v e r ;  

6 , G r æ s  o g  S o m m e r b r a k ; 7 , V in t e r s æ d ; 8 ,  V y g ; 9 ,  H a v r e ;  

1 0 , K l o v e r ; t  t e g  1 2 , G r æ s ; d a  h a v e  v i j o , s o m  a l le r e d e  t i d l i g e r e  

e r b e m c e l k e t , i d e n  f o r s t e  H a lv d e e l a f  S a m m e  E x e m p e l p a a  V e x e l -  

b r u g , e l l e r  m e d  a n d r e  O r d  v i h a v e  B e v i i s  f o r , a t V e x e l b r u g  l a d e r  

s i g  r e a l is e r e  h o s  o s , j a  v i h a v e  e n d o g  B e v i i s  f o r , a t L e t m a a  b e -  

t a l e  s i g  b e d r e  e n d  d e n  B r u g s m a a d e , f o m  f o lg e s  i d e n  a n d e n  D e e l  

a f  d e n n e  D r i f t , t h i h v o r f o r s k u l d e  d a  e t t e r s  g j o d e s  l a n g t s t æ r k e r e  

i B r a k k e n  e n d  i S o m m e r b r a k k e n . A t  V e x e l d r i f t b e t a l e r s i g  g o d t ,  

d e r p a a  h a v e  v i o g s a a  B e v i i s  i d e  F æ s t e g a a r d e , h v o r p a a  d e n  n n  

f o lg e s ; t h i o v e r a l t h o r e  v i  n u , a t d e r a f  d e m  g o d t  s v a r e s  A f g i f t e r n e ,  

u a g t e t  G o d s f o r v a l t e r n e  h a v e  b a v t  B e s v æ r l ig h e d  f o r  v e d  at f a a e  d e m  

i  u d  k r æ v  e t p a a  m a n g e  a f d e m .

a t f r e m s æ t t e  B e r e g n in g e r o v e r B e x e ld r i s t e n s  s t o e r e  r e n e  

^ t t d t M g t , e n d  d e n , a n d r e  B r u g s m a a d e r  g iv e , b e h o v e s  i k k e , d a  d e  

B e r e g n in g e r ,  s o m  f i n d e s  i S c a t s r a a d  T h a e r s  B æ r k  » G r u n d s æ t n in g e r  

f o r  L a n d o c c o n o m i e n " , e r e  b l e v n e  f o r p la n t e d e  p a a  d a t t f l G r u n d  v e d  

d e n  O v e r s c e t t e l f e , f o m  K a m m e r r a a d  D r e w s e n  h a r  b e s o r g e t , o g  d i s s e  

e n d n u  i k k e  e r e  b l e v n e  m o d b e v i s t e . E r f a r i n z s b e v i i s  h a v e  v i o g s a a  

t i l F o r d e e l f o r V e x e l d r i f t c n i f l e r e  L a n d e s  E x e m p e l , h v o r d e r e s  

J o r d d v r k n i n g s m a a d e c  i d e n  s e n e r e  D 'd  e r e  b l e v n e  f o r a n d r e d e  e f t e r  

d e n s  G r u n d s æ t n i n g e r  * ) . v i l m a n  i n d v e n d e , a t  a n d r e  s t e d e r  

e r e  L a n d m a n d e n s  P r o d u c t e r  i h o i c r e  P r i i s , o g  a t d e r f o r e n  s t o r r e

) F o r a t n æ v n e  e t E x e m p e l k a n  j e g  a n f ø r e  K o n g e r i g e t S a c h s e n , h v o r  

j e g  f o r  n o g l e  A a r  s i d e n  s a a e , a t A g e r b r u g e r n e  a ld e le s  s t o t t e d e  s i g  p a a  

B c r e lb r u g e t s  G r u n d s æ t n i n g e r ; d e r  b l e v  s a g t m ig .  d e r  a f  f l e r e  æ l d r e  L a n d 

m æ n d , a t V e x e l b r u g e t v a r  u k j e n d t h o s  d e m  f ø r e n d  T h a e r  b e g y n d t e  a t  

u d g iv e  s i n e  S k r i f t e r , m e n  a t d i s s e  g j o r d e  e n  N e v o lu t i o n  i A g e r b r u g e t
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Production bedre betaler en storre Arbejdskraft, da maae vi svare, 

at i samme Forhold som Producterne betales bedre, i samme bliver 

ogsaa Arbejdskraften kostbarere, og altsaa kan denne Indvending ikke 

have nogen Betydning,

De Fleste troe ogsaa, at der i Vexeldn'st absolut maa dyrkes 

Erter i stor Udstrækning, og da sammes Host er vanskelig, ansee de 

dette for en uovervindelig Hindring for sammes Indførelse; men 

deels dyrkes allerede mange Steder Erter i stor Mængde, deels tre 

Eetec ikke absolut nødvendige for et Sædskif.e efter Vexeldrifts Regler; 

thi f. Ex. i det engelske Femmarkssystcm (t, Kartofler eller Roer; 

2, Byg; 3, Klover; 4, Klover; 5, Vintersæd) findes ikke Erter, og 

det er dog godt Vexelbrug.

Mange klage ogsaa over Vattskelighederr ved at ftwe Kartoflerne 

optagne, dog fan heri vistnok gjores Forandring; thi for det Forste 

begynder man jo paa at soge at opfnibc Redskaber, hvorved dette 

^lrbekde kan lettes, og dernæst staaer det i enhver Godseiers Magt, 

naar hans Huse blive fæsteledige, at paalægge de nye Fæstere at 

optage et bestemt Quantum Kartofler imod gængse Betaling, saa 

at han idetmindste kan faae Kartoflerne optagne hos sig. Imod 

dette Pligtarbeide lader sig vist ingen vægtige Grunde anfore; thi, 

naar der betales med den Priis, som for Dieblikket, nemlig: den 

ottende eller niende Tonde, eller ogsaa tre Mark for hver niende 

Toude: da kan en Mand med sin Familie ved dette Arbeide have 

langr hokere Daglon, end han sædvanligt har som Dagleier ved 

Markarbeide. Især er det godt, hvor de faae Betalingen i Kar- 

tofler, da de i dem have en stor Hjælp til deres Uttderholdnittg om 

Vinteren. — For dem, der ingen Huse have, kan Kartoffeloptag- 

niugen være vauskeligere, dog staae de Fleste altid i Forbindelse med 

nogle Huusfolk, som de kunne faae til Hjælp ved dette Arbeide, og 

paa de mindre Gaarde overhovedet horer man ogsaa Færre klage 

over Vanskeligheden herved.

Det er mærkeligt at see i de ældste af Thaers Skrifter, især i 

hans Annaler om'Neder-Sachsens Laridvoesen, omtrent de samme

der; heller ikke findes der Erempler paa, at man er traadt tilbage 

fra Vexelbrug til andre Dyrkningsmaader.
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Grunde an forte imod Vexelbrug, som man nu horer her, og dog 

cr det nu almindeligt indfort der. Men dengang vare Kundska

berne om det ikke udbredte der, og det er vel ogsaa Mangel paa 

Ku udstader om det, der hos os er den væsentligste Hindring for 

dets Indferelse. De Fleste af vore Landmænd ere oplærte til Land- 

væseilet i Danmark, og kun faa af dem have havt Leilighed til, at 

see andre Landes Agerdyrkning. Folgen heraf maa nødvendig blive 

Eensidighed i de landoeconomiske Anskuelser, især da Landvæsenet 

sædvanllgviis kun betragtes som en practifl Beskæftigelse, der nok 

kan fode sin Mand, uden at han behover at bryde sit Hoved med 

Studium. At der er en landoeconomisk Videnflab, at der gives 

Systemer i Samme, derom er man i det Hele taget uvidende. 

Derfor regner man og sædvanligviis, at duer et ungt Menneske 

if:e til Andet, er det bedst, at han kommer til Landvæsenet; thi det 

kan dog ikke være vanffeligt for ham, at lære at drive over nogle 

Folk og at holde dcm til Arbeide, og, naar han har lært det, saa 

er han altsaa en perfect Landmand.

Det bedste Beviis for, hvorliden Sands der er for den land- 

oeconomiske Litteratur, er den ringe Udbredelse af Thaers, Sinclairs 

og Schwertz's Skrifter, fem ere oversatte paa Dansk; de Systemer, 

som de indeholde, foigcs næsten aldeles ikke, og dog har man ikke 

seet nogen grundig Afhandling imod dem. — Bi have et land- 

ecconomisk Tidsskrift, og i de sidste Aar ogsaa en landoeconomisk Ti

dende, men som dog ikke har den Tendenls, man kan vente af et 

Ugeblad (thi dets Hensigt er, at meddele Bcxelbrugets Grundsæt

ninger); var der virkelig Sandö for den landoecvttomiske Atteratur, 

da maatte et landoeconomisk Ugeblad fremstaae, fordi man vilde 

fole Trang dertil, og denne vilde fremkalde det.

Saaloenge denne Ligegyldighed hersker for Landoecottomicn som 

Videnskab, saaloenge man i denne seer kun Pcojectmagcri og Hjerne

spind, saaloenge det unge Menneffe stal lære Landvæsenet alene 

bagved Ploven og ved at have Tilsyn med Arbeidsfolkene, uden at der 

læres ham, hvad Landoeconomien er; saaloenge er det heller ikke at 

vente, at Vexeldcift skal blive almindelig, idetmindste vil dens Ind- 

foreise gaae frem med meget langsomme Skridt. — I Mangel paa
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Kundskaber i den landoeconomiske Videnskab er det vistnok, at vi 

maae soge den væsentligste Hindring for Vexelbruget.

Af Jorder, der ere udlagte til varigt Græsland, findes her i 

Amtet ikke mange; af Hedejord findes kun betydeligere Strækninger 

i Ods-Herred, hvor der f. Ex. ere de betydelige Rorvig-, Nykjob'mg- 

og Ellinge-Lyng, ligeledes Vekrhoi, paa Samso, f. Ex. ved Hoved- 

gaardene og Nordby Hede. I Love Herred findes Heder i Vedby- 

Sogn, ved Gaarden Eonradineslyst, een, heilhorende under samme 

Guard, og to under Aagaard, men de ere ubetydeligere. — Til 

Lerchenfeldt Kods henlaae for faa Aar siden 160 Tdr. Land Hedejord, 

men deres Opdyrkning er begyndt, og d- kunne altsaa ikke henfores 

under dette Afsnit. Til varig Græsning henligger Saltofte Byes 

Jorder ved Vesterbygaard og Lerchenborg Dyrehauge; Grundtved 

Overdrev ved Tolose, hvilke, paa Grund af deres bankede Beliggenhed, 

ere vanskelige at opdrive, oz derfor anveitdes til Meierikoernes 

Græsning; endvidere Hovedgaarden Soegaards Jorder, hvoraf endeel 

ere henlagte under Grundtved Overdrev, Resten benyttes til Græsning 

for Cavalleri-Heste, samt udleies til O.vceghandlere; dog optages disse 

Jorder undertiden til Sæd.

Til varigt Græsland maa ogsaa henregnes de smaa Der, Store- 

og Lille-Vroi; ligesom ogsaa ved Samso Derne Veiero, Lindbolmen, 

Hjorteholmen og Kyeholmen; fremdeles i Lammefjorden de saakaldte 

Lammeoer, som afgive en særdeles seed Græsning.

Fremdeles kan hertil regnes nogle Torvemoser, der benyttes til 

Qvæggræsning, fordi de ikke give saameget Græs, at det med Fordeel 

kan gjores til Ho; dog begynder disses Opdrivning paa enkelte 

Steder; det samme er Tilfældet med længere bortliggende Udlodder, 

som nu efterhaanden tages under Ploven; af disse henligge vift paa 

Seiero det meste udyrket.

Folkemoettgdens Tiltagende i de senere Aar og Eiendommcncs 

stigende Priis har gjort det til en Nødvendighed at benytte Jorden 

saa fordeelagtkgt, som enhver efter sine agronomiske Kundskaber kan. 

Det er ioinefalderlde nok, at flette Græsgange, hvor endog Lyngen 

begynder at trænge sig frem, kun give ringe Indtægt. For at
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forbedre denne, begyndte man at opdrive Overdrevene, og dette 

Foretagettde har grebet saa vidt omkring sig, at der neppe om tyve 

Aar vil findes noget betydeligt Areal her i Amtet, hvor Ploven ikke 

gaacr.

Sommerstaldfodring

L)e fleste i forrige Afsnit anførte Iorddyrkm'ttgsmaader have inde

holdt fleeraarigt Grcesleke, og i det Hele tazet have de viist, at 

?lgerbrugene ere extensive; heraf kan man da dvage den Slutning, 

at Sommerstaidfodringen ikke anvendes her i Amtet i Almindelighed, 

da den kun horer hjemme i et intensivt Agerbrug. Kloveren, er i 

forrige Afsnit bemærket, saaes sædvanlig langt fra Gjodmng, altsaa 

kan man ikke vente sig nogen god Afgrode af denne Foderurt, som 

næsten udelukkende maa være den vigtigste Stolte for Sommer- 

ftaldfodringen.

De Fleste have dog enten i Tofter ved Gaardene eller i Brak

marken lidt Vikkehavre, der anvendes som oftest i den varmeste 

Aarstid til Heste og Koer i Middagsstunden, da Kreaturerne paa 

denne Tid Intet kunne æde paa Marken, især tages paa flere af de 

storre Gaarde Arbeidsbestene ind under Bedetiden om Middagen, 

derimod Malkekvæget sjeldent.

Exempler paa Sommerstaldfodring gives dog; saaledes er i 

Nidlose Præstcgaard en ikke ubetydelig Besætning allerede i længere 

Tid blevet sommerstaldfodret, og ere de Urter, som beilyttes dertil, 

dyrkede i en bestemt Ordert. Det forste gronile Foder bestaaer af 

Rug, som altid er saaet meget tidligt den foregaaeilde Sommer, 

Qvceget æder den gjerne, derimod holde Hestene ikke meget af den. 

Den blandes med Halm, hvorved man ogsaa har den Fordeel, at 

Qvceget mindre lider af Græssyge, da Overgangen fra det tørre 

Foder til det grønne saaledes paa en Maade forberedes, og Nlugen 

kan ogsaa i Almmdelighed, naar den er saaet tidlig, anvendes til
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G r ø n f o d e r , f o r e n d  K r e a t u r e r n e  k u n n e  s æ t t e s p a a  G 3 r æ 5 . N a  a r  

D v æ g e t f o r s t i n o g e n  T i d  h a r  f a a e t d e n n e  V l a n d i n g  a f  G r ø n f o d e r  

o g  H a l m , s a n e r  d e t  N u g e n  u b la n d e t , h v i l k e n  d e t æ d e r  g i e r n e > H .  s t e n e  

f n a c  d e n  f l a a r e n  i H a k k e l s e  m e d  H a l m . D e n  a n v e n d e s  t i l G r ø n 

f o d e r , i n d t i l d e n  b e g y n d e r a t d r c e e ; d e r e f t e r  a f b e n y t t e s  e n k e n  K l o v e r e n  

s t r a p  e l l e r o g s a a  l i d t  V i k k e h a v r e  e l l e r G r æ s  f r a  e i l f e e d  E n g , d e l -  

o m  V i n t e r e n  o v e r s k y l l e s  a f n o g e t a f  N i d i s s e  B y e s  M o d d i n g e v a n d .  

K lo v e r , V ik k e h a v r e  o g  S p e r g e l b e n y t t e s  n æ s t e n  h e le  S o m m e r e n  

i g je n n e m ; u n d e r t i d e n  t i l S l u t n i n g e n  s i l d i g s a a e t s e x c a d e t B y g  m e d  

B o g h v e d e  i , o g  d e  s e n e r e  A a r  i d e  s i d s t e  D a g e  a f  O c t o b e r  a f h u g g e n  

R u g  a f d e n , s o m  s k a l h o s t e s  d e n  f o lg e n d e  S o m m e r . —  F o r r a a d  

o f  H o  o g  H a lm  h a v e s  s t e d s e  t i l a t b l a n d e  m e d  d e t g r o n n e  F o d e r ,  

s a a f r e m t K r e a t u r e r n e  k o m m e  t i l a t l a x e r e  s t æ r k t , o g  t i l H e s t e n e  

K lo v e r h o .

T i l D e v i l ' s  p a a , i h v i l k e n  U d s t r æ k n in g  S o m m e r s t a ld f o d n 'n g e n  

e r d r e v e t s a m m e s t e d s , k a n  a n f o r e s , a t d e r t i l S o m m e r g r æ s n i n g e n  

e r m i g  a n g i v e t k u n  a t v æ r e  a n v e n d t 8  a  1 0  S k p r . L a u d  a a r l i g t ,  

s k j o n d t B e s æ t n i n g e n  b e s t a a e c  a f  5  H e s t e  o g  e t F o l , 2 4  Q v æ g s h o v e d e r  

o g  1 0  F a a r  m e d  d e r e s  L a m . K r e a t u r e r n e  k o m m e  k u n  l i d t u d  t i l  

A f v e x l i n g .

S æ d s k i f t e t i N id l o s e  P r æ s t e g a a r d  e r : 1 , b e n y t t e t B r a k ; 2 ,  

V i n t e r s æ d ; 3 , B y g ; 4 , E t t e r  o g  K a r t o f le r  ( t i l s i d s t e  F u r e  g j o d e s ) ;

H a v r e ; 6  o g  7 , K l o v e r ; a f d e n  b e n y t t e d e  B r a k  o g  d e  t o  

K lo v e r - N u m m e r e  t a g e s  S o m m e r s t a l d s o d c r e t , o g  d e r h a v e s  k u n  n o g l e  

s m a a  V æ n g e r , s o m  n æ s t e n  u d e l u k k e n d e  b e n y t t e s  t i l a t p r o d u c e r e  

v r o u f o d e r , . m e n  d e r e s  A r e a l e r s a a  l i d e t , a t d e  i k k e  k u n n e  k o m m e  

i B e t r a g t n in g , a l t s a a  n y d e r  a l A g e r f o r d e n  F o r d e le n  a f  F o d e r u r t c r n e s  

A v l o g  d e n  d e r a f v u n d n e  G jo d n i n g .

( ; o r a t n æ v n e  e t a n d e t E x e m p e l , k u n n e  v i a n f o r e , a t p a a  

e g n e l o d d e n  i ^ e r s l o s e  o g  n o g le  s m a a  V æ n g e r s a m m e s t e d s , s o m  

c r e  A a r  e e e  d r e v n e  s a m m e n  m e d  d e n , h a r  S o m m e r s t a l d f o d r k n g  

i g e  e  e s v æ r e t k g a n g  a l l e r e d e  i l æ n g e r e  T id ; d e r e r p a a  1 2 }  2 d r .

o l d t 2 H e s t e , 4  K o e r o g  4  F a a r , h v i l k e n  B e s æ t n in g  s o m  o f t e s t  

e r f o  i  o  f i f  t m e d  e t a  t o  H o v e d e r o m  V i n t e r e n . E n  h a l v  T d . L a n d  

a n v e n d e s  d e r u d e l u k k e n d e  t i l S o m m e r s t a ld f o d r in g  a f R u g , B ik k e -  

h a v r e , S p e r g e l o g  f o r  D ie b l i k k e t d e t  H a l v e  a f  d e t t e  A r e a l t i l  L u c e r n e .
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P a a  d e n  v o r i g e  A g e r j o r d  b r u g e s  p a a  3 ^  T d r .  L a n d  f o l g e n d e  S æ d -  

s k i f t e :  1 ,  B r a k  m e d  g j o d e d e  V i k k e r ;  2 ,  H v e d e ;  3 ,  K a r t o f l e r ;  4 ,  

B y g ;  5  o g  6 ,  K l o v e r ;  7 ,  H a v r e  e l l e r  V i n t e r s æ d ;  p a a  T d .  L . :  

1 ,  B r a k  m e d  g j o d e d e  V i k k e r ;  2  V i n t e r s æ d ;  3 ,  K a r t o f l e r ;  4 ,  B y g ;  

5 ,  K l o v e r ;  6 ,  H a v r e .

D i s s e  h e r n æ v n t e  E x e m p l e r  e r e  d e  S t e d e r , h v o r  S o m m e r 

s t a l d f o d r i n g e n  d r i v e s  m e d  s t o r s t  K r a f t ,  n o g l e  f a a  a n d r e  S t e d e r  

d r i v e s  d e n  v e l ,  m e n  i  m i n d r e  G r a d .  —  D e n  s a a k a l d t c  h a l v e  S o m m e r -  

s t a l d f o d r i n g  e r  b e r ø r t  a t  b l i v e  b e n y t t e t  n o g l e  S t e d e r  i  r i n g e  U d -  

s t r æ k t t i n g . D e n  f i n d e s  m e e s t  p a a  m i n d r e  L o d d e r ,  o g  j e g  t r o e r  i k k e  

d e r  f i n d e s  m e r e  e n d  e e t  e n e s t e  S t e d  e t  M e i e r i  p a a  o m t r e n t  6 0  K o e r ,  

p a a  h v i l k e t  d e n  a n v e n d e s  *) ;  S k o l e l æ r e r e  e r e  v i s t n o k  d e ,  d e r  m e e s t  

l æ g g e  V i n d  d e r p a a .

• )  D e r t i l  b e n y t t e s  f o r  t n  D e e l  B o g h v e d e ,  s a a e t  i  B r a k m a r k e n .

H e r  m a a e  v i  o g s a a  b e m æ r k e  e n  F r e m g a n g s m a a d e ,  s o m  f i n d e s  

f l e r e  S t e d e r ,  n e m l i g :  a t  d e r  s a a e s  S t a l d f o d r i n g  i  B r a k m a r k e n ,  s o m  

w i r e s  n f .  G r u n d e n  h e r t i l  a n g i v e s  a t  v æ r e ,  a t  V i n t e r s æ d e n  l y k k e s  

b e d r e  e n d  o m  d e n  o m h u g g e d e s ,  h v i l k e t  j o  e r  m e g e t  r i m e l i g t ,  d a  

Z o r d e n  d e r v e d  f a a e r  e n  d o b b e l t  ( o j o d n i n g ,  o g  p a a  m a n g e  i s æ r  s a n 

d e d e  J o r d e r  g a v n e r  d e t  v i s t  m e g e t ,  a t  J o r d e n  d e r v e d  s a m m e n t r æ d e s  

o g  e r h o l d e r  m e r e  F a s t h e d ;  m e n  d e t  h a r  d e n  m i s l i g e  V i r k n i n g ,  at, 

h v o r  d e n  h a r  m e e s t  G j o d n i n g s k r a f t ,  g r o e r  V c k k e h a v r e n  s t æ r k e s t  t i l ,  

Q v æ g e t  f a a e r  a l t s a a  k o r t e s t  T o i r e s l a g  d e r ,  o g  d e r  f a l d e r  a l t s a a  m e e s t  

G j o d n i n g ,  h v o r  d e r  b e h ø v e d e s  m i n d s t . F r e m d e l e s  a n f o r e s ,  a t ,  h v o r  

B e s æ t n i n g e n  k u n  e r  l i d e n ,  g a a e r  m e g e n  A r b e j d s k r a f t  t a b t ,  n a a r  V i k k e -  

h a v r e n  s t a l  f l a u e s  o g  h j e m k i o r e s ,  h v o r  B r a k l o d d e n  e r  l æ n g e r e  b o r t l i g g c n d e .

I  d i s s e  s i d s t e  v a a d e  A a r  h a v e  M a n g e ,  s o m  i  d e  f o r e g a a e n d e  

A a r  h a v e  b e g y n d t  at b r u g e  S t a l d f o d r i n g ,  o p h o r t  d e r m e d ,  f o r d i  d e  

h a v e  h a v t  o v e r f l ø d i g t  G r æ s ;  d e t  h a r  d e r f o r  v æ r e t  e n  m e g e t  m i s l i g  

S a g  æ t  a n s t i l l e  U n d e r s ø g e l s e r  i  d e n n e  A n l e d n i n g ,  d o g  t r o e r  j e g  i k k e ,  

a t  S o m m e r s t a l d f o d r i n g e n  e g e n t l i g  k a n  s i g e s  a t  v æ r e  g a a e t  t i l b a g e ,  

b e  S t e d e r ,  h v o r  d i s s e  A a r s  V e i r l i g  h a r  f o r m i n d s k e t  d e n ,  h a v e  

n a t u r l i g v i i s  t i d l i g e r e  i k k e  b r u g t  d e n  i  h o i  G r a d .

D e r  m a a  e n d n u  t i l f o i e s ,  a t  p a a  n o g l e  a f  d e  G a a r d e ,  h v o r  

d e r  h o l d e s  S c h c e f e r i ,  f o m m e r s t a l d f o d r e s  H u u s h o l d n i n g s k o e r n e ,  m e n
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d'sse ere jo en ringe Part af den hele Besætning, og kan dette 

altsaa forholdsviis ikke ansces for mere, end naar en Bonde holder 

et Par golde Koer eller nogle Stykker Ungqvcrg paa Stald.

I det Hele taget er Sommerstaldfodringen her i Amtet hoist 

ubetydelig, hvilket vel, som allerede er bemærket, har sin Grund i, 

at Agerbrugene ere extensive, og at man antager Græsleie for seer- 

beles gavnligt og næsten nødvendigt for Jorden. Nogle antage ogsaa 

him for plat umulig at indføre hos os, fordi vi ikke overalt kunne 

stole paa Vikkeblandiugen; men det er jo Kloveren, der skal være 

Hovedfodecet, ikke hikn derimod, som kuns ffal være et Bifoder. 

Andre sige, at Grønfoder kommer for silde; men ville vi benytte 

Rug dertil, da er det tidligere end Græsset, og endnu tidligere er 

Raps. Fremdeles indvendes, at Fodervcrxterne burde saaes i Brak- 

marken, men at denne ikke kan blive tilstrækkeligt behandlet, naar 

den ffal benyttes til Grønfoder. Denne sidste Indvending have vi 

allerede i forrige Afsm't besvaret, nemlig, at den er fuldkommen 

rigtig, hvor man forst har taget flere Halme efter Gjodningen, og 

da forst saaet Kloveren, thi Jorden er da forvildet, saa at de for- 

ffjellige Slags Ukrud qvoele Kloverplanterne, og den er for langt fra 

Gjodningen, saa at den ingen Giodningskraft har til at frembringe 

disse. Folgen heraf er: at Jorden er i en flet og forvildet Til

stand, naar den optages til Brak, og at den derfor behover et heelt 

Aars Bearbeidning, for tilstrækkelige« at renses og stjornes. Men 

vi have ogsaa bemærket, at, hvor Sædfolgen er indrettet efter Vexel- 

drift, der vil Jorden aldrig blive forvildet, og altsaa behoves der 

ingen reen Brar. Man har ogsaa mange Steder, hvor man har 

villet have tilgavns Nytte af Vikkeblandingen, ladet Jorden heitligge, 

efterat den var afflaaet, for at Qvæget kunde græsse derpaa; men 

Folgen har været, at denne ffod sparsomt op, og gav Ukrudet 

Plads og Fremgang, saa at Jorden blev vanskelig at behandle. 

For dette Misgrebs fplb og for ligttende af denne Art horer mart 

Bepelbrug og Staldfodring ofte nedsat, endskjondt ö'et jo dog kun 

er Folge af Folks Mangel paa agronomiske Kundskaber.

Endvidere paastaaes der, at Koer, som sommerstaldfodres, give 

lidt og daarlkg Melk; med Hensyn paa det Forste, nemlig: at man 

faaer mindre Melk, troer jeg ikke, at der i den Henseende er an-

4
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stillet tilstrækkelige Forsøg, som kunne bevise det. Denne Paastand 

troer jeg snarere at have sin Grund i, at man har laget nogle 

Koer ind fra Græsset paa Gronfoder, og at de da have bundet op; 

men det er vistnok fordi dec gjores eil Overgang med Foderet. 

Med Hensyn til den anden Paastand, at Melken skulde være af siet 

Beskaffenhed og give daarligt Smor, da maae vi erindre, at, hvor 

den halve Sommerstaldfodring anvendes, hores ikke Klage derover, 

og Grunden til, at Melken kan have været daarlig ved Sommer- 

ftaldsodring, er vistnok, at man ikke har sorget for tilstrækkeligt Stro- 

materiale, hvorfor Koerne ikke have kunnet været holdte tilstrækkelig 

rene, Noget, der jo bidrager meget til Melkens Beskaffenhed; — 

ved den halve Sommerstaldfodring er det derimod lettere at holde 

Koerne rene, da de ikke bestandig ere i Stalden.

Det er ogsaa meget rimeligt, at paa nogle Steder, ved at 

prove med Sommerstaldfodring, er Melken bleven slet, fordi man 

kun har havt en beklumret Stald, oz ikke tilstrækkeligt sorget for, 

at den kunde holdes luftig. Derved maae Koerne naturligviis 

blive satte i en sygelig Tilstand, hvilken jo virker meget paa deres 

Melkproduct.

Man har ogsaa sagt, at det var en unaturlig Tilstand for 

Koerne, at staldfodres om Sommeren. Deri har man vist fuld

kommen Ret, thi det er naturligt, at Koen, ligesom ethvert andet 

Dyr, selv soger sin Fode, lader Kalven patte sig, forbliver paa 

Marken eller i Skoven om Vinteren; men idet et Dyr bliver til 

Huusdyr, ophorer det at leve i sin naturlige Tilstand. Den, der 

mener, at det er unaturligt, at en Ko sommerstaldfodres, behandler 

jo sin Ko unaturligt, idet han tager Kalven fra sin Ko, idet han 

malker sin Ko, idet han tager sin Ko ind paa Stald om Vinteren, 

og fodrer den der, eller idet han sætter den itoir om Sommeren; 

Toningen er ligesaavel unaturlig som Sommerstaldfodringen.

Naar vi derimod ville sporge dem, der have Sornmerstaldfo- 

dring, og have havt den allerede længere, og altsaa bedre kunne fælde 

en paalidelig Dom om Samme end dem, der enten aldrig have 

benyttet den, eller ogsaa kun gjort fmaa Forsøg dermed; da ville 

vi hore en ganske modsat Mening: for det Forste sige de, kunde 

ikke saamange Kreaturer fedes paa saalidet Areal, dersom vi havde



en Drift med Greeslcie, hvorpaa de skulde fodes, som ved Sommer- 

staldfodring. — Ved denne saaes Grønfoder i gjodet Jord, eg 

Klover nærved Gjodningen, og man kan da altsaa naturligt flutle, 

at det maa give langt storre Masse af Foder, end mur Jorden 

udlægges efter flere Halme. Naar man vil sammenligne Vintersæd, 

saaet i gjodet Brak, med den, der saaes i fjerde eller femte Halm, 

da maa man efter al Rimelighed antage, at der maa omtrent være 

samme Forskjel mellem det Gronfoder, som saaes i gjodet og vel- 

behandlet Jord, og det, som kraftesløs Jord kan give.

For det Andet paastaae de, at deres Kreaturer fedes bedre; thi 

Foderet tildeles dem, saa at man kan være vis paa, de ikke forsluge 

sig, hvilket man let kan være udsat for ved Græsning, især paa 

uug Klover, hvilket da gjerne kan være dræbende. Der gives dem 

kun nærende og kraftigt Foder af Baxter, der ere dem tjenlige, 

hvorimod Græsmarken ofte indeholder Planter, der ere skadelige for 

deres Sundhed. Kreaturerne ere bedre under deres Eiers Tilsyn, 

saa at man hurtigere kan opdage iudtræffende Sygdomstilfælde, 

man kan bedre have Tilsyn med Folkene, at de passe dem med 

Fodring og Vanding saaledes, som man har bestemt det. — Jeg 

treer heller ikke, at man finder bedre fodrede Kreaturer her i Amtet, 

end iKfop paa de faa Steder, hvor de staldfodres.

Dernæst mene de, at Qvægct har bedre af at tære paa Stald, 

hvor Temperaturen, saafremt Staldindretningen er rigtig, kan være 

temmelig cens, hvilket derimod er umuligt paa Græs. Man seer 

Qvægct der ofte om Morgenen, naar det stal malkes, ryste af 

Kulde, fordi det er gjennemvaadt af Natteduggen, man seer det i 

Regn og Storm at staae og krybe sammen, og i brændende Sol

hede heller ikke at æde, fordi det lider baade af Solens Straaler og 

af Jttsecter. Paa Stalden forebygges dette, og man maa derfor 

nodvendkgviis antage, at denne Fordeel ved Staldfodringen maa 

meget bidrage til Qvægets Velbefindende, og have ftor Indflydelse 

paa Melkproductionen.

Vi ffulle nu omtale en Grund for Staldfodring, der meget 

Modsiges paa den ene Side, og paa den anden vistnok udhceves 

for stærkt, nemlig Gjodningsproductionen ved samme. Nogle have 

sagt, at de have gjort smaa Forsog med Sommerstaldfodriug, men
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at den Gjodning, som derved vandtes, var saa hoist ubetydelig, at 

den umuligt kunde lønne det mere Arbeide, som hun krævede. Men 

vi maae bemærke, at Sommergjodningen er flydende, og altsaa 

bliver saagodt som til Intet, naar den ikke tilstrækkelig opfanges. 

Naar man saaledes kun gjor et enkelt Forsog, har man i Al- 

mindelighed været ubekjendt dermed, og altsaa ikke belavet sig til

strækkeligt derpaa; derfor er det meget rimeligt, al ved et saadant 

er saagodt som ingen Gjodning vundet. — Paa den anden Side 

derimod have Nogle troet, at man kan vinde en enorm Gjodnings- 

masft om Sommeren, og at den maa være af langt fortrinligere 

Beskaffenhed end Vintergiodningen; thi sige de, det friske Græs er 

langt kraftigere end det terre Foder; Qvæget befinder sig bedre om 

Sommeren end om Vinteren, altsaa maa det ogsaa give bande mere 

og bedre Gjodning. Mange have vistnok heri gaact forvidt, men 

vist bliver det dog, at der ved Sommerfodringen kan vindes en 

stor Masse Gjodning, naar dec kun serges for, at den tilstrækkelig 

opfanges ved Halm, Jord eller andet deslige. Et Exempel herpaa 

giver Thaer os ved at berette, at han, ved at opfodre grønne 

Vikker paa 12% Tonde Land, vandt Gjodning til 25 Tonder Vinter- 

sæd, ved nt stroe med Halm og nogle Fyrrenaale; 

disse sidste have vi jo et godt Materiale i Torvcjord.

Tilforladelige Data om, hvormegen Gjodning 

fodringen har givet paa de faa Steder her i Amtet, 

nyttes, ere meget vanskelige at erholde; thi kuns

Vintergiodningen udkjort, inden denne begynder, og saaledes blandes 

Sommer- og Vintergiodningen mellem hinanden, saa at der ikke 

godt kan siges, hvormeget der er af hun. Imidlertid see vi, at der 

gjodes langt stærkere end sædvanligt, Soedomlobene ere paa sex 

eller syv Aar, og undertiden gives foruden Hovedgjodningen ogsaa 

en halv Gjodning midt i Rotationen. Bi see ogsaa, at Afgrøderne 

sammesteds bestandig blive bedre, og at den aarlige Production, 

baade den vegetabilste og animalske, stedse er i Stigende, hvortil 

den forøgede Gjodningsmasse sikkerlig maa bidrage betydeligt. Deri 

ere ogsaa de enige, som bruge Sommerstaldfodring, at denne Gjod- 

nkng viser sig kraftigere end den, der erholdes om Vinteren; den

men isledetfor

Sommerstald- 

hvor den be- 

sielden er al
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gjoerer hurtigt, rimeligvns paa Grund af Sommervarmen, og kan 

altsaa snart benyttes.

Vil man indvende, at Grunden til den stigende Production i 

de Agerbrug, som ere forbundne med Staldfodring, ikke ligger i den 

vundne Gjodniilgsniasse, men i Vexelbruget, da maae vi svare, at 

fuldkomment Vexelbrug lader sig vanskelig iværksætte uden denne; 

oz er hiint altsaa at anbefale, saa maa denne ogsaa benyttes. — 

vil maaffee fremdeles sige, at Sommerstaldfodringen kræver 

et stort kvantum Halm til Stroenkng, og at dette vilde kunne 

gjores i Gjodning om Vintereil; men skal det stee, ved at stroe 

det i Gaarde eller paa Veie, da erholdes derved kun en mager 

Gjedtting og et ringe Quantum; skal det bruges som Strefoder, 

naar Qvæget kun fodres med tort Foder, da gaaer det kun meget 

langsomt i Foeraadnelse, og giver kun et lidet Qvantum, eller skal 

det skee, ved at opfodre det i Kreaturer, som ikke faae Andet, da 

giver det et ringe Qvantum af mager Gjodtting, da Kreaturerne 

kun sultfodes, og man altsaa heller ikke kan have nogen Penge- 

fordeel af Koerne ved denne Fodning.

Aldeles complet Sommerstaldfodring, have vi sagt, findes ikke; 

paa Terslose Degnelod og den Jord, som drives i Forming dermed, 

holdes Kreaturenie inde til Juli Manned, fra den Tid af anvendes 

den halve Sommerstaldfodring; herved har Brugeren efter sit eget 

Opgivende erholdt saamegen Gjoduing, at omtrent en Trediedeel af al 

hans Gjodning er vundet ved denne, hvilket vel dog kan regnes 

for en ikke ubetydelig Fordeel.

Stromaterialet spiller, efter det vi have bemærket, en betydelig 

9eolle, thi uden det vindes kun liden Gjodning, og uden det bliver 

det umuligt at holde sme Koer rene ved Sommerstaldfodcingen; 

berfor er en af de nødvendigste Forberedelser til den, at skaffe sig 

dette i tilstrækkelig Mængde. Til Kreaturernes Reenlighed maa 

nødvendigt bruges Halm; til at opfange de flydende Dele af Gjod- 

ningen, kan derimod Jord anvendes; Lov eller Bregner fra Skovene 

bor luppe benyttes, da disse derved maae lide. Hvor der kun 

dyrkev liden Vintersæd, vil det være vanskeligt at erholde tilstrækkelig 

Halm, da Baarsæden jo kun giver lidet af denne.

-



54

Som en Herlighed ved Sommerstaldfodringen anføres ogsaa, 

at man derved har den fuldkomneste Fred for Kreaturer, hvorimod 

det toircde eller lost gaaende Kreatlir ofte kun med megeil Vanskelighed 

holdes fra de Marker, der sktllle hostes, da deels nogle altid ere 

meget vanskelige at holde tonede, og, hvls vil man forhindre det, 

let tiifoke sig selv Skade, deels i Sommervarmen er det næsten 

umuligt at forhindre, at nogle Kreaturer komme lose, og de for- 

volde ikke alene Skade paa Sæden, hvilken ofte kan være meget 

betydelig, men ikke sjelden kan det hænde, at det Kreatur, der er 

kommet les, naar det har ædt sig mæt paa Sæd og drikker ovenpaa, 

kan saalcdes have forstliget sig, at det er uhelbredeligt.

Endnu maa ti'lfoies, at Staldfodringsbrugerne paastaae aldeles 

ikke at have mærket de Misligheder, som Staldfodringen efter Andres 

Sigende skal have; de benegte at have Tab i Melken, og idetmindste 

at producere ligesaameget Smor, som ellers er det Almindelige af 

en Ko. De antage ogsaa, at Sommerstaldfodringen er ligesaa 

sikker som Græsningen, thi samme Indflydelse som Torke har paa 

Græsset, har det vel ogsaa paa det grønne Foder, men neppe storre, 

I Almindelighed kan et Avlsbrug i gunstige Foderaar levne For- 

raad af Ho og Halm, hvilket gjor stor Nytte ved Sommerstaldfodringen, 

naar et knapt Aar indtræffer, thi da kan samme blandes med det 

gronne Foder, og saaledes være en betydelig Hjælp; ved Greesbrlig 

derimod vil det ikke hjælpe meget, da det ikke er til nogen Nytte, 

at ville tage O.væget hjem til enkelte Tider, og give det tort Foder, 

thi det æder det ikke, naar det er vant til Græsset. Eil kortvarig 

Torke vil derimod ofte mere stade Græsset end Sommerstaldfodrings- 

urterne, thi der gaaer kun kort Tid hen imellem hver Gang, at 

Qvæget skal græsse paa samme Sted, oz indfalder tort Veir i 

Mellemtiden, saa kan Græsset ikke skyde op tgien; Staldfodrings- 

ti rteriie, som f. Ex. Kløveren, der er den vigtigste, skulle i Almknde- 

lighed kutt slaaes to a tre Gange; Nug, Vikker og Boghvede kun 

eengang, og have som en Folge heraf en længere Vegetationsperiode, 

hvorfor de lide mindre af ugunstigt Veir i en kortere Periode, thi 

naar de forst have skudt saameget, at de dække Jorden, holde de 

mere paa Væden.
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Der er i Begyndelsen af dette Afsnit sagt, at da Agerbrugene 

her i Amtet ere extensive, er det naturligt, at Staldfodring er 

en Sjeldenhed; naar vi derfor skulle omtale de Hindringer, der 

modsraae den, da ere disse de samme, der modstaae Vexeldriften. 

Vexeldrift og Sommerstaldfodring ere saa noie forbundne, at de ikke 

godt kunne tænkes adffilte; thi det er Vexeldriften, som anviser 

Staldfodringsurterne hensigtsmæssig Plads i Sædomlobet, og disse 

behoves næsten i et Sædskifte som Mellemsæd mellem den lang- 

straaede Sæd, for at danne det efter hins Regler. Vel kunde man 

tænke sig saadanne Forhold, hvor Vexelbrug kunde indrettes uden 

Grønfoders Afhugning; men saadanne ville kun være sjeldne, og 

regnes til Undtagelser. Hvad vi have anfort som Hindring for 

Vexelbruzets Indførelse, maa altsaa ogsaa gjælde herom, og behoves 

der intet yderligere her at anfores.

Gjodnings midler.

ä^et er vistnok meget rigtigt, at Staldgjodningen er Hovedgjodske- 

materiale; men her i Amtet kunne vi sige, at del ikke alene er dette, 

me» i Almindelighed det eneste Gjodskemeuerial. Heste- og Qvcez- 

staldeile wuges de fleste Steder dagligt, og ere ikke saaledes md- 

rettede, at Gjodningen kan forblive længe henliggende i samme; 

undertiden muges endog to Gange om Dagen. I Svinehusctte 

muges ogsaa, om ikke just dagligt, saa dog hyppigt, da man anseer 

det for noveridigt lil Kreaturernes Velbefiudende. Faarestalden ud- 

mugcs derimod kun nogle Steder eengaug, paa audre Steder to 

eller tre Gange om Aaret.

Gjodttingens Behandling paa Moddingstederne er meget for- 

skjellig efter disses forskjeUige Indretuinger. Disse anlægges under-
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tiden dybt, saa at Moddingvandct vanskeligt kan lobe bort, men 

bliver i Gjodningen; man styrter da af Boren eller Sluffen, hvorpaa 

Gjodni'ngen udkjores fra Stalden, denne ned ved den ene Side, og 

bliver saaledes ved paa samme Sted, indtil Gjodningsmassen har 

naaet samme Holde som Jordsmonnet, der omgiver Moddingeit. 

Kun sieldcnt er det, at man blander de forffjellkge Dyrs Gjodning 

imellem hverandre, deels fordi de forskjellige Stalde ofte ere saa 

langt fra hverandre, at man maa have flere Moddiugsteder, deels 

fordi Folkene vanskelkgen gjore det uden strengt Tilsyn, da altid en 

Plads af Moddingstedet er Hestestalden nærmere end Kostalden, og 

omvendt, og de helst saa nemt som muligt ville flippe fra deres 

Arbeide; deels fordi de fleste Landmænd onffe de forskjellige ?lrter 

Gjodning anvendte paa forskjellige Steder efter Jordernes Beskaffenhed.

Ikke alle Moddingsteder ere gravede «ed i Jorden, men ofte 

lægges Gjodningen paa den jævne Jord, derved lober Gjodningvandet 

hurtigt af Gjodningen, og som oftest uden Anvendelse, hvilket man 

især seer i Bonderbyerne, hvor en Masse Gsodiiing gaaer tabt paa 

Gaderne. Det lober i Almindelighed bort i Grøfterne, og kan det 

da ansees for Held, naar det standser ved en Eng, hvor Vandet ikke 

har tilstrækkeligt Aflod, da det saa dog gavner noget, Paa nogle 

ganske faa Steder benyttes det til Compost-Gjodning, som dermed 

overøses. Dette er maaskee den hensigtsmæssigste Anvendelse deraf; 

thi Ovcrosningen dermed maa bidrage betydeligt til Compostens 

Godhed. — At fore Gjodningvandet ud paa Marken i Tonder og 

dermed gjode Enge eller Vintersæd eller Klover, bruges ikke, og 

denne Anvendelse deraf vil maafkee og have nogle Vanskeligheder i 

Aac, hvor Foraaret begynder saa silde som er skeet i 1837-, 38 

og 39; thi Arbeidet med Vaarsoeden er da saa magtpaaliggende, at 

man ikke faaer Tid til andre Arbeider. Viuteren at udkjore 

det, vil ikke altid være muligt, da det neppe gaaer an i Frostveir, 

og Jorden i Toveir som oftest er for blod.

Efter det, der allerede er sagt ved femte Afsnit, seer man, at 

Gjodningen anvendes meget forstjelligt, idet Nogle gjode til Byg, der- 

ved udkjores Vintergjodttingett om Foraaret, inden den har gjceret 

synderligt; — Andre udkjore den i Juni eller Juli Manned paa 

Brakjorden (dette er vistnok deri beqvemmeste Tid til at udkjort den
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med Hensyn til dens Gjeeringstilstand); - Andre udkjore den sildigere, 

f. Ex. paa Stubber, som skulle gjodes til Vintersæd. I sidste Til- 

fælde har den gjæret for stærkt for Leerjorden, paa hvilken det gavner, 

at Gjodningen gjcrrer i Jorden (denne Gjæring maa foregaae, inden 

Jorden tilsaaes), heller ikke blandes Jorden og Gjodningen til- 

skrækkeligt sammen. Kuns liden Gjodning anvendes til Sommer- 

staldfodringsurter, og endnu mindre til Kartofler.

Der er ogsaa blevet bemærket, at man i Almindelighed antager, 

at Gjodningen bor ftroes umiddelbart esterat den er aflæsset, dog 

overholdes dette ikke stadigt, men man seer undertiden, at den 

endog meget længe bliver henliggende i Kokkene, hvilket da ogsaa 

viser sin skadelige Virkning, idet Soeden bliver tynd og daarlkg, 

undtagen hvor Kokkene have ligget, hvor den bliver geil. Naar den 

er strøet, bliver den sædvanligvns temmelig hurtigt nedploiet, kun 

iagttages i Almindelighed, at dette skeer naar den er tor.

At foretage Gjodningskjersel om Vinteren, er kun lidet al

mindeligt, og bruger man da som oftest at lægge den i Møddinger 

paa Marken, hvor den skal anvendes om Sommeren. At siroe den 

strax om Vinteren, og saaledes lade den henligge, findes kun ganske 

faa Exempler paa; denne Fremgangsmaade, som Thaer anbefaler, 

vil ikke lade sig realisere hos os, dersom det virkeligt forholder sig 

som Sinclair paastaaer, at Gjodningen lider ved at strocs i Frostveir, 

thi kun i dette Veirlig kunne vi hos os forrette dette Arbejde om 

Vinteren.

I Holsteen samles sædvanlig Gjodningvandet i en Kumme 

ved Meddingstedet, hvoraf det enten pumpes eller oses op i Spande, 

og hældes igjen ud over Møddingen. Hvor denne ligger paa en 

jævn Overflade, er dette vistnok meget gavnligt, især hvor Gjodningen 

er stærk halmblandet, da den derved bedre ganer i Gjæring.

Man holder for, at Møddingen ikke bor rores, inden den skal 

udkjores; og hvor det er Brakmarken, der gjodes, er det vist ganske 

rigtigt, thi ved en Omstikm'ng fremskyndcs Gjodningens Gjoerittg, 

saa at den vil være foregaaet for stærkt inden den Tid, at Gjodningen 

ffal udkjores. Vil man derimod gjode til Byg, er det vist rigtigere 

at omstikke Møddingen.
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I de fleste Avlsbrug, hvor reen Brak bruges, udkjores al 

Gsodningcn i denne og derved gjodes ofte meget stærkt, maaskee for 

stærkt. At dele sin Gjodning, saaledes at der gjodes to Mark- 

inddelinger, er kun lidet brugeligt; dog syttes det som om Flere ville 

begynde derpaa, da man derved kunde vente ligeligere Afgroder, og 

det er formeget at vove al sin Gjodning paa eerr Sæd, som jo dog 

kan mislykkes.

Faaregjodningen have vi omtalt at forblive i længere Tid hen- 

liggende i Stalden; ved Schoeferierne udmuges den to Gange aarligt. 

Gjodningen vinder ved saaledes at henligge i Stalden, deels ved 

Urinen, som gjennemtrænger ben, deels ved at sammentrædes af 

Dyrene, deels vel endogsaa af Dyrenes Leke og den ?ltmosphære, 

der er i Stalden; men, naar Faarene komme paa Græs og 

Gjodningen alligevel bliver henliggcnde i Husene, da gaaer det overste 

Laz ikke i Forraadnelse, thi det er tort og halmblandet. Faare- 

gjodningett bor derfor, inden den skal udksores, itide udmuges og 

omhyggeligt blandes sammen, for at mail kan erholde en eensartet 

Gjodttiilg, da noget uf den ellers er stærk gjæret og andet aldeles 

ikke. Naar den er udmuget, bor den sikkerligen ogsaa overoses med 

Band og det Gjodningvand, som det er muligt at samle fra den 

ovrige Staldgjodning. Paa een Gaard blandes Qvæggjoduing og 

Faaregjodning og gjenttemstikkes om Foraaret.

I Almindelighed anseer man Qvæggjodm'ngen for ben kraftigste, 

men Grunden hertil er vist, at man ikke har tilstrækkelig Kundskab 

om Gjodningens Behandling og Anvendelse, og deraf kommer især 

den Tro, at Jorder ikke kunne holdes i Kraft ved Faaregjodttiiig. 

Der er allerede bemærket, at man som oftest gjodcr sjeldcnt, men 

stærkt; Qvæggjodningen er temmelig kold, og oploses ikke hurtigt i 

Jorden, Faaregjodningen har derimod de modsatte Egenskaber. Da 

man nu sædvanligviis efter Gjodningen i Bcakken tager fire til fcm 

Halme, saa vil Faaregjodningens Virkning være forbi ved de sidste 

Halme, derimod har den virket stærkt paa de forste; Folgen heraf 

er, at man siger, at Faaregjodningen ikke gavner Jorden syilderligt, 

uagtet Grunden ligger i en forkeert Fremgangsmaade; thi med 

Faaregjodningen bor gjodes tyndt, men oste, hvilket de paastaae, der 

her i Amtet have Schæferne. Hvorlidet den Mening er grundet,
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at en Schæferiegaard ikke kan holde sig i Kraft, derpaa afgiver 

Grevskabet Lerchenborgs Gaarde et tilstrækkeligt Erfarkngsbeviis, idet 

man der stedse nu seer ligesaa gode Afgrøder som tidligere, uagtet 

Schæferier have været indforte der i en Række af Aar, og der nu 

ikke længere hæves Tiender i Kjærven.

Paa nogle Gaarde stroes Halm i Gaardspladse og paa Veiene, 

især der, hvor Qvæget har sin Gang til Vandingsstederne, for at 

den paa denne Maade kan gjores til Gjodning. Naar den saaledes 

er knust, kjores den sammen og blandes i Møddingen. Den saa

ledes anvendte Halm giver dog kun en mager Gjodning, som alene 

bliver brugelig, fordi den blandes med Gjodning, derved gaaer i 

Gjæring, og gjennemtrænges af Gjodningvand. — At stroe Halm 

lagviis i Moddiugen, bruges enkelte Steder paa Samso, men ellers 

ikke, og det kuns i gode Foderaar; — det er ogsaa en Fremgangs- 

maade, der bor forkastes, thi derved vindes kun yderst liden Gjod- 

ske, og man bor plst hellere ovcrgjemme Halmen til flette Foder

aar. — At blande Jord lagviis i Møddingen, hvilket saa hyppigt 

sees i nogle Egne i Jylland, er aldeles ikke Brug her i Amtet.

Et vigtigt Hjælpemiddel til Gjodffe-Frembringelse, er Foldgjod- 

ningen ved Schæferierne; dog anvendes det ikke her overalt, hvor 

disse haves, da Faarene lide ved at ligge ude i ustadigt Veir. Det 

er ikke alene deu af Dyrene faldne Gjodske, men ogsaa Dyrets Leie, 

der virker saare gavnligt paa Jorden. Naar en Ager er foldgjodct, 

ploies den strax, for at den ovenpaa Jorden liggende Gjodning ikke 

skal forvittre; og Erfaringen har ogsaa her i Amtet beviist, hvor 

gavnlig denne Gjodemaade er. — I Thaers „Vcrmischle land- 

wirthschaftliche Schriften" findes flere Afhandlinger, hvori der vel 

paastaaes, at gjoder man et Stykke Jord flere Gange efter hinanden 

med Faarefolden, da erholder man vel stærk Afgrode, men ikke Sæd, 

der er god Handelsvare, især skal den ikke være stikket til Vrcrnde- 

rier; — men man behover jo ikke bestandigt at anvende den paa det 

samme Stykke Jord; man kan jo afvexle med Stald- og Fold- 

Gjodske. —■ At folde andre Kreaturer, er lidet almindeligt; i A§v- 

retiden lukkes urkdertiden Qvæget om Natten ind i smaa indhcg- 

nede Vænger ved Gaardene, deels fordi der i dem er Læ, deels fordi 

kvæget ikke kan bryde ud af dem; men de foraarsage et stort Gjod-
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ningstab, thi vilde man binde det ind i Stalden, da vindes en stor 

Masse Gjodning, som kunde komme Agerjorden tilgode, og Kre

aturerne laae baadc renere og udeil at være udsatte for Vekrligets 

Indflydelser, hvilket kun sjeldent er gunstigt paa dcune Aarstid. 

Hvor Qvæget græsser lost og drives sammen til Malkning, bcgaaer 

man i Almindelighed den store Feil, bestandigt at bruge det Hjerne 

af Græsmarken, som er nærmest ved Gaarden, til Malkeplads, 

istedetfor afvexlende at bruge de magreste Steder dertil. Ved hett- 

sigtsmeessigt at skifte med den, vilde man for eri Deel have samme 

Nytte deraf, som ved Faarefoldniiig; men kuils paa een eneste Gaard 

har dette været anveirdt.

Compostgjodm'ttg tilberedes meget faa Steder; de sædvanlige 

Materkalier ere Aste, Feicskarn, Skovlemog, hvilken Blanding paa 

eet eileste Sted overoses med Giodningvand. Denne Gjodning- 

masses Tilberedning er aldeles i sin Barndom her i Amtet, og er 

det langt almittdeligere at blande de Substantser, hvoraf den skulde 

bestaae, i Staldmoddittgem, hvilket maaskce kan være rigtigt, da de 

saaledes uden synderligt Arbeide gjores til god Gjodning; — dog 

bor Aske neppe blandes med Gjodning, der forst skal bruges senere 

om Sommeren, thi den vil formeget fremskynde Gjoeringen, med

mindre del skulde være med Svinegjodning, som er kold og vanskelig 

gjærcr.

Paa den Gaard, hvor der her i Amtet tilberedes meest Com

post, anvendes den til dermed at klatgjode Kartofler; intetsteds an

vendes saadan Gjedning til at overgjode Vintersæd eller Klover 

med, vel derimod til at gjode vinterlagt Mosejord, som derpaa be- 

saaes med stcerk Harvning uden at ncdploies.

Til vegetabilske Gjodningsmidler regner Thaer Grønsværen 

og det Ret af Rodder, som dannes ved langt Græslcie; paa denne 

Maade kunne vi sige, at vegetabilske Giodcmidler ere meget bruge- 

lige her i Districtet, men det er ogsaa det Eneste, som benyttes al

mindeligt. Paa nogle faa Gaarde, hvis Jorder ere lette, er i 

længere Lid hvert Aar det Stykke af Brakmarken, hvortil der ikke 

haves Gjodning, bleven besaaet med Boghvede, som nedploiedes. 

Denne Fremgangsmaade er endnu dleveit fulgt i sidstafvigte 

Sommer, et Beviis for, at man har fundet sig tilfreds med den.
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Fo rov rigt ere kun faa Forsoz gjorte med Boghvedens Nedploining, 

hvilke have afgivet forstjcllige Resultater; — paa Sandjord har t 

det Hele taget denne GjodningSmaade vikst sig virksom, saafremt 

Boghveden blev til rette Tid nedploiet, saa at den fik Tid til at 

raadne; paa Leerjord har dens Vi.ksomhcd ikke viist sig saa ftor, 

den synes endog undertiden aldeles ingen Virkning at have gjort 

der. Dette steminer og aldeles med Theorie, thi den gronne Af- 

grode, som nedplons, giver Jorden kuns Muld, men bringer ingen 

Gjæring i den, Sandjorden behover mere Muld end hedende Gjod- 

ning, Leerjorden er kold og trænger derfor til den sidste.

Spergel dyrkes cnkelte Steder i Amtet, men benyttes kun 

lidet i dette Diemeed; dog kan den henregnes nogle enkelte Steder 

til vegetabilske Gjodcmidler, hvor den overtoires løseligt, og forst 

noget derefter nedploi'es. Den egner sig ogsaa meget godt til denne 

Brug; thi deels skjorner den Jorden, medens den groer, deels raadncr 

den let, dens Stilke og Blade ere saftrige og indeholde meget næ

rende Stof, hvilket ogsaa er Tilfældet med dens lange Rodder. 

Derfor var det onffelkgt, ar den fortrængte Boghvede« til Afbenyttelse 

som grønt Gødningsmiddel.

Dpnd af Parker og Bandingssteder benyttes, naar disse op- 

rettses; dette steer især i terre Aar, da Nødvendigheden saa byder 

detteArbeite, og der ogsaa i disse er langt bedre Leiligbcd til saa- 

danne Biarbeidcr, og de ogsaa ere lettere at fuldfore. Man te mm er 

i Almindelighed Vandingen ved Hjælp af Dandsnegle, opkjorer 

Dyndet paa eenspændige Karrer, og lægger det strax i Kckke der, 

hvor det stal anvendes; om Foraarct stroes det og nedpleies. I 

Almindelighed foretager man dette Arbeide om Efteraaret, efterat 

Jorde,, er vinterlagt; nogle ganske faa Steder har man ladet Dyrrdet 

henligge i en stor Bunke, for efter et Aars Forlob at udkjore det 

videre *).

Man klager i Almindelighed over, at man ikke har sect den 

forventede Virkning af Dyndets Paakjorsel; man havde haabet, at det 

skulde virke som en Gsodning, men Udfaldet var aldeles ikke derefter.

’") Dog kan man ikke overalt rose Folks Jvcr for at rense Vandinger;

i nogle Bønderbyer ere Gadekjærene saa overfyldte med Dynd, at man 

i Jldcbranlstilfælde maa frygte for at mangle Band.
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Dynd er kold og i Almindelighed ogsaa suur Muld, som maa op

løses, for at kunne gaae over i Planterne. Det maa derfor be- 

tragtes mere som et Iordforbednngsmiddel, end som en Gjodning. 

Hvor det derfor er blevet paakjort og nedploiet, uden at man har 

gjort Noget for at faae det opløseligt, der maa det naturligviis 

seent vise sin Virkning; vil man derimod samtidig hermed nedploie 

enten frisk Gjodning eller Kalk eller Mergel, vil det vist snart vise 

sin Virkning. — En Anvendelse af det, hvilken vistnok er meget 

hensigtsmæssig, naar Veiret kan tillade det, har jeg eet eneste Sted 

seet i Holsteen, og vil her anfore den, da den vistnok er fortrinlig 

og eneste i sit Slags. Det blev benyttet til Over-Gjodskning af 

Klover, som skod fortræffeligt igjennem et tykt Lag af det, hvilket 

havde stor Gavn af saaledes at være udsat for Luftens Indflydelse.

Imidlertid maa man ikke troe, at Alle her i Amtet bekymre 

sig meget for, rigtigt at anvende Dynd; thi man seer ogsaa, at 

Folk ere forlegne med, hvor de skulle blive af dermed, og ere glade 

ved, naar de i Nærheden skulle bruge nogen'Fyldning, for at de 

kunne kaste det deri.

Tang findes ved Kysterne, men benyttes i Almindelighed kun 

til Monning paa Husene og til at dække Kartoffelkulerue med; som 

Gjodnittgsmateriale bruges den mest paa Samso, hvor den om 

(Sf terna ret opkjores paa Vciene, hvilke ellers vare ufremkommeiige 

om Vinteren, om Foraaret sammenstovles og blandes den i Mod- 

dingernc. Uden denne Behandlingsmaade frygter man for, at den 

ikke vil raadne tilstrækkeligt. Een eneste Mand (i Sjælland) har lige

frem stroet den paa Jorden oz nedploiet den, men uden at see nogen 

gavnlig Virkning deraf. — Brugen af Tang er saalidet kjendt her, 

at det vist kunde regnes for en Velgjerning for Kystbeboerne, naar 

de lærte dens rigtige Anvendelse. I Randers Amt skal man samle 

den i store Bunker ved Stranden, i hvilke den brænder sammen, 

fa a at den lettere siden gaaer i Forraadnelse mellem Gjodningen; 

hermed lettes Transporten ogsaa. — Vilde man brænde Tangen, 

og stroe Asken paa Engene, vilde den vistnok virke hensigtsmæssigt 

paa disse, og det var maaskee den mindst bekosteligeAnvendelse deraf.

Hvor Asken ikke bliver kastet i Møddingen, anvendes den enten 

til sure Pletter paa Agerjorden, eller til at gjode Enge eller Klover
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med. I stor Mængde produceres Aske jo kun faa Steder, nemlig 

kun ved Teglovne og Kalkværker, hvor den i Almindelighed faaes 

for billig Priis, et Veviis for, at man kuns sætter ringe Prtis 

derpaa. Paa en Gaaed blev for nogle Aar siden gjort et temmelig 

stort Forsøg med at overgjode Klover om Foraaret med Aske fra 

ett Kalkovn, men tilsyneladende uden Virkning, maaskee fordi Asken 

stroedes for tyndt. Ved et mindre Avlsbrug skal der for flere Aac 

siden være gjort det samme; men der blev lagt et meget tykt Lag 

af Aske paa Jorden, hvilket ogsaa skal have havt paafaldeilde Virk

ning. Dette Forsog var paa muldede Jorder, hiint paa lerede, 

hvilket ogsaa rimeligvkis havde Indflydelse paa Udfaldet.

Brændt Steenkalk anvendes ikke som Gødningsmiddel her i 

Amtet, hvilket heller ikke vilde betale sig, da en Toude koster 11 Mk.; 

altsaa vilde en fuldstændig Kalkning (24 Tdr. paa en Td. Land) 

koste 56 Rbd.; derimod er Mergling ikke ualmindelig ved de storre 

Avlsbrug, ogsaa ved mittdre anveildes den, hvilke drives af Folk 

udenfor Bondestande«; dog vil Kalken maaskce falde i Priis, da der 

skal være opdaget to Kalklagere.

Mergelen findes næsten overalt her i Districtet, især i Moser, 

men ogsaa ofte paa Bakker; naar man vil mergle, da vælger man 

helst at lage bøn fra Bakken, saafremt den er ligesaa god som den 

i Mosen, thi derved kjores de læssede Karrer riedad Bakken, man 

har ingen Besværligheder af Vand, hvilket fra Mergelgraven paa 

Bakken ri ok karl faae 21fløb. Naar man bar valgt Pladsen til 

denne, da bliver det forste Arbeide at bortkiore Jorden, hvormed 

for det meste Huller fyldes. Hele Arbeidet skeer scedvanligvil's paa 

Accord, og betales Graverne enten ester Læssenes Antal, eller cubkk- 

favneviis; i sidste Tilfælde afmaaler man otte Alen i Qvadrat, og 

naar der er gravet to Alen i Dybden, kaldes det en Pot.

Tet er naturlkgviis meget forffjelligt med Betalingeit, eftersom 

Mergelen er let eller vanskelig at grave i, og eftersom det er for

bundet med storre eller mindre Vanskelighed at holde Graven fri 

for Vand; derfor har man nogle Steder betalt 100 eensxcendige 

Karrelees med 8 Mk., og andre Steder kun med 3 Mk., og endda 

have Folkene paa sidste Sted havt ligesaa god Fortjeneste med Ac- 

beidet som paa forste Sted.



ww ' V-

64

Hvor tykt der bor mergles, derom er man meget uenig, idet 

Nogle have paakjort indtil 400 eenspændkge Karrelæs, Andre kun det 

Halve part en Td. Land. Er Mergelen kun lidet kalkholdi'g, og man 

onsker en Jordblanding, da er det vistnok rigtigt, at paakjore et tykt 

Lag; er det derimod meget kalkrig Mergel, og Jorden er nogenlunde 

fri for Syre, og ikke indeholder megen dod Muld, bor man være 

meget forsigtig med sin Merglkng, da man ellers let derover Jorden 

det sidste Gran af Muld.

Man mergler i Almindelighed Brakjorden, enten om Vinteren 

eller Sommeren; dog have Nogle merglet det sidste Aars Groesleie, 

hvorved Merglingen er bleven dem endnu kostbarere; thi deels er 

Jorden derved bleven meget sammenkjort, deels har dette kun fundet 

Sted, hvor Mergelen har været vanskelig at faae street, og man 

har derfor lader Kokkene henligge ustroede, til Jorden skulde ploies, — 

fa a at man ved denne Fremgangsmaade har lidt ftort Tab paa sin 

Græsning. —- At mergle til Vaarsæd, steer kun sjeldeut, dog er det 

i det Mindste paa een Gaard fleet, hvor Mergelen er meget kalk- 

holdig, og derfor falder let fra hinanden, og har den ogsaa allerede 

vrist sin Vl'tktting paa Bygget.

Ikke Alle ere lige tilfredse med Resultaterne af Mergling; Nogle 

have hostet overordentlig godt derefter, Andre derimod flet. Men 

hos disse har Mergelen været meget vanskelig at faae street, og er 

derfor endogsaa paa nogle Steder pietet ned i Pulter, og mulig har 

Mergelen ogsaa passet flet til deres Jorder. Chemifle Kundskaber 

besidde destoværre kun faa af vore Landmænd, og derfor bor man 

vistnok ogsaa være meget forsigtig, idet man begynder sin Merglittg, 

da man let kan gjort sin Jord Skade istedetfor Gavn, hvis man 

paakjorer Mergel, der ikke passer for den. I Begyndelsen, da 

Merglingen indfortes, ansaae man den for et Gjodemiddel, og, hvor 

der mergledes, blev som oftest indfort en stærkere Drift, imidlertid 

har man nu indseet det Urigtige deri, og seer blot i Mergelen et 

Incitament til at oplose den i Jorden værende Gjodm'ngskraft.

At angive Omkostningerne ved Merglkng, er meget vanskeligt, 

thi de eneste Arbeider, som derved foretages paa Accord, er Grav

ningen og Læsningen samt Stroeningen. Men betales der ogsaa 

noget Bestemt for hvert 100 Læs eller hver Pot, saa vedligeholde
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Arbekderne kun sjcldcn deres Redskaber, faae ofte Kosten, og Kjor- 

sclcn besorge de næsten aldrig. Som allerede bemærket, er Arbcidet 

saa forskjelligt, at Omkostningerne ogsaa maae variere betydeligt. 

I Thaers Grundsætninger anføres 10 Nbd. pr. Td. Land at ville 

medgaae under de heldigste Omstændigheder; men vi kunne med 

Sikkerhed angive, at Merglingen paa nogle Steder har kostet det 

Dobbelte. — At brænde Mergel er ikke forsogt ber.

Inden vi forlade de klinstige Gjodttingsmidler og Iordforbe- 

dringsmaader, maae vi omtale to Forsog, der ere gjorte med Patent- 

gjodin'ng, da de vistttok ere af stor Vigtighed at faae at vide; thi 

er Patentgjodning virkelig saa fordeelagtig, som den efter nogle ?ltt- 

noncer i Avisen skal være, da er det jo et nationalt Tab vi have, 

naar den udfores til andre Lande, istedetfor at benyttes af os. 

Soges den virkelig med Begjerlighed i England, da maa dens Brug 

ogsaa svare Regning hos os; thi vel ere Sædpriserne jo langt hoiere 

i England, og Tolden der gjor ofte en stor Forskjel, men Patent- 

gjodningens Transport dertil er sikkert kostbarere end Byggcts, da 

den skal være vægtigere. Patentgjodningens Bestanddele ere ikke 

tilstrækkelig bekjendte, saa at man ikke veed, om den skal virke som 

Gjodning eller Incitament. — Det ene Forsog er blevet anstillet 

paa Sandjord, og var Virkniilgen der aldeles ikke til at spore af 

den; de« blev brugt i Vrakken, og blev der ikke gjodet paa det 

Sted med Staldgjodning, men Nugen derefter var saa paafaldende 

flettere, at de, der saae deu, an toge, at Gjodningen ikke havde flaaet 

til til hele Marken. Patentgjodningen blev udstroet og ttedharvet 

med Seede«; det attdet Forsog paa lerede Jorder havde omtrent 

samme Udfald.

At oploft Patentgjodttittg i Moddingevattd og deri dyppe Kaalrabi- 

plailter, er blevet forsogt og synes at virke paa Plantens Bæxt.

Af Vcengjodnittg har en Landmand engang anvendt 50 Tdr., 

mctt uden Virkning; han strøede de« ud, og nedharvede den med 

Sæden. Destoværre kjende vi ikke disse Gjodttingsmidlers rette 

Anvendelse, derfor er det vel, at Forsogene faae saa slette Udfald, 

og at de, istedetfor at bruges af os, sendes til fremmede Lande, 

som altsaa gjode deres Jorder mcd dansk Gjodmttg.

5
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At brænde Gronsværen og derved tillige den oberste Jordskorpe, 

skeer næsten aldrig; endog kutt sjeldent paa de faa Steder, hvor 

Lyngen opbrækkes. En Skolelærer har imidlertid gjort det paa 

Mosejord, men har endnu kun havt een Halm Rug derefter, saa al 

intet bestemt Resultat deraf kan siges, — ben skal imidlertid have 

været saa svær, at den gik ileie. Paa en Gaard, som for omtrent 

30 Aar siden begyndte at opdyrkcs, hvoraf endeel Jorder laae side 

og bestode af Torv med Mergel-Underlag, ere betydelige Strækninger 

afbrændte. Man begyndte med ac skære Tuerne af; naar de vare 

tør it  , bleve de stillede i Rader, og Ild sat paa dem, hvilken ud- 

bredte sig ikke alene til dem, men fortærede ogsaa Meget af Torve- 

jorden; Askeil blev jævnt udstroet og nedploket. Det har været mig 

umuligt at faae tilstrækkelig Underretmug om Resultaterne heraf, 

da Eieren af den Gaard er dod; imidlertid har hans daværende 

Ladefoged sagt, at der hostedes godt derefter, ligesom ogsaa, at det 

forste Forsog gjordes for omtrent 20 Aar siden med 10 Tdr. Land, 

og man vedblev dermed, saa at det sidste eubnii større foretoges 

ikkun for 12 Aar siden; altsaa maa Eieren have været tilfreds dermed. 

Forovri'gt er denne Fremgangsmaade ikke fulgt, da man i Almindelighed 

atttager det gavnligere for Jorden, at ben gamle Geæsskorpe raadner, — 

paa Tørvejord har dog Asken stor Virkning, og der er tilstrækkelig 

Muld.

8.

Bruges Stude til Arbejde?

2^(aar man undtaget Samso, findes der i det Hele kuii faa Stude 

i Amtet, og ikke engang der bruges de som Trækdyr. Paa Fast

landet have nogle ganske enkelte Laildmeeild havt et Par Stude til det 

værste Slæbearbeide, men det er dog langtfra, at dette er almindeligt. 

Flere have villet bcgyttde derpaa, merr selv have de ikke kjendt Studettcs 

Vehattdlingsmaade, og deres Folk heller ikke, saa at de have havt 

megen Ulejlighed og kun liden Nytte af dem.
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De sædvanlige Indvendinger imod deres Brug er Ubekjendtskabet 

med dem, og at de ere for langsomme; da man sædvanligt bruger 

den lette Svingplov, kan et Par middelmaadige Heste trække den, og 

man behover derfor ikke flere Heste til Ploknkngett, end der behoves 

ellers til Kjorseler. Det var dog at onffe, at der i det Store 

maattc anstilles Forjog med Stllde som Arbekdsdyr, da man efter 

bcil Strid at domme, som er bleven fort af tndske Landoeconomer 

om deiuie Materie, maa antage, at den har for stor Vigtighed til 

ikke at undersøges.

En Sag, der staaer i Forbindelse hermed, er at faae Huus- 

mænd til at ploie med deres Koer. De have i Almindelighed 

Vailffelighcd ved at faae ploiet, da Enhver, som har Heste, forst 

vil have sit eget Arbeide besorget, forend han hjælper Andre; Folgen 

heraf er, al Huusmanden faaer saaet for silde. Dog have kun 

faa Huusmænd af dem selv begyndt at bruge deres Koer til Ploi- 

ning, men de fleste ere hlevne ledte dertil ved Haab om de Præmier, 

som Lattdhuusholdttingsselskabet og del landoeconomiffe Selskab her i 

^lmtet have udsat. Alligevel maa Ploiningen med Koer ansees for 

en (Ljeldenhed; men det lader til, at den vil blive meer og meer 

almindelig, især vil Exemplet vistnok virke meget, naar Huusmeendene 

see, hvor smukt der kan ploies med Koer.

Den Jndvendittg, der gjores herimod, er forilemmeligett, at 

Kocrtte maae slaae af paa Melken; dette benægte imidlertid de, som 

have sat deres Koer i Plov, derimod indrømme de, at de maae 

fodre dem bedre, og at de ogsaa have sporet mere 2Edelyst hos dem 

i den Tid end ellers: Ved Præmieploknkngen i 1810 mod te flere 

Huusmænd med deres Koer, men ingen Præmie var udsat for dem, 

derfor ffod Tilstedeværcttde sammen til Præmie for dem.

5*
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Ager-yrkniirgSredskaber.

txS ingen Green nf Landvæsenet fremviser ?lmlel større Fremskridt 

end med Hensyn til de brugelige Agerdyrkningsredffaber; — for 

ikke just ret mange Aar siden saae man ingen Svingplove, men 

fire eller sex Heste maatte flæbe for en tung Hjulplov; der gaves ingen 

Exstirpatorer eller Scarificatorer, Harverne vare flette, Vognene oz 

øvrige Avlsredskaber i Forhold dertil. Nu ere derimod Svingplovene 

blevtte faa almindelige, at om Hjulplovene vel endnu existere, saa 

maa man dog atttage, at deres Tid er snart forbi. — Matt klager 

i Almindelighed over, at de sædvanlige gamle Hjulplove kræve for

megen Arbejdskraft i Forhold til det, som de udrette; at de ploie 

dybere paa Landsiden end ved Muldfjælcns, at de ved seige Pletter 

i Jorden ere vanskelige at faae tvungne i deri; og endelig at Plov

karlene let værines til at hænge paa dem, og lade sig trække med 

dem, hvilket forøger Hestenes Arbeide. Svingplovene derimod kunne 

med to Heste og eett Mand næstett udrette det samme, de kunne, 

naar de ere rigtigt stillede, overalt trænge ligedybt i Jorden, og 

gjore en lige Saale, og de ere lette at haandtcre for en Plovmand, 

naar han forst er »ogenlinibe vant til dem.

Iblandt Svingplovene er den amcrikattske Plov (eilten i sin 

oprindelige eller forbedrede Skikkelse) dctt almindeligste*); de« har 

stobt Iern-Muldfjæl og Landside, hvilken dog kun er meget lav, 

saa naar dcr plokes i en ordentlig Dybde, falder Jorden over den. 

Hammelkrogen befæstes i cn Bolle, som er anbragt paa Spidsen 

af Aasen, hvorved Plove« ogsaa stilles, Sulen er af smedet Jern, 

Skæret enten smedet eller stobt. Af de amerikanske Plove gives 

forskjelligc Sorter, ttemli'g storre eller mindre, merr Cottstructkonett 

af dem er eens.

) Her at vedfoie Tegninger af de forskjelligc Avlsndsk'aber anseer jeg 

for unødvendigt, da de ere bckjendte og sindes f. Ex. i Winstrups Af- 

bildninger as de bedste og nyeste Agcrdyrkningsredskabcr.
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Denne Plov er let og har en stadig Gang, naar deir er rigtig 

construeret, og vender Furen godt. Aasen gjores undertiden for 

kort, hvilket gjor hele Plovens Gang ustadig, og denne Feil troer 

jeg, især de forste Exemplarer af de«, som indfortes her i Amtet, 

have havt, hvilket bragte de« i Miskredit, saa al man antog den 

for uduelig til at gaae stadig; men naar?tasen kun har eu Længde 

af to Alen fra Hullet, hvori Stilleboileu befæstes, og til Tappen, 

f°m ind i ?lsaedet, da vil Ploven (forovrigt rigtig stillet) være 
let at styre.

I Stilleboklen, der sædvanlig sidder vertical paa Spidsen af 

Aasen, er kun tre Huller til at lette og dybne Ploven, men dette 

er for lidet, thi paa den Maade kan Ploven ku« stilles til tre for; 

skjellige Dimensiotter af Dybde, og, skal den gaae lettere eller dybere 

end disse, skal dette ffee ved at forandre Skæret, hvilket jo altid 

vil forsinke Arbeidet. Ligeledes er der ogsaa kun tre Huller til at stille 

deir til bredere eller smallere Flirer; denne Feil er rigtignok mindre, 

dt man kun sjcldeut forlanger saa stor Forskjel paa Furens Brede, 

som paa dens Dybde. — Man seer derfor ogsaa paa den senere 

Tid, at der paa denne Plov anbringes samme Slags Stilling, som 

bruges paa den Wknstrupske, Baylekffe og Smalske, hvilket meget 

godt lader sig gjoee, naar kun Aasen reiser noget mere; ved den 

ka« Ploven stilles meget forskjelligt, saa at man kan ploie til en 

betydelig Dybde og ganske let uden at forandre Skæret, det samme 

er Tilfældet med Hensyn til Furens Brede. Og i det Hele synes 

denne Stilleboile ved Hjælp af Lænke« at give en forandret Stil

ling paa hele Ploven, da den kommer til at gaae mere paa Nakken, 

istedetfor paa Næsen, som Plovkarlen udtrykker sig.

Skæret bliver altid et vigtigt Stykke paa Ploven, og paa denne 

Plov opfylder del i det Hele sin Bestemmelse; thi det trænger med Lethed 

i norden, og dctö Vinge er saa stor, at det afskærer hele den Fure, 

der stal vendes. Der skrues fast paa Ploven med Bolte, og har 

derved en Fordeel for dem, der ikke skrues fast, at det ikke gaaer lost, 

fordi man rytter Ploven tilbage. Det gjores sædvanlig ikke af 

fmedel Jern, men slobes, da det saaledes er lettere at faae til at 

passe accurat.
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Muldfjælen er temmelig kort, hvilket bevirker, da Ploven ind- 

rettes til at tage en Fure af otte Tommers Brede, at derme brækkes 

noget. Dette bliver vistnok alletider en Feil, og der behøvedes mindre 

Trækkekraft, naar det ikke var Tilfældet, men dette er ogsaa for en 

Deel forandret paa de forbedrede americanske Plove. Naar en Plov 

brækker Furen, er den heller ikke godt stikket til at ploie Gcottjord 

til Havre.

Landsinkket er, som allerede omtalt, kun omtrent tre Tommer 

hoit, saa at Jorden falder igjennem Landsiden, hvilket baade gjor 

Karlens og den Hests Garig besværlig, som gaaer i Furen; det er 

derfor en væsentlig Forbedring, at Landsiden sluttes. Desuden er 

den forreste Halvdeel af det sammeustobt med Muldfjælen, og naar 

dette opflideS, er Muldfjælen tillige ubrugelig; derfor bor ogsaa 

særskilte Lob, som fastffrucs paa Landstykkct, anbringes paa denne 

Plov, da det oste er vanskeligt at faae Slidejernette godt tilpassede 

af smeddet Jer«, hvilket nit er nodvettdigt, dersom man ikke vil cassere 

hele den støbte Plov, forettd Muldfjcelcn er opflidt.

Denne Plov, have vi sagt, er betl almindeligste her i Amtet, eg 

paa de Steder, hvor Svingplovene mi forst mdfores, anskaffes som 

oftest disse; de Fleste ere tilfredse med dem, og rose deres Stadighed 

og deres Lethed for Hestene, da et Par middelmaadigt store Heste 

uden at overiles kunne aaae for dem. De ere hellcrikke vattskelige 

at colistruere, og de fleste Hjulmand og Smedde paa Landet kunne 

ret godt stille dem. Hvad der synes ikke ubetydeligt at have bidraget 

til deres Udbredelse, er det Støberi og Fabrik af Agerdylkttittgs- 

redskaber, som er oprettet i Vedby i Love Herred her i Amtet. Den 

væsentlige Hindring, som paa mange Steder har modstaaet Svittg- 

plovettes Iiidforelse, nemlig Folkenes Uvaiuhed og Ulyst til at bruge 

dem, er forlamgst forbi her, idet de fleste Karle ettdogsaa hellere ploie 

med err americanst Plov end med en Hjulplov, der er tung at 

haaiidtcre og besværlig i Vendittgcr.

Af de forbedrede americanffe Plove er især den, der er stobt 

efter Hr. G? apt ta tu Jespersetts Model, meest udbredt; dctt udmærker 

sig ved en bedre dannet og længere Muldsjæl, dens Landstykke naaer 

op til Muldfjælen, og har et særskilt Lob til at skrue fast. Forovrigt
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er den construeret fern den almindelige amerkcanske; den vettder ogsaa 
Furen uden at brække den.

Iblandt de aildre Svingplove bruges den Winstrupske og Bay- 
leiske, men deres Udbredelse er dog langt fra ikke faa stor som hines. 
De tage bredere Flirer, og kræve folgeligen ogsaa storre Hestekraft; derfor 
ville de vist ogsaa vanskeligt blive saa almiudeligl udbredte, da de 
meget store Heste ere sjeldne og som en Folge heraf kostbare; til 
hine derimod behoves kuil middelmaadigt store Heste. Tegninger og 
Beskrivelser af dem findes i Winstrupö Afbildninger, og forbkgaaes 
de derfor her, da de tillige ere sjeldnere.

Der ere flere Avlsbrug her i Amtet, hvor Hjulplove aldeles ikke 
bruges, og hvor man har overbeviist sig cm, at Svingplovette kumte 
lidfore enhversomhelst Ploining; hvorimod ?lndre antage at Hjlil- 
plovene ere nødvendige til de værste Plotninger, og bruge dem ogsaa 
dertil. Ettdilu findes der og Landmænd, som sætte en 2Ere i, aldrig 
nt have brugt attdet end Hjulplove; men de ville formodentlig lige- 
soni saainailge Andre med Tiden komme til ben Erkjendelse, at det 
ikke er noget Kjenderegn paa et slet drevet Agerbrug, at der bruges 
Svingplove.

Plomittgett er et Ärbeide, der i det Hele taget forrettes med 
Omhu; Erfaringen har heri viist, hvor vigtigt det er, at det gjores 
godt. Ingen Landmand er tilfreds med det, naar der enten lægges 
Bulker eller Plove« tager formege» Fure. .De Fleste ere enige i, 
at siet Ploining giver flet Sæd.

Med Hensyn til Plovfurens Brede, da regner man, at den 
maa være saa bred, som Skæret kan losskære og Muldfjælett vende; 
naar man ploier til Sæd, ploies smallere Fure end sædvattlig, for 
at man kan være sikker paa, at Ploiumgen er accurat, og ingen 
Undcrbttlker blive liggende, tillige griber Harven derved langt bedre 
fat, og Jorde« skjornes bedre.

Furens Dybde er man mere uenig; Pluraliteten af Land
mænd ere dog tilfredse med en Dybde af sex eller hoist otte Tommer, 
kun faa stræbe bestandig at dytme deres Jordsmon. Paa en Hoved- 
gaard i dette District skulle to Marker pludseligen være blcvne ploiede
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langt dybere end sædvanligt, hvoraf Folgen var, at der i nogle 

Aar hostedes flet, hvilken Kjendsgjerning synes al have gjort dybt 

Indtryk paa Mange, saa at de antoge det for skadeligt overhovedet at 

dybile Jordsmonnet, stjorldt Skadeligheden her kun fremkom af eu 

forkeert Fremgangsmaade.

Nogle steder, især hos Bonder, foretages enhver Ploining lige 

dybt; de Fleste gjore dog ellers Forskjel efter de forskjellkge Hensigter 

med Plokningen. Vi have allerede gjort opmærksom paa, at, naac 

Grottjord opbrækkes til Brak, da ploies den i Almindelighed let om; 

ligeledes bruge ogsaa de Fleste at nedploie Gjodttirigen let; — alle 

be ovrige Ploknittger foretages omtrent i lige Dybde.

At tverploie er temmelig almindeligt, og hvor man bruger det, 

holder man for, at det gavner Jorden ved at optage gamle Vulker, 

og at det er særdeles tjenligt til at skjorne og rense Jorden. Nogle 

have brugt bestattdig at ploie paatvers af sidste Ploining, og maaskee 

drevet det for vidt heri, thi vil man f. Ex. i Brakke» tverploie een 

Gang, da kan man ikke formode, at der behoves flere Tverploiningcr; 

ved denne maae alle Bulkerne være optagne, især da trebie Ploiuing 

i° bliver paatvers af anden, og det vil derfor være en Uuodvettdighed 

ot tverploie med fjerde Ploining. Raar Vintersædstlibbeile efter 

Brakken lægges om Eftecaaret, behoves der hellerikke at tverploies; 

thi man kan jo ikke tænke sig, at der endnu kunde henligge hele 

Furer, som behovede at brækkes. Saalcenge Jorden er reeir og skjor, 

og man er sikker paa, at ittgen Vulker ere lagte, behoves neppe at 

tverploies.

De, der ikke ville bruge denue Methode, anfore, at Ploven ikke 

gaaer lige dybt ved Tverploiningett, men at ben i Sammen- 

kastiu'ngerne gaaer dybere end i Ryggene. Dette kan være sandt, 

naar der bruges Hjulplove; men med Svingplove kan der overalt 

ploies saa dybt, at man naaer den gamle Plovsaale. De sige 

fremdeles, at Jorden faaer et ujævnt Udseende; dette er vel for en 

Deel sandt, hvor enhver Ploining tages paatvers af den sidste, men 

hvor Tverploiningett ikke anvendes saa hyppigt, der jævner Ageren 

sig af sig selv ved dm sædvanlige Behandling.

Agrenes Brede er meget vigtig, og Enhver, der nogensuttde er 

bekjendt med den tydske landoeconomisse Litteratur, har sect, at denne
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Sthj har der været Gjeustand for megen Strid; her derimod be

tragter man det for en temmelig ligegyldig Ting. Bcmderne have 

tidl'gere, og gjore det for en Deel endnu, brugt folgende Fremgangs- 

maade: de ploie forst en Fure, to eller tre Favne fra den ene Side, 

den næste Fure kastes op imod denne, og saalcdes vedblive de at kaste 

sammen, indtil de have naaet Grøften; derefter ploie de en Fure 

parallel med den forste, og faa langt fra denue, at de forst kunne 

kaste en Ager sammen af lige Brede, som deu forst ploiede, og at 

der dog kan blive en lignende imellem, hvilken ikke kastes sammen 

Mei» kastes iii). Paa denne Maade vedblivcs der, og Agrene faae 

folgeligett en stor Brede, undertiden omtrent ti Favne. Det er dog 

langtfra, at denne Frcmgangsmaade endnu folges almindeligt; hvor 

der aldrig tverplokes, vedligeholdes Agrene, saaledes fom de engang 

ere anlagte, og der vexles da med at kaste dem sammen og ploie 

dem ud; andre Steder afmaales de som oftest paa en Brede af 

ser til otte Favne. Det er kun sjelderrt, at see dem smallere end 

ser, endskjondt denne Brede er for stor paa leret og sild Jord, hvor 

Vintersæden kun kan boldes tor ved mange Vandafledninger. Man 

lader i Almindelighed Agrene om Vinteren have samme Retning 

sone Jorden har Fald, og troer paa den Maade at holde Jorden 

tor; derimod at lægge dem skraae paa Heldniuger bruges kun sjeldeiit.

Rundt opploiede Agre sees kun sjeldeiit, og, hvor de haves, 

aflægges de, da der antages, at der er stor Forstjel paa Sæden paa 

Sammettkastiu'ttgerne og i Ryggene. Kun een eneste Mand har 

jeg bort tale om at have til Hensigt at anlægge saadaiine, for 

derved at bolde Jorden tor, ffjondt det samme kan flee ved smalle, 

flade Agre af faa Furers Brede, og Sæden bliver da mere eeiis.

At rispe Groujord har tidligere været brugt her i Distriktet, 

men er afskaffet; dog bruges en lignende Methode, nemlig at 

hyppe Jorden op om Efteraaret med Kartoffelploven, for at den 

tidligere kan tørres om Foraaret; dette kan dog kun skce med ffjor 

Jord. Ved eet eneste Avlsbrug har jeg sect Agre paa sex Furers Vrede, 

hvilken Fremgaiigsmaade var fulgt, fordi Jorden var for svag til 

Hypning, og man onskede, tidlig om Foraaret at omploie samme 

Jord.
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2lf de Redskaber, som ved enkelte Aebeider skulle træde istedetfor 

Ploven, findes her Krogen, Exstirpatoren og Scarificatoren, men 

de ere dog temmelig sjeldne. Den her brugelige Krog er som den 

sædvaulkge dauske, og Brugeu af deu indskrænker sig tit dermed at 

nedbringe Byg, efterat Jorden allerede om Foraaret er nedploiet een 

Gang, ku il sjcldent udeir foregaaettde Ploiirittg.

Af Exstkrpatorer bruges meest den mkudre med fem Skær 

og med eet eller to Hjul; de uden Hjul forkastes i Almindelighed, 

fordi Plovmanden vanskeligt kan lette dem, naar der forekommer 

Steen, eller i Vendingen eller naar «Jorden flæber med. De an

vendes meest til Sædens Nedbringelse; enten ploier man den vinter- 

lagte ^gord om Foraaret, harver den, saaer derpaa Bygget, som exstirperes 

ned, eller ogsaa man blot nedharver de« vittterlagte Jord, saaer 

Bygget derpaa, og exstirperer det tted. Denne sidste Fremgangs- 

maade blev meget misbilliget i Begyndelsen, da den anvendtes af 

Enkelte, men nu efterfølge dog Flere deres Exempel; det er naturligt, 

at Jorden maa være godt behandlet fe rud, og altsaa være i en

reen og stjor Tilstand. Paa Sandjord er det vist meget at anbefale, 

thi Foraarstom'ttg er der den værste Fjettde for Vaarsæden; ved

Exstkrperingett toeres Jorden ikke saa stærkt som ved Ploinittgen, 

Behandlittgen er ikke saa dyb, og Jorden beholder derved mere

Fasthed. Paa denne Maade saaes Dvg paa en Gaard, ctiboq

efter Kartofler, hvorefter Jorden dog synker stærkt sammen, og der 

er bleveii hostet særdeles godt; men det er ogsaa paa meget let 

Sandjord. ?ft exstirpere andre Sædarter ned, bruges saagodt som 

aldeles ikke. — Exstirpatorens Benyttelse til at holde Brakmarken 

reen er kun saare ringe.

De faa Scarisicatorer, som bruges, ere efter deu Beatsonffe, 

men deres Nytte er kuu lidet erkjendt, og deres Brug derfor kun 

ringe. Paa en Avlögaard scarificeres deu vittterlagte Jord, og dcr- 

næst exstirperes Bygget ned. Hyppeploven er et ganske almindeligt 

Ncdffab, hvor Kartofler avles; deil gjores sædvairligl med to bevægelige 

Træ-Muldfjæle, og Lob og Sule af Træ; Skæret gjores som til 

de scrdvattlige Hjulplove, men har to Biuger. Som oftest sættes 

et Hjul foran, for at man lettere kan haandterc deu, og derved



stilles den ogsaa til at gaae lettere eller dybere. Nogle ganske faa 

Hyppeplove findes med siybte Muldfjæle.

Ligesom Plovene ere blevne forandrede til det Bedre, saalcdes er 

det ogsaa skeet med Harver, Tromler og Vogne; af de forste bruges 

sædvanlige» dem, der bestaae af 6 Buller med Jerntænder, og som 

ere faa svære, at de give to gode Heste temmelig strengt Arbeide, — 

tidligere vare Harverne mindre, og om ikke jlist alene med Trætæn

der, saa vare dog kun sjcldeilt alle Tænderne af Jern. De nu 

brugelige Harver gribe godt i Jorden og brække Furerne vel; er det 

t los Jord at de bruges, og der ikke er ploiet ret dybt, naae de 

næsten Plovens Dybde. Der behoves heller ikke med saadanue at 

gives saamange Tænder, som med smaa og lette, og disse udrette 

ogsaa hi il lidct virkelig Gavnligt; thi de virke kun i det Hoieste i to 

Tommers Dybde, forresten sammeiltræde de Jorden til stor Skade 

for Vegetatiotten, de give vel Jorden et smukt Udseende, men det er 

ogsaa det Hele.

Rundharver bruges kun af nogle Holstenere, som ere bosiddende 

her i Amtet; da de ere lette, gjælder omtrent det Samme om dem, 

som allerede er sagt om lette tospændige Harver, dog udrette de Mere, 

deels fordi Jorden overharves fra alle Kanter, deels fordi der harves i 

Trav; men skulle de udrelte noget Rigtigt, maa de være for svære 

til een Hest. Rundharvning er altid et saare anstrengende Arbeide 

for Hestene; men der ovcrgaaes et stort Areal med dem dagligt, og 

er der ploiet let, og Jorden er fuld af Klimp, gjore de ftort Gavn.

Harven er et Redskab, som mange Landmænd ynde meget, 

Nogle derimod fordomme og mene, at det bor næsten flet ikke an- 

veildes; dens Brug aftager i dct Hele, deels fordi den nit gjores 

sværere, og altsaa een Taud nu udretter langt mere end tidligere, 

deels fordi megen Sæd nedbringes med Exstirpatorer. Der harves 

i Brakmarken, foreud Gjodningen udkjores, for at jævne og pulveri

sere Jorden, og senere naar den er nedploiet og Agerkaal og audet 

Udkrud begynder at lobe op, for at odelægge dette; der harves om 

Foraaret forend der ploies til Byg, for at Luften skal virke paa 

Jorden, og for at pulverisere den; Kartoffcljorden harves; der harves
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Sæden med Harven. At man kan gjore Skade ved for stærk An- 

vcndelse nf Harven, er vistnok rigtigt, thi man kan forvandle Jorden 

til Stov; men uden deils Brug karr vanskelkgen nogen Landmand 

skjorne sin Jord eller faae den tilstrækkeligt behandlet til Sæd.

Derr Harve, som er almindelig, har en feklagtkz Eonstruction; 

naar man lader de« gjore et Strog, da seer man strap, at den i 

Midten udretter langt mere end paa Siderne, dog har man endnu 

ikke her i Amtet forsøgt andre Constructioner. Denne Ulempe vilde 

jo o g fa a hæves, naar man bestandigt lader Harven gaae irid i 

forrige Harvestrog; men det vil udfordre noget mere Opsigt med 

dem, der kjore. Der harves paa langs og tvers, og ved Brak- 

grofter lader man undertiden harves nurdt med tospændige Harver.

Tromlerne gjores kun af Træ og ere af forskjellig Tyngde, tkl- 

deels efter Jordernes Beskaffenhed, tildeelS til deres forffjellige Brug; 

paa Leerjord bruges de sværere, for at knuse Klimpene. De bruges 

til at jævne Jorden med, naar der skal udkjores Gjodning, og i 

Brakken ere de nødvendige for at knuse Klimp, hvoraf aUib nogle 

f'udes) Nogle tromle on, Foraaret, forend Bygget saaes, eller 

ogsaa strap som det er saaet; paa Sandjord er det vist ogsaa rigtigt, 

nien paa Leerjord bør Sæden vistnok være kommen op, forettd 

der tromles, da Jorden ellers ved en kndtruffen Negn, som paa- 

følges af Torke og Blæst, km, overtrækkes med en Skorpe, hvor- 

igjennem Sæden ikke vil kunne skyde.

Til Kjorscl bruges ttæften udelukkende Vogue; starrer bruges 

alene til at kjore Mergel og Jord, dog bruges ogsaa hine til saa- 

dant Arbeide. I andre Lande foretrækkes til megen Kjorscl Karrer, 

maaskce ogsaa deres Brug med Tiden vil blive indfort hos os, men 

hidtil have vi ikke kjendt dem, og lærte sorst deres Brug ved Mergel; 

oftest ere de til een Hest, dog ogsaa til to, og hele Kassen hvilet- 

da paa erl Rulle, saa nt de kunne vippes tilbage, naar de {hille 

aflæsses. — Vognene ere i Almindelighed saa store, at der kan 

læsses et godt Væ3 til to Heste; til Firehestelces ere de ikke indrettede; 

fire Hest kjores kun lidet med; alene paa Herregaardene sættes 

undertiden sire Heste for Kjobstadslæs, derimod at kjore Gjodning 

m. M. skeer kun med to; og, saaloenge ikke Vognene ere bredere,



77

‘’il det neppe skee. ?lt ride og k)ore fom i Holsteen er ikke bruge

ligt. Arbejdsvognene gjores t Reglen med Lræaxler, Vogntyv og 

Gangvogn.

Til Agerdyrktti'ngsrcdskaber maae vi ogsaa henregne Tærske- 

mafliner og Hakkelsemaskkner; af de forste findes nu mange, da 

næsten alle betydelige Guards bruge dem, og der findes eudogsaa 

»ogle ved Avlsbrug paa lidt over 100 Louder Land, og der vil 

vistnok flere blive indforte. At de kunne aftærske Sæden saa rccnt, 

at intet forbliver i Straaet, har Erfaringen tilstrækkeligt viist, og at 

de ere arbeidsbesparendc er lige saa vist. Raar en Mand kan af- 

ta i fft een Atoiibc Sæd dagligt, vil en god Maskine med tre Heste 

og syv til otte Mennesker kunne tærske i det mindste tyve Torider, 

og der behoves ikke udelukkende at bruges stærke Mænd, men ved en 

Deel af Arbeidet kan baade ældre Folk bruges, og Fruentimmer 

og Børn kunne ogsaa benyttes. — Hvor der er Huusmands-Ho- 

veri, kan Tærskningen ved Hjælp af en Maskine forrettes ved ube

tydelig Udgift; Hestekraften koster paa den Tid Landmanden snare 

lidet, da han kan stifte paa nogle af sine Heste, som dog ikke vilde 

have meget Arbeide om Vinteren; — og en god Tærskemaskine, 

hvis forste Anskaffelse vil koste 1 til 500 Rbd. Solv, vil med meget 

ringe Bekostning kurine gaae i en Mands Levetid. En stor Fordeel 

ved Tærskemaskiner er det ogsaa, at naar man har en paalidelig 

røimb til at lægge i, og ligeledes til at ryste Halmen, da gaaer 

Arbeidet ncestctt af sig selv; med Tærskere maa der derimod være 

strengt Tilsyn, da de ellers ikke tærske rccnt, og ofte er man udsat 

for Bedrageri. - De saakaldte svenske Tærffemaffiner ere temmeligt 

yndede, og de meget brugelige af Træ ere for storste Delen con- 

struerede efter dem.

Hakkelsemaskiner ere vistnok ogsaa meget fordeelagtige, men 

dog ere de mindre udbredte, uagtet de betale sig, hvor en Mand 

dagligt ikke bestiller Andet end skærer Hakkelse. Dog har formo

dentlig Grunden været, at Landmændene nødigt gjorde store Drifts- 

bekostttittger i de Aar, fom vare saa ugunstige, og ikke at Nytten af 

dem ikte iiidsees; i de sidste Aar ere nogle gjorte.
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Kjernemoller bruges ogsaa ved alle de storre Meierier, og an

tages tillige, at Smorret bliver bedre, naar det kjernes ved Heste- 

kraft, da det kjernes hurtigere, især naar Kjerrien er saaledes ind

rettet, nt Villgerire paa Stangen gaae rundt, end naar Stangen 

gaaer op og ned.

Til besparende Redskaber maae ogsaa Nensemastiner henregnes, 

da Sæden ellers maa renses med Sold, uden at det karl ffee saa 

fuldkomment med disse som med hine. Af Nenscmaffiner bruges 

baade Harper med Blæser og Skumsold, og nogle, som cre constru- 

ercde efter Winstrups, de have dobbelt Skumsold, Blæser og No

sier, og sortere Sæden godt.

10.

Cr der raae eller uopdyrkede Jorder? optages disse 

til Dyrkning? paa hvad Ntaade? under hvilken Scvd- 

folge? vg med hvad Held? Har man, forsaavidt 

Opdyrkninger have vævet foretagne, uden at ft mi c 

i Forbindelse med allerede organiserede Avlsbrug, 

brugt Heste eller Stude som Arbejdsdyrs vg har 

man til Bescetning fornemmelig valgt Hornqvcrg 
eller Faar?

-Hf raae og udyrkede Jorder findes betydelige Strækninger i Ods

herred, navnlig Ellingelyng, Nykjobinglyng og Norviglyng, hvilke 

tilsammen udgjore omtrent 3000 Tdr. Land, fremdeles findes paa 

Samso den store Nordby-Hede, omtrent 1225 Tonder Land; ved 

Kallundborg findes endnu nogen Hede, Nord for Kalluttdborg under 

Lerchenfeldt Gods er endnu ikke Alt opdyrket, som er henlagt under 

Brcendemosegaarden; i Loveherred findes endnu omtrent 200 Tonder 

Land ved Conradineslyst. — Endnu findes mere Jord her i Vfmtct, 

som ikke er under Plov, men som er nævnt i femte Afsnit; f. Ex. 

Hovcdgaarden Sogaards Jorder og Saltofte - Gaardene, men de
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have dog for en Deel i det mindste været benyttede til Sædpro- 

ductkon; af Grontved Overdrev opploies ogsaa af og til Noget.

De her nævnte Hedestrækninger ere for største Delen af meget 

ringe Deskaffetthed; Boniteten er sædvanlig skarpt Sand, ved Rorvig 

har der endogsaa været Sandflugt; dog er det ikke Alt, som er lige 

flet, saalcdcs viser for Exempel Gronsværet paa Niisbjerg Overdrev 

ved Couraditteslyst, at det godt lod sig betale at opdrive, ligesom den 

'Læd, der findes paa de enkelte Pleiter, som Boelsmændene derved 

have faact af deres Herskab, endogsaa kan kaldes meget god. Kun 

paa enkelte af de nævnte Hedestrog er Underlaget godt, som tildecls 

paa Broendemosegaardens, i Almindelighed er det af samme Qvalitet 

som Overskorpen; saalcdcs have Huusmocnd, der have nedsat sig 

paa de Odsherredffe Hedestrog, havt stor Vanskelighed ved at faae 

Leer til Bygningerne, og have de endog maattct hente det langt 

borte.

Ved Udskiftningen fandtes megen raa Jord, som nu er op- 

dlnket; tildeels fik Bønderne næsten til hver Lod Noget heraf, og 

dette er kommet eftcrhaattds i Drift med deres ovrige Jord, hvor 

disse uopdyrkede Overdrev ikke have ligget afsides for sig. Paa 

ttogle Steder (for Exempel i Odsherred er det steer) har man brækket 

Jorden op, ladet den henligge urørt i to til tre Aar, derefter an

vendt den til Boghvede og saa taget den i samme Drift, som var 

ellers almindelig, nemlig: 1, Byg, 2, Rug, og bei efter flere Halme 

Havre, og horden var da rigtignok, riaar de« havde gjettnemgaaet 

denne Rotation, omtrmt lige saa flet, som da ben beg ynd tes. Pgg 

Samso har det været i Brug at optage Jorden med een Ploining 

til Havre, og dernæst lade den hvile i nogle Aar, hvorefter den 

igjen blev optaget til det da brugelige Sædskifte.

Dog er det ikke alene enkelte Stykker raa Jord, der er blevet 

optaget af Bønderne, som forefandtes ved Udskiftiiingerne, men der 

var ogsaa storre Overdrev, vel tildeels af Skovjorder, som ikke havde 

været fredede, og af disse ere nogle opdyrkede og forvandlede til gode 

tlvlsgaarde; saalcdcs er der een, som nu har et Areal af 300 Tdr. 

'anb ^ger og Eng, 115 Tdr. Land Huusloddec og 60 Tdr. Land 

indhegnet <Lkov, foruden den ttodvcttdige Gaard og Haugeplads og 

Beke, hvilken, da Udskiftningen foretoges, kun havde omtrent 70 Tdr.
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L a n d A g e r o g E n g , s o m  v a r t i l a n d e t B ru g  e n d t i l G ræ s n in g  * ) —  

O p d y rk n in g e n  fo re to g e s  o m tre n t s a a le d c s : a f h e le  A re a le t, o v e r 1 8 0  T d r.  

V a n b , b le v s tra x  (> ( ) T d r . L a n d in d fre d e t t i l S k o v , o g h e n k m o d 6  T d r.  

L a n d b e s te m t t i l H a u g e , G a a rd s p la d s , S ta k k e h a u g e  m .m .; a f  R e s te n  

b le v c irc a 1 1 5  T d r. L a n d u d la g t t i l H u s e , o g d e n t i lb a g e b le v n e  A g e r 

lo rd  in d d e e lt i 1 L  M a rk e r, s o m  s k u ld e  d r iv e s  m e d  o v e r fk a a re t K o d b e lb ru g .  

H v a d  d e r v e d d e n n e O p d y rk n in g  v a r t i l s to r H jæ lp , v a r o v e r 5 0  T d r .  

L a n d , s o m  v e l ik k e k u n d e k a ld e s E n g d e n g a n g , m e ir s n a r t b le v d e t 

v e d R y d n in g e n a f g a m le S to d o g v e d G rø fte g ra v n in g . F re m d e le s  

c ie d e E ie re n to s to re E n g e i N æ rh e d e n , h v is H o h a n v p fo d re d e  

p a a d e n n y e G a a rd ; e n d v id e re h a v d e h a n o m tre n t 5 0  T d r. L a ttd , 

s o m  a lle re d e v a r u r td e r P lo v e n , o g fo m  v a r i re t g o d G jo d n k n g s -  

f ra ft ; —  h a n k u n d e v e d H jæ lp a f E n g e n e s tra x b e g y r id e m e d s a a  

s to r k v æ g b e s æ tn in g , a t h a n h a v d e G jo d tt in g t i l e e n M a rk .

J o rd e rn e s B o n ite t v a r e n B la n d in g a f L e e r o g G ru n s m e d  

M e rg e l t i l U n d e rla g ; L y n g v a r d e r k u n l id e t a f, d e r im o d  T re rro d d e r  

o g S te e n , d o g v a re d is s e h v e rk e n m e g e t s to re e lle r i b e ty d e lig  

M æ n g d e . E t ik k e g a n s k e u b e ty d e lig t A re a l a f A g e rjo rd e n v a r s iid  

o g o m tre n t i s a m m e T ils ta n d s o m d e jy d s k e K jæ r, d e tte b le v u d 

g ra v e t o g T u e rn e a fs k a a rn e , h v o rp a a d e r b le v s tu k k e t I ld p a a  

d is s e , h v o rv e d I ld e n fo rp la n te d e s ig o v e r J o rd e n ; U n d e rla g e t d e r  

v a r o v e ra lt M e rg e l m e d T o rv e m u ld t i l M a d jo rd (h e ro m  e r ta lt i 

s y v c n d e A fs n it). S æ d s k ifte t v a r b e s te m t t i l 1 , B ra k ; 2 , V in te rs æ d ,  

o g R a p s ; 3 , B y g o g V in te rs æ d ; 4 , K lo v e r ; 5 , G ræ s o g H a lv b ra k ;  

6 , R u g ; 7 , E rle r o g  K a rto f le r; 8 , B y g ; 9 ,1 0 , l i,  G ræ s ; 12, H a v re .

T il H u s e n e  la g d e s 1 2  T d r . L a n d t i l h v e r t, fo r a t d e k u n d e  h o ld e  

H e s te , s o m  b e h ø v e d e s t i l O p d y rk n in g e n a f d is s e s L o d d e r ; i d e fo rs te  

A a r f ik B e b o e r ile S a a c s æ d o g F o d e s o e d , im o d a t ry d d e d e re s J o rd e r

) U a g te t je g s e lv r ie r d e n n e G a a rd , s a a k a n je g d o g ik k e t i lv e ie b r in g e  

s a a fu ld s tæ n d ig e O p ly s n in g e r , s o m je g ø n ffe d e , d a d e n n e O p d y rk n in g  

e r d e n s tø rs te h e r i  A in te t, o g  R e s u lta te t  h a r i d e t m in d s te  i  d e n  H c n -

s e e n d e v æ re t e fte r  D n s k e , a t H e n s ig te n  e r n a a e t, n e m lig  a t  g jø rc

d e n s Io rd e r s k ik k e d e t i l P ro d u c tio n ; s a a le d c s h a r je g i 1 8 4 0 a v le t  

1 2 | F o ld R u g  p a a  e e t S ty k k e  J o rd , o g  i d e t H e le k a n d e r  n u  a v le s

v e d a lm in d e lig B e h a n d lin g  g o d S æ d o v e ra lt , h v o r d e r 1 8 1 1  k u n v a r

g a m le T ræ s tu b b e m . m .
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og optage et bestemt Areal under Ploven. Senere maatte de sættes 

paa temmeligt lave Afgifter, som de kunde afqvitte med Spoend- 

dagsarbeide; men disse Lodder vare bande for store og for smaa, 

thi de kunde ikke drives uden egen Hestekraft, og de vare for smaa 

til, at der paa dem kunde holdes to gode Heste; derfor kom ogsaa 

disse Boelsmænd kun flet ud af det, og Eieren fik kun maadeligt 

Spernddagsarbeite af dem.

At denne Opdyrkning har været kostbar, er naturligt, og den 

daværende Eicrs Arvinger fik vistnok ikke Teedkeparten for Gaardeit, 

da den efter hans Dod solgtes ved Auction, af det, som den havde 

kostet; men dertil kom da ogsaa, at den solgtes under saare ugun

stige Omstændigheder og paa en Tid, da Ekcndommene vare i maa- 

delig Priis og kun lidet sogte. Men gavnede han ikke sig selv, saa 

var det dog en stor Gevinst for Staten, at der paa det Areal, 

hvorpaa der kun levede i det Hoieste otte Familier, nu leve 23 

Familier; hvor der for holdtes omtrent 30 Fækreaturer, nu holdes 

over 100 Koer, hvor der for ku« avledes lidet Sæd til Salg, nu 

sælges flere hundrede Tender aarlkgt.

En anden Gaard, som nu bestaaer af omtrent 250 Tonder 

Land, blev ved dette Aarhundredes Begyndelse opdrevet; dcn var 

kun et Overdrev, der blev udleiet til nogle jydste Prailgere, som 

benyttede det til Græsning for Heste og Qvæg, hvilke de bragte 

herover fra Jylland; men da en ung Landmand fik Brugsret derover, 

begyndte han selv at holde Stude derpaa, og om Vinteren samlede 

han Gjodnittg ved at fodre dem med Ho af nogle Enge, som laae 

der i Nærheden, og ved Halmen af en Tiende, som han kjobte og 

modtog i Kjærven. Derved saae han sig i Stand til esterhaands 

at opdyrke dette Overdrev, som nu er eu smuk Avlsgaard, hvorpaa 

der holdes et Meierie af 60 Koer, og hvorfra der aarligen sælges 

ikke ubetydeligt Sæd.

Til raae Jorders Opdyrkning maae vi ogsaa henfore, at nogle 

store Bonderlodder af Udmarkerne i de senere Aar ere bievne sam- 

menlagte og opdyrkede; saaledes i den sidste Tid fire Gaarde, hver 

med omtrent 200 Tonder Land. Disses Jorder have egentlig ikke 

henligget, som lyugbegroede Heder, men have tildeels været drevne 

uden Plan, snart et Stykke hist, snart et andet her. Efterat Jorderne

6
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ere blevne inddeelte, har man taget en Lod i Brak og gjodet saa 

meget af den, som det lod sig gjøre, og saaledes fortsat; Sædskiftet 

har i Almindelighed været indrettet om ikke just ganske, saa dog til- 

deels efter den almindelige Jordbrugsmaade: 1, Brak; 2, Vintersæd; 

3, Byg; 4, Erter og Kartofler; 5, Byg; 6, Havre; 7, Klover 8, 9, 

Græs. Her har overalt været en Deel dyrket Jord, og kun sjeldenl har 

der været store Vanskeligheder at bekæmpe. Dog maae vi fremhæve 

Qvellingehoi, som ialt har 200 Tonder Land, hvoraf ikke ganske 

lidet var dyrket, men hvoraf ikke ubetydeligt var enten skarpt Sand, 

begroet med Lyng, eller gamle Torvegrave. Disse ere blevne ud

gravede og fyldte decls med Fylden fra Grofterne deels med Sand; 

Heden er bleven opploiet, og pleier den forste Sæd at være Bog- 

hvede og derefter Nug. Paa Tørvejorden lykkedes Boghveden for- 

trinlkgt, naar et Lag Sand var paakjort, og de feige Furer raadnede 

prægtigt; efter Sandets Paakjorsel ploiedes ikke, førend efterat Bog- 

hveden var hostet.

Ogsaa paa Samso er ved Bisgaard et Overdrev blevet op

dyrket af den nuværende Forpagter; det bestod omtrent af 70 Tonder 

Land, af meget forskjellig Bonitet, deels ere Jorderne meget lette, 

deels indeholde de stærkt dodt Leer med ikke faa side Pletter. Der 

græssedes paa det 70 til 90 unge Stude, og ved at folde disse 

om Natten og i den varme Tid om Middagen og i Folden at stroe 

med Tang, samlede Forpagteren Gjodning til et stort Areal aarligt; 

anden Gjodning anvendtes ikke i de to forste Aar. Forpagteren begyndte 

med Brak, og blev for forste Rotation folgende Drift bestemt: 

1, Brak; 2, Rug; 3, Kartofler; 4, Havre; 5, 6, 7, 8, Græs; dette 

Sædskifte agtes forandret ved næste Omgang, men endnu er intet 

nyt bestemt. Af dette Areal var omtrent Halvdelen aldeles raa 

Jord, og uagtet der var meget Arbeide med Brakningen, da der 

maatte ryddes og graves meget, er Forpagteren dog tilfreds med 

dette Foretagende, og er ikke bleven skuffet i sme Forventninger.

Foruden de her nævnte Opdyrkninger maae vi endnu nævne to 

Forjog med at opdrive lynggroet Hede, det ene i Nærheden af Ny- 

kjobing, det aildet ved Cerchenfeld, hvor der under Godset henlaae 

omtrent 160 Tender Land, som ere blevne samlede til en Parcelgaard, 

kaldet Brændemosegaarden. Paa begge Steder er Overskorpcn dodt
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S a n d ,  m e n  v e d  N y k jo b i n g  e r  U n d e r l a g e t  o v e r a l t  S a n d ; p a a  B r æ u d e -  

m o s e g a a r d e n  e r d e t a f v e x le n d e , d o g  m e e s t  L e e r o g  l e e r b la n d e t  M e r g e l ,  

d o g  o g s a a  i P l e t t e r  A h l . O p d y r k n i n g e n  b e g y n d e s  p a a  s a m m e  M a a d e  

b e g g e  S t e d e r , H e d e n  o p b r æ k k e s  n e m l i g  o g  h e n l i g g e r  t o  e l l e r  u n d e r -  

t i d e n  e n d o g  t r e  A a r  u r ø r t , d e r e f t e r jæ v n e s  d e n  m e d  H a r v e n , s k j o n d t  

d e t t e  A r b e id e  k u n  l i d e t g a v n e r , d a  J o r d e n  b a a d e  e r  s a m m e n s u n k e n  

o g  t i l d e e l s  s a m m e n g r o e t , h v o r p a a  d e n  p l o i e s  a n d e n  G a n g . I  B e -  

g y n d e l s e n  l o d  F o r p a g t e c e i t p a a  L e r c h e u f e l d  d e n  k u n  l i g g e  V in t e r e n  

o v e r , p l o i e d e  d e n  d e r p a a  p a a t v e r s  o m  F o r a a r e t , o g  v e d b l e v  a t h a r v e ,  

p l o k e  o g  t r o m l e ,  m e n  u d e n  a t  f a a e  s y n d e r l i g t u d r e t t e t d e r v e d . —  D e n  

a n d e n  P l s k n i n g  f o r e t a g e s  n u  p a a la n g s , d a  F u r e r n e  e l l e r s  s k æ r e s  i  

s m a a  f l ' k r k a n t e d e  P u l t e r , s o m  e r e  v a n s k e l i g e  a t f a a e  h a r v e t i g j e n n e m ;  

d e r n æ s t h a r v e s , g j o d e s  o g  s a a e s  S p e r g e l . E f t e r a t  d e n n e  e r h o s t e t ,  

b e h a n d l e s  J o r d e n  p a a  B r æ n d e m o s e g a a r d e n  t i l R u g , d e r e f t e r t a g e s  

K a r t o f l e r , o g  d e t f o l g e n d e  F o r a a r s a a e s  H a v r e  m e d  G r æ s f r o . —  

V e d  N y k j o b in g  d e r im o d  b r u g e s  J o r d e n  t o  A a r e f t e r h i n a n d e n  t i l  

S p e r g e l , d e r e f t e r t a g e s  t o  H a lm e  R u g  i T r æ k , o g  i s i d s t e  H a lm  

R u g  læ g g e s  J o r d e n  u d ; n a a r d e n  d a  h a r  v æ r e t b r u g t t i l G r æ s  i  

t o  e l l e r  t r e  A a r , o p t a g e s  d e n  f o r s t  i D r i f t ,  G r o n jo r d e n  m e r g l e s  o g  

læ g g e s  d y b t o m  E f t e r a a r e t , o m  F o r a a r e t h a r v e s  d e n  o g  H a v r e  s a a e s  

i d e n , h v i l k e n  e x s t k r p e r e s  n e d . D e t  f o l g e n d e  A a r  g j o d e s  d e n  o g  b e -  

s a a e s  m e d  S p e r g e l ; D r i f t e n  e r f o r  T i d e n  s a a l e d e s : 1 , H a v r e ,  h v o r t i l

m e r g l e s ; 2 , B r a k , s o m  g j o d e s  o g  b e n y t t e s  m e d  S p e r g e l ; 3 ,  R u g  

4 ,  S p e r g e l ; 5 ,  R u g ; 6 , K l o v e r ; 7 ,  G r æ s .

I n g e n  a f  d i s s e  t o  O p d y r k n i n g e r  e r f o r e t a g e t u d e n  i F o r b i n d e l s e  

m e b  e t a n d e t Ä v l s b r u g ; d e n  M a n d , s o m  v e d  R y k j o b in g  i v æ r k s a t t e  

d e t t e  F o r e h a v e n d e , h a v d e  a l l e r e d e  e t  A g e r b r u g , o g  e ie d e  h a n  t i l l i g e  e n  

b e t y d e l i g  E n g , f o m  v e l v a r f n u r o g  u jæ v n , e g e n t l i g  k u n  g a m l e  

T o r v e g r a v e ; m e n  d a  h a n  f i k  d e n  p l a n e r e t o g  g r o f t e t , s a r t e  d e n n e  

G r u n d f o r b e d r i n g  d e n  i g o d  t i l s t a n d . D e r  e r  n u  4 0  T o n d e r  ( ' a n d  

o p d y r k e t o g  i D r i f t ,  o g  1 6  T o n d e r  L a n d  e r i d e t t e  A a r  a t t e r  b l e v e t  

o p d y r k e t . B e d  B r æ n d e m o s e g a a r d e n  e r  e n  S t r a n d g r æ s n i n g , h v o r p a a  

d e r  g r o e s s e s  F a a r , s o m  f o l d e s  o m  M id d a g e n  o g  N a t t e n  p a a  d e n  

o p b r u d t e  H e d e ; d e r e r f r e m d e le s  e n  g o d  E n g , S t e e n s h o r n  k a l d e t ,  

s o m  h o s t e s  t i t b e m e l d t e  G a a r d , o g  e t b e t y d e l i g t Q v a n t u m  H a lm  

b r in g e s  s t a d ig t f r a  H o v e d z a a r d e n  d e r t i l , e l l e r s  h a v d e  O p d y r k n in g e n

6 *



84

ikke ladet sig iværksætte uden meget langsomt, da Jordernes Ujævnhed 

gjoc Mergling umulig, forend de have gjennemgaaet een Notation, 

Paa begge Steder haves Tang, hvoraf meget bruges; forst sammen- 

kjores bcit i Bunker ved Stranden, og forst det folgende Aar bruges 

den til Stroening eller til at blandes lagviis i Møddingerne.

Disse sidstnævnte Opdyrkninger have ikke havt noget aldeles 

ugunstigt Resultat; men dog paastaae de Mcend, som have iværksat 

dem, at de ikke ville paatage sig nogen Opdyrkning, hvor de ikke 

havde Hjælp enten fra allerede organiserede Agerbrug eller fra Enge. 

Ved Nykjobing er det Eiendomsjord, der er bleveu opdyrket, men 

det er Grundtaxtjorder, og derfor kan det meraske være tvivlsomt om 

det Arbeide, der er gjort paa dem, vil blive betalt, naar Stedet 

sælges, da det vel vil være vanskeligt at finde en Liebhaber til det, 

som forstaaer sig paa Agerdyrktting. Var dette ikke Tilfældet, vilde 

dette Arbeide vistnok blive betalt, naar Jorden afhændedes. For

pagteren paa Lerchenfeld har kun forpagter Bcoeudemosegaarden, og 

har han den frit i 16 Aar, imod, naar den Tid er udloden, kun 

at faae Bygningerne erstattede med deres halve Værdi. Imidlertid 

kan han nu græsse 300 Faar der, hvorimod hans Sæd paa de op; 

bygede Jorder kun giver ham omtrent fem Fold, men det er ogsaa 

endnu hans forste Omgang; ved Nykjobing er efter Merglingen 

avlet langt bedre Sæd, men det er anden Rotation.

Endnu maae vi tilfske, at Kallundborgs Kjobmcend have op

dyrket meget af Kallundborg Lyng; men det kan ikke siges, hvoc- 

ledes Fremgangsmaadcn har været, og om den ogsaa kunde be

stemmes, kan den ikke tjene som nogen Regel; thi den Mængde 

Gjodnittg, som en Kjobmand kan have, især naar han tillige driver 

Brcendeviinsbrænderi, kan Landmanden kun i faa Tilfælde tilveie- 

bringe, allermindst naar han har nedsat sig paa en Hede.

Paa de nævnte Opdyrkninger er anvendt Hestekraft; ubetydeligt 

Arbeide er kun gjort ved Stude; Opdyrkeren ved Nykjobing an- 

flaffede sig vel nogle; men det var ham ikke muligt, at faae hans 

Folk til at bruge dem, da hans ovrkge Forretuinger afholdt ham 

fra stadigt Tilsyn. Til Besætningen er for storste Delen anskaffet 

Qvceg, kun paa Vrændemosegaardeli holdes udelukkende Faar, som 

ogsaa er Hovedbesoetumgeu paa Lerchenfeld.
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Forend vi forlade dette Afsnit, maae vi bemærke, at af nogle 

Overdrev og Udgræsninger opbrydes af og til et Stykke, fom i 

Almindelighed ingen Gjodning faaer, men kun maa give ved flet 

Behandling nogle Halme, og udlægges da igjen som oftest uden at 

Grcesfro saaes. Dette iværksættes for at fornye Gronsværen, naar 

Mosset begynder at tage Ovcrhaand, og tages da i Almindelighed 

Boghvede forst, og derpaa efter Omstændighederne enten Nug eller 

Havre. Nogle Bonder, som have Part i den store Aamose, op- 

drive det Hoieste deraf, og have Enkelte ogsaa gjodet og udlagt med 

Hvidklover og Raigræs; de have da undertiden ogsaa begyndt 

med Havre, lagt Jorden dybt om Efteraaret, om Vinteren paa 

Frost kjsrt kort Gjodning derpaa, og om Foraaret ikke ploiet til 

Byg, men kun harvet. Det folgende Aar have de saaet Havre med 

Hvidklover og Raigræs. — Dersom det er hensigtsmæssigt for Ved- 

kommende at tage disse Jorder under Plov, saa er det vistnok en 

meget daarlig Methode, som de have fulgt ved at tage tre Halme 

langstraaet Sæd og kun give tre Ploiuinger, det er vist langtfra, 

at de derved forbedre Jorden paa nogeusomhelst Maade.

11.

Soger Agerdyrkeren at skaffe sig reen og god Saaesced?

(■o

<V de senere Aar lærer Bonden at sætte Priis paa gode Sædevarer; 

Kjobmændene vrage hans Sæd, naar den ikke er reen, og ogsaa til 

eget Forbrug veed han, at god og reen Sæd er bedre end svang 

og uretn; at han ikke kan vente Andet end Ukrud, hvor han saaer 

Ukrud, er en saa indlysende Sag, at han ikke har behovet en lang 

Tid til at indsee det. Tidligere skal Bonden vel have sagt, at 

Heire og Klinte var dog bedre end Intet, nu derimod har jeg hort 

ham sige, da han kjobte Scederug, at hans Rug havde været fuld 

af Heire, og der kunde dog ligesaa godt groe Rug der, hvor Heiren
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havde groet. Hvor der er Fremadstræben i Agerbruget, og hvor 

Eiendommene ere faa dyre, som de nu ere i vort District, der kan 

ikke en saadan Uorden sinde Sted, som at saae flet Sæd. — Derfor 

sorger nu næsten Enhver for god Saaesæd; han tager den bedste 

Sæd dertil, og soger ved Kastning og Rensning at faae den reen, 

og ikke faa Bonder kjere deres Saaesæd hen til Gaarde, hvor der 

ere Rensemaskiner, for at faae den renset der; ja tilbyde ettdogsaa Be

taling derfor. — Dog kan man ikke ncgte, at man i Almindelighed 

nok kunde hehove at gaac lidt videre end allerede er skeet, men til- 

deels har Mangel paa Driftscapital gjort, at der ikke anvendes 

endnu mere; thi en hyppigere Omskiftning med Saaesæden kunde 

maaskee være hensigtsmæssig, og at man altid sorgede for ny Saae

sæd, ttaar den, man har, enten udarter eller blandes. Saaledes 

trænger man vist i det Hele til ny Scederug, da den hvide er 

udartet og tillige er blandet med bruun *)> den engelske Havre er 

ikke længer saa meelholdkg og tyndskallet o. s. v.

Da Enhver efter Evne sorger for at skaffe sig reen Saaesæd, 

kan der heller ikke i det Hele taget være Tale om synderlig Handel 

med Saaesæd; den eneste Sædart skulde være Hvede, thi da den er 

mislig, kan den tage saadan Skade, at man ikke tor benytte den 

til Saaening Af Vikker, Klovcrfro og Græsfro kjobes næsten 

altid paa de storre Gaarde, hvad der forbruges.

Med Kloverfro er en Skik, som upaatvivlelig burde afskaffes, 

nemlig at saae Avnen; Ingen, som har Raad til at saae velrenset 

Fro, bor saae greet i Avneu eller Avnerne, som greet er renset fra; 

det Forste er dog ikke saa galt som det Sidste, men i ethvert Til

falde bringes en Mængde Ukrudsfro paa Marken, hvilket enhver 

Landmand bor gjore alt Muligt for at faae bort af sin Ager. En 

tætsluttet og reen Kloverafgrode, som forbedrer Jordeu og gjor den 

beqvem til Sæd, kan han ikke vente ved al saae urenset Fro eller 

endog kun de smaa Kjærner, som ikke ere udtæcskede, tilligemed alt 

Ukcudet; vel er det sandt, at Bondens Klover kan blive temmelig

) Mon ikke den hvide kan udarte her, at den bliver mørkere, saa at det, 

som vi ansce for Blanding, kun er en Udartning? Climatct kan gjore 

større Undere end bette.
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t»k; men han saaer meget tykt, og tærsker Froet ikke nær, og der 

staaer næsten altid ogsaa meget Ukrud imellem den.

12.

DyrkeS mindre almindelige Scedarter, Foder- eller 

Handelsplanter?

^3 femte Afsnit have vi, ved at omtale de forskjellkge Jorddyrknings- 

maader, der almindeligt folges her i Amtet, tillige sect, hvilke Væx- 

ter til Seed, Foder eller Handel der dyrkes meest, og hvilken Plads der 

er indrømmet dem i Soedomlobeue. I den gamle Brugsmaade 

dyrkes i Reglen kun langstraaet Sæd, dog begynder man at indskyde 

Erter og Kartofler i den, kun sjeldent Klover; i det overskaarne 

Kobbelbrug saaes kun langstraaet Sæd og Klover (undertiden blandet 

med Græsfro); i de forbedrede Brugsmaader avles, foruden lang- 

straaet Sæd, Erter, Kartofler og Klover, undertiden endog Raps, 

Vikker, Vikkeblanding, Spergel m. M.

Af Vitttersæd dyrkes Rug og Hvede. Vinterbyg er blevet 

forsogt, men ikke med Held; det kræver omtrent samme Jord og 

Behandling som Hvede, og har ved de Forsog, som her ere blevne 

aitstillede, ikke givet saa godt Udbytte. Der blev ogsaa klaget over, 

at, da det modnes tidligere end anden Sæd, faldt Spurvene meget 

stærkt i det, og bidroge ikke lidet til at formindske Udbyttet. Lhaer 

siger, at det ikke dyrkes i England, hvor der dog forbruges saa- 

meget Byg; men Hveden er ogsaa altid sogt der, og derfor ansees 

det fordeelagtigere at dyrke denne Sædeart.

Af Rug dyrkes nu i Almindelighed den hvide, hvilken ned- 

stammer fra Provstkrug; men er dog ikke aldeles fri for paa de 

fleste Steder at være lidt blandet med den brune, som endnu dyrkes, 

men dog bestandigt aflægges mere. Saavidt jeg har kunnet erfare,
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er denne aflagt efterhaanden, som der er anviist en hensigtsmæssigere 

Plads i Rotationen for Rugen.

Behattdlingsmaadett til denne Sædart, som af nogle Land- 

oeconomer paastaaes at være den fordeelagtigste, er allerede omtalt 

i det femte Afsnit; det er anfort, at i den ældre Brugsmaade, 

hvor der gjodes til Byg, saaes Rug i dettes Skubber, ofte kun med 

een Plokning; i Brugsmaaderne med Brak saaes ben sædvanlig i 

denne, eller ogsaa den saaes efter Naps med to Plotninger; frem- 

deles at den undertiden saaes i Havrestubbe og sjeldent efter Kar- 

tosler; i sine egne Stubbe kun undtagelsesviis *).

Da Nugen har saa forffjellkg Plads i Notationerne, ffulde 

man antage, at man nu havde her i Amtet tilstrækkelige Erfaringer 

for, hvilken af dem der er den bedste; og dog er det langtfra, at 

Folk i Gjcrningen vise det. De Fleste horer man paastaae, at 

Rug lykkes bedst i fuld Brak, hvilket jo ogsaa er rimeligt, da Jorden 

glodes og behandles stærkt, og dog seer man, at i nogle Brugs- 

maader (især i overffaaret Kobbelbcug) tages Rug baade i Brak 

og i Bygstubbe. Nogle mene, at den lykkes ligesaa godt i benyttet 

Brak, hvor Grønfoderet afhugges, naar der kun gjodes godt, Andre i 

benyttet Brak, som bliver tilsaaet, enten med Vikkeblanding eller Spergel 

eller Boghvede, hvor Foderet aftoires, Andre igjen i Rapsstubbe, i 

det mindste, naar dettne Sæd har staaet godt. Efter Vcrlgsæd 

saaes ikke megen Vintersæd, da der hellere vælges Byg, hvilket til

deels har sin Grund i, at Sneglene ere flemme efter Erter og 

Vikker; efter Boghvede saaes ofte Rug pan Sandjorderne.

Hvor tykt Rug bor saaes, herom er man hellerikke ganske 

ettig; idet Nogle mene, at man ikke bor spare derpaa, som de 

sige, fordi Vinteren altid tager noget bort; dog kan man vist nu 

i Gjennemsnit regne en Tonde per Tonde Land, nogle Steder 

mindre, endog kun fem eller sex Skipper, naar der nemlig saaes

*') Saaledes benyttede for nogle Aar siden flere Bønder den Rug, som 

faldt af i den stærke Storm 1835, til Saaesæd, og ploiede og tilharvcde 

Jorden; at dette lykkedes fuldkomment har jeg intet Sted hørt, — 

men det anvendtes vel tildcels af dem af Frygt for at mangle Byg 

til Saaesæd om Foraaret.
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tidligt, da den derved faacr Lei'lkghed til at buffe sig allerede om 

Efteraaret. — Lige saa stor Meningsforskjellighed der herfler i dette 

Punkt, er der ogsaa med Hensyn til Tiden at der bor saaes. Efter 

gammel Skik saaedes meget seent, tildeels vistnok fordi 2Cvret overalt 

blev opgivet, og man derfor befrygtede, at Kreaturerne ffulde ffade 

den formeget; — paa den senere Tid har man saaet tidligere, og 

i Almindelighed ansees Midten af September for at være den bedste 

Tid, dog have Nogle i de sidste Aar saaet i August Maaned. 

Den tidlige Saaening har den Fordeel, at Planterne blive stærke 

for Vinter, og altsaa desto bedre kunne modstaae ugunstigt Vekr, 

hvilket ofte indtræffer om Foraaret hos os, da det fryser om Natten, 

og toer om Dagen. Fremdeles maa anfores, at den tidligt saaede 

Sæd dækker Jorden hurtigt om Foraaret, hvilket er meget vigtigt 

under den hyppigt indtræffende Foraarstorke, da Jorden derved ikke 

tørres saa stærkt, men holder mere paa Væden. Endnu er der en 

Omstændighed, som paa Leerjord og især i Skovegne tilraader tidlig 

Saaening, nemlig at Jorden er langt lettere at behandle i August 

og Begyndelsen af September, end senere; thi saa længe Varmen er 

i Veiret, kan Jorden hurtigt tørres, og om ogsaa en Negn ind- 

træffer, er den dog snart igjeu begvem til at behandles; senere derimod 

kan en ubetydelig Negn for flere Dage standse Arbeidct med dens 

Behandling.

Paa den anden Side kan det dog neppe negtes, at den meget 

tidlige Rugsaaening kan paa meget geile Jorder have sine Mislig- 

beder. Hos en Bonde saae jeg i Begyndelsen af October 1839 saa 

ftæi'f Rug, at den laae henad Jorden, som om den havde været 

tromlet. 5 Sommeren 1810 var den derimod kun tynd, men havde 

dog lange Vipper. — Dog var denne Mand ikke den Eneste, der 

havde saaet saa tidligt; men de Andre havde ladet deres Faar t 

tørt Veir gaae paa Rugen, hvilket vist gavner den meget; thi derved 

afædes Bladene uden at Hjertet tages med, saafremt man ikke sætter 

for mange paa een Gang paa den. Sidste Efteraar blev der ogsaa 

gjoct et Forsog med at omhugge tidligt saaet Vintersæd forst i 

November, hvormed der staldfodredes; dette synes hensigtsmæssigt, 

og der viste sig ingen Forffjel paa Rugen. lade store Kreaturer 

gaae paa Sæden, kan ikke billiges, da de efterlade for dybe Traad
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og let sammentræde Vandsurerne. — Dersom der skulde indtræffe 

meget vaade Eftcraar, saa at man ikke kunde lade Faar gaae paa 

Rugen, saa vil man dog rimelkgviis ved en Harve i Frostveir 

kunne losrive den Skorpe, som de raadnede Blade danne, og derved 

afhjælpe den Skade, som hiin kunde foraarsage *).

•) I Vinteren 18|j; var der ogsaa paa nitn Rug flere Pletter, hvor 

Bladene vare sorraadnede og laae i en Kage, men uden at jeg i 

mindste Maade fandt tynde Pletter sammesteds, da vi hostede den.

f!>) Dersom man kunde antage, at samme Udsæd var passende i England 

og Danmark, da var den her nævnte altfor høi; thi efter Uoungs 

anstillede sammenlignende Forsøg vilde 6| Skjcppc være rigtigst Udsæd; 

men vi kunne neppe vente samme Resultat af Forsøg her som i 

England; derimod maae vi beklage, at vi ikke i Danmark have 

sammenlignende Forsøg i denne Henseende.

Nogle have ogsaa villet paastaae, at den tidligt saaede Rug 

blev vel svær, men ikke givtig; at den i Almindelighed bliver lang i 

Straaet, er ganske rigtigt, ligesom at der ikke af den kan tærskes 

saa meget paa en Dag fom af mere kortstraaet; men at den efter 

Areal ffulde give færre Fold, er vist langt fra at være sikkert; 

tvertimod paastaae de, som i lang Tid have brugt den tidlige 

Saaening, at de altid i den Henseende have været tilfredse.

Af Hvede dyrkes sædvanligt den brune; men vi kunne ikke 

ncevne nogen enkelt Art af den, thi de forskjellige Arter af bruun 

Hvede sindes blandede mellem hverandre, og ere dog ikke engang altid 

frie for Stænk af den hvide. For nogle Aac siden begyndte den 

hvide saakaldte polske Hvede at dyrkes; men Erfaringen syntes her 

at vise, at den ikke er saa haardfor som den brune, især kan den 

vanskelig modstaae en ugunstig Vinter eller Foraar, og ben er næsten 

aldeles aflagt igjen. En anden Slags hvid Hvede, den saakaldte 

„Wiltingthonske", er i det Smaa blevet forsagt, og lader det til, at 

den vil kunne dyrkes med mere Held hos os.

Hvedens Plads er iioesten altid i reen og gjodct Brak, kun 

sieldent saaes den i benyttet Brak eller i Rapsstubbe; Saaetiden er 

sædvanlig sidst i September, dog ofte senere, og er den brugelige 

Udsæd fra en Tonde til ti Skjepper **),
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Førend Hveden saaes, syltes den som oftest; Dette skeer enten 

med Sildelage og Kalk, eller, istedetfor Sildelage, Saltlage eller Salt 

og Vand, eller ogsaa bruges Vitriol (circa 8 Pd. pr. Tonde) og 

Salt eller Vitriol og Kalk. Mange sætte stor Priis paa denne 

Syltning, og antage, nt Hvede kan ikke lykkes, naac denne for

sommes; dog synes enkelte Forsog med Hvede, som ikke har været 

syltet, at bevise, at den er ligegyldig. I Thaers Beskrivelse af det 

engelske Agerbrug anføres, at de engelfle Landmænd ingen Tro 

have paa Syltningen, da Erfaringen har viist dem denne som al

deles ligegyldig; et Fjerdingkar Kalk eller otte Lod Vitriol skulde 

man hcllerikke antage at kunne have stor Indflydelse paa en Tonde 

Hvede.

Et Foretagende ved Vintersædens Behandling, som i andre 

Lande betragtes for et væsentligt, nemlig at harve den om Foraaret, 

har hidtil næsten været ukjendt hos os; dog ere nogle enkelte 

Forsog anstillede dermed, og har man været tilfreds dermed. Naar 

Vintersæden er silde saaet, og altsaa ikke dækker Jorde« om For- 

aaret, da trækker der sig let en Skorpe over den ved indfaldende 

Toeke, igjennem hvilken Soeden ikke kan flyde eller Luften virke 

paa Jorden, ikke engang Regn, naar den ikke er vedholdende; — 

derfor er det saare vigtigt at harve, endnu førend Jordert er bleven 

haard. — Hvor væsentligt dette Foretagende antages at være, kan 

sees af Thaers Ord: „I de Egne, hvor man er bekjendt med dette 

Foretagende, skulde man snarere tilgive en Landmand enhver anden 

Forsømmelse, end om han i rette Tid og ved gunstigt Veir undlod 

at harve Hveden. Man opsætter ethvert andet Foretagende for at 

bruge alle Spænd paa Hvedeageren."

bygget saaes enten uden frist Gjodning i Vintersædens 

^tubbf, eller efter Erter og Kartofler, eller i treaarigt Kloverland, 

eller i Gronjord med eller uden Gjodning, eller endelig i sine egne 

Stubbe. Som allerede i de tidligere Afsnit bemærket, ansees det nu 

fer vigtigt at anvende sin Gjodning i Brakken til Vintersæd, der 

gjodcs derfor nu til Byg kun af dem, der endnu holde ved den 

gamle Brugsmaade, og undtagelscsviis af Andre, enten naar de 

have Gjodning tilovers, eller ved at forandre Driften maae hjælpe 

paa cl Stykke Jord. Derimod er man temmelig enig i, at bet
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bor saaes i kraftfuld Jord og ikke for langt fra Gjodning; at gjode 

til Kartofler og derefter tage Byg fleer ikke, skjondt der saaes meget 

Byg efter ugjodede Kartofler, og i det Hele taget til Vedkommendes 

Tilfredshed. Den almindelige Fremgangsmaade ved Jordens Be

handling til Byg er, at vinterlægge Jorden, harve den om For- 

aaret, ploie den og saae paa Furen, Sæden uedharves; dog harve 

ikke Faa, forend de saae, Andre harve Jorden aldeles til og exsticpere 

Bygget mb, Andre igjen exstirpere eller freie det ned paa den 

viuterlagte og tilharvede Jord, hvilket er bemærket i niende Afsnit, 

hvor Exstkrpatorens Brug blev omtalt.

At give to Foraarsploininger bruges kun undtagelsesviks (meest 

troec jeg af holstenske Landmænd, som have bosat sig her i Amtet), 

uagtet det baade i England og Holsteen stal være gængse; men 

vore Foraar ere ofte saa korte, at vi maae haste af al Magt med 

Saaenittgen, cg ffulde det være til virkelig Nytte, at give to Foraars- 

ploininger, maatte Jorden ligge nogen. Tid imellem dem, derved 

vilde Saaeningen trække for langt ud, naar vi havde et Foraar 

som det i 1839, og vi vilde ikke kunne vente at faae Sæden moden. 

(Desuden vil det vist ikke være til Gavn i tørre Forsommere at be- 

arbekde Vaarsædsjorden saa stærkt; thi den vil blive saa blottet for 

Bædske, at Soeden vanskeligt vil komme op*).  At give to Efteraars- 

ploiningec til Byg, hvorom man vel horer Enkelte tale, lader sig 

neppe realisere ved Avlsbrug, der ikke have en usædvanlig Arbeids- 

fraft, undtagen der tages Byg i Kloverland eller Gronjord, da man 

saa kunde lægge Jorden meget tidligt eller egentlig halvbrakke den; 

at lægge Rugstubbene strax, naar Rugen var hostet, og siden harve 

Jorden og give en Ploining til, kuttde vist være meget godt, men 

det vilde vanskeligt lade sig udfore med sædvanlig Arbeidskraft uden 

at forsinke andet Arbeide; — Ertejord var endnu vattskeligere at 

behandle paa denne Maade, og ved Kartoffeljord lod det sig neppe 

realisere.

*) I den Omstændighed, at det kun sjcldent vil være til Fordcel at be- 

arbeide sin Jord stærkt om Foraaret, kunne vi ogsaa see en Grund 

til at foretrække Bexeldrift, for at den kan ved sig selv holde Jorden 

recn og skjør, saa at vi ikke skulle see os nodte til at anvende stærk 

Behandling om Foraaret.
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At erstirpere Bygget ned paa den vkuterlagte og Alharvede Jord 

er i niende Afsnit allerede omtalt*); denne Fremgattgsmaade begyndte 

for omtrent fem Aar siden, har siden udbredt sig temmelig meget, og har 

flere Steder vundet Bifald, men er ogsaa af Eilkelte bleveii forkastet. 

Paa velrenset Sandjord er den vist isærdeleshed at anbefale.

Af denne Sædart saaes deels sexradet, deels det almindelige 

toradede, deels det engelske (Chevalier-) Byg; det forste har vist for 

længere Tid siden været almindeligt, men er tildeels fortrængt af 

det almindelige toradede. Det har kun en kort Vegetationsperiode, 

og det er formodentlig Grunden til at flere Bonder paa gode Jorder 

saae mere af det end af det toradede, da de gjerne ville hoste tidligt. 

Forresten er den almindelige Erfaring, at det er misligere, men igjen 

i gunstigt Veir giver flere Fold; samt at det i vaadt Veir er vanffeligt 

at hoste, da Axene let knække af, og Kjærnerne lettere spire end andet 

Byg; dets Værdi er ogsaa langt ringere. Paa storre Gaarde dyrkes 

det næsten flet ikke; men der er det sædvanlige toradede begyndt at 

blive fortrættgt af det engelske, hvilket sidste dog igjen lader til at 

blive aflagt, fordi det har i det mindste paa Jord, som ikke er af 

udmærket Bonitet, længere Vegetationsperiode, hvorfor ogsaa mange 

Landmænd, der have lerede og side Jorder, i Somrene 1838 og 1839 

havde betydeligt Tab af dette, da det ikke engang blev fuldkomment 

modent. Paa Sandjord derimod synes det at passe sig meget godt, 

da man der kan vente at det modnes og da er vægtigere end andet 

Byg. Da det begyndte at indføres, blev det tillige roest for at 

have bedre Couleur end det andet toradede, hvilket jo er af Vigtighed, 

især naar det skal forsendes til England; men nu klage Flere just 

over det Modsatte, og paastaae endog, at det har havt Udseende, 

som om det var ladebrændt allerede forend det blev hjemkjort. Om 

det i Almindelighed giver flere Fold end det andet toradede, er vist 

endnu problematisk; paa god Sandjord kan man maaffee antage 

det, da det ikke synes der at lide saa meget af en kortvarig Torke; 

paa muldede Jorder, fom drive Sæden hurtigt, er det vel ogsaa 

fordcelagtigere; paa lerede eller side Jorder, hvor det vanskelkgen 

modnes, giver det derimod neppe saamange Fold", og ofte er det

) See Pagina 74.
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der af flet Qvalkret, hvorfor det der liden al Tvivl bor fmkasteS, 

Man kunde maaffee mene, at det der dog i al Fald burde saaes, 

nnar Foraaret var tidligt; men derfor kan det alligevel blive silde 

modent, hvorpaa vi have sect et tydeligt Beviis i Sommeren 1810, 

da det, uagtet det blev s. Ex. paa een Gaard saaet den syvende April, 

dog forst blev tjettlkgt til at hjemkjores midt i September. — Et 

Fortrin har det sexradede Byg, fremfor de andre Sorter, nemlig 

dets Halm, som ganske bestemt er langt bedre; den engelske Byg- 

halm er flang og strid.

Af det sexradede Byg saaes som oftest 10 Skjepper, undertiden 

derover paa en Tonde Land; af det toradede fra en Tonde til ti 

Skjepper; af det engelske fra sire Skjepper til een Tonde, men det 

sidste dog kun sjeldent hoiere end sex Skjepper. — Bonderne have 

ofte den Idee, at jo kraftfuldere Jorden er, desto tykkere bor der 

saaes; thi, som de udtrykke sig, den har Magt til at fore det frem.

Havre har saare forskjellkg Plads i Sædomlobene; der ere 

Brugsmaader, hvor den i kcaftfuld Jord saaes efter Kartofler og 

Erter, eller i Gronjord; i andre tages den som sidste Halm i lang- 

ftraaet Sæds Stubbe, eller vel endog i sine egne Stubbe. Kun 

undtagelsesviis gives Havre mere enb een Ploiniiig, som foretages 

enten Efteraar eller Foraar; tages Gronjordshavre, da ploies meget 

dybt. At ploie om Foraaret til Havren istedetfor om Efteraaret, 

antages at give bedst Sæd; men af Frygt for at Arbejdet skal blive 

for stærkt, naar den skal saaes, foretager man den sædvanligt i det 

mindste paa de ftorre Gaarde om Efteraaret.

Af Havre dyrkes den hvide engelske, den holsteenske, den danske, 

den sorte og Svcecdhavren; sammenlignende Forsog ere ikke anstillede, 

faa at der vanskeligt kan siges noget Resultat, uagtet faa mange 

Slags ere dyrkede. Den sorte er dog maaffee den givtigste; men det 

er vanskeligt, endog om der er nok saa god Orden ved et Avlsbrug, 

at holde den anden Seed aldeles fri for Stænk af Havren, og da 

skamskænder den sorte den hæsligt; derfor er den bleven aflagt paa 

Gaarde, hvor der ellers ikke finder Uorden Sted. — Den engelske 

Havre lader til at være for godt vant; thi den udarter hos os, 

og er i det Hele ogsaa meget mislig. — Sværdhavren kræver en 

lang Vegetationsperiode og er tykskallet, men giver mange Fold.
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?lf Havre saaes fra ti Skjepper til to Tonder per Tonde 

Land; især saaes den tykt, naar det er Gronjord, der optages til den.

Boghvede dyrkes kun lidet, sædvanlig er dens Dyrkning kun 

paa mager Sandjord, og Jordens Behandling dertil er meget for-

skjellig; nogle Steder saaes den i Gronjord eller Stubjord i een

Fure, andre Steder saaes den i vinterlagt Jord, som gives en

Ploining til om Foraaret. Dens Dyrkning indskrænker sig i det

Hele til Seed, til Gronfoder bruges den ikke meget, dog have Nogle 

begyndt at saae den i Brakmarken og enten givet Kreaturerne den 

paa Stald eller ladet dem afgræsse den; — som gron Gjodske er den 

allerede omtalt. Hvad der bidrager til, at den dyrkes saa lidet til 

Sæd, er dens Usikkerhed og Halmens ringe Værd; hellerikke er den 

just nogen synderlig sogt Handelsvare.

Erter dyrkes almindeligen til Sæd; som oftest saaes de i 

Stubjord, der ploies een Gang, enten Efteraar eller Foraar, og 

Ertertte ncdharves; Nogle have harvet den vinterlige Fure, saaet deri 

og exsiirperet eller endog ploiet dem ned, hvilket har en dobbelt 

Nytte, da det jo stjerner og renser Jorden og tillige nedbringer 

Guterne langt bedre, end det kan gjores ved farven, og de, fom 

blive ovenpaa Jorden, ere spildte, dersom der ikke falder nogen 

Regn strax efter Saaeningen.

Af Erter saaes sædvanligt de sildigt modne gule; fo c nogle Aar 

siden begyndte der at indføres nogle tidligt modne, de gave godt, 

men deres Halm var kort, og Jorden var ikke saa skjor efter dem 

som efter de sildige, derfor bleve de aflagte tgien, da man mærkede, 

tit Bygget i Ertestubbene blev ringere. Graae Erter dyrkes yderst 

lidet; den Slags, som findes her i Amtet, er tidlig moden, næn 

lader til at være villig og burde maaskee lægges Vind paa. For- 

resten dyrkes Erter paa mange Jorder, hvor de aldrig burde findes, 

da Kartofler passede bedre. Erter saaes omtrent saa tykt som Havre.

Ertehalmen bruges baade til Hornqvæg og Faar; paa nogle 

Vondergaarde faae disse slet ikke Andet; Hornqvæg æder den ogsaa 

begjerligen, og da der avles en langt storre Masse Foder paa en 

Tonde Land deraf end af langstraaet Seed, saa staae Erter i den 

Henseende over denne. At flære Ertec til Hestene bruges tildeels 

hos Banderne,
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'Pikker dyrkes kun for saa vibt til Sæd, som der behoves 

Saaesæd til gronne Afgrøder; derimod dyrkes de til Staldfodring, 

for at afhugge dem, eller for at toire dem op. De saaes enten i 

Brakjorden eller o g fan i Vænger ved Gaardene, og der gjodes næsten 

altid til dem. Kun saare sjeldeilt saaes de ublandede, men med 

Havre eller Byg. — -Naar Nugen fryser bort i Lavfald, saae 

Beuderne ublandede Vikker der, som da slaae Rodder udeu at harves.

Uden Vikker er det vist meget vanskeligt om ikke aldeles umuligt, 

at Sommerstaldfodringen kan bestaae hos os; men ofte dyrkes de i 

en uforholdsmæssig Moeilgde; thi de bruges til Basis for den, istedetfor 

kun at være et Mellemfoder; og Block har vist fuldkommeit Net i 

at sige, at det er urigtigt at anlægge Sommerstaldfodring, hvor den 

ikke kan stotte sig paa Klover som Hovedfoder; thi skal den baseres 

paa andre Foderurter, da bliver den for kostbar. — Naar Viklerne 

forbruges gronne, omploke Nogle Stubbene strax saasnart de ere 

huggede, Andre lade Jorden ligge for at oplose dem; men dette har 

ku« til Folge, at Jorden bliver ureen, og giver kun et daarligt 

Toirslag, faa at det volder mere Skade end Gavn.

Med Hestebønner ere kun ganske faa Forjog gjorte; deriblandt 

eet i 1839, hvilket var saa tilfredsstillende, at det blev fortsat i det 

Storre i 1840. De bleve saaede efter Hvede, hvortil var brakket 

og gjodet, og radsaaedes i hveranden Plovfure saa tidligt om For- 

aaret, som det lod sig gjore; da de begyndte at komme op, harvedes 

der, men det vaade Veir tillod ikke Hypningen, forend de bleve for 

svære, og de bleve uhyppede, desuagtet gave de en meget god Host, 

c. 10 Tdr. paa en Td. L., hvilken var besaget med 1 Td. — Paa 

stærk Leerjord, som er i god Gjodningskraft eller paa muldede Jorder 

med leret Underlag ere Hestebønner sikkerlig en vigtig Mellemfrugt, 

og tillige en Frugt, som giver en temmelig sikker Host; naar Jorden 

er stærkt gjodet, skulle de ogsaa forberede den godt til Hvede; forresten 

have de den Mislighed, at de have lang Vegetationsperiode, saa at 

de maae saaes saa tidligt som muligt; men de kunne ogsaa taale 

vaad Behandling af Jorden.

Spergel er ikke ualmindelig paa den senere Tid, den saaes i 

Brakmarken og bruges til Toning. Den Art Spergel, der her 

dyrkes, er den lave; men det var ønskeligt, at den storre Art indførtes,
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for at man kunde have den som Surrogat for Kloveren, naar den 

skulde flaae feil. — Spergelens gode Egenskab som nærende Plante 

for Qvæget paaskjonnes overalt, hvor den dyrkes, da Enhver, der 

har dyrket den, har sect, hvorledes Koerne give langt mere Melk og 

Smor, naar de i nogen Lid have staaet paa den, end paa hvilken- 

somheist anden Foderurt eller Græsart; at oprykke Spergelen og 

give den paa Stald, har jeg ikke truffet her i Amtet. Nogle have 

talt om at ploie Rugstubbene om ftrax, naar Rugen var hostet, 

for deri at saae Spergel, hvilket kunde være meget godt, da det jo 

absolut vil hjælpe meget paa TEvret-Græsningen, dersom det kun lader 

sig forene med det ovrige Arbeide, der falder paa samme Tid; — 

Spergeljorden maatte da ploies om inden Vinter. Ved et lille 

Agerbrug har jeg sect, at Rugstubbene exstirperedes og deri saaedes 

Spergel, som groede ret villig; — men at denne Fremgangsmaade 

med Held skulde lade sig realisere hvert Aar, er ikke at vente, thi 

er Rugstubben svær, da lader Exstirperingen sig umulig iværksætte, — 

falder der Torke i August, da vil Spergelen ikke naae nogen Fuld

kommenhed forend Jorden skal vinterlægges, — desuden kan Exstir- 

peringen af Rugstubbe neppe vcere noget lettere eller hurtigere Arbeide 

end en Ploining, da de ofte maa stoppe og bortkjores, for ikke at 

flæbe for Harven.

'Kløver dyrkes overalt, hvor forbedrede Brugsmaader ere ind

forte, undertiden endog i den gamle; den forskjellige Plads, der 

indrømmes den i Scedomlobene, er allerede omtalt. Det er sikkerligen 

et af de stocste og vigtigste Fremskridt, der er gjort i Landvæsenet, 

da Kloverens Dyrkning indfortes; men destoværre synes det ikke, at 

man kjender denne tilfulde hos os. Der ere i Tydskland Avlsbrug, 

hvor Kløveren saaes i forste Halm efter gjodede Brakfrugter, og 

Enhver, der kommer herfra, vil forbauses over den Masse af Foder, 

som der avles, og endnu mere forundret vil han blive, ved ikke at 

finde Andet end Klover, hverken Græs eller andet Ukrud, og 

der er sandelig Kloveravlen til stor Fordeel; men paa den anden 

Side er der vist kun en saare ringe Fordeel ved en slet dreven 

Kloveravl, naar Froet nemlig saaes i Jord, som har baarct flere 

Halme langstraaet Sæd og altsaa er mager og ureen, — og 

Boung kan derfor have Ret, naar han siger, at det er bedre,
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ingen Klover at faae, end nt saae den i treble Halm efter Gjodning, 

hvor ingen rensende Mellemfrugt har varer indskudt, da den kun 

giver en flet Afgrode, og Jorden bliver mere forvildet, end om ingen 

havde været saaet. — Den flette Plads, som gives Kloveren, er 

vistnok ogsaa den storste Feil, som de danske Agerbrug lide af, og 

forend dette forandres, kunne de ikke naae nogen betydelig Holde, 

uagtet den Fremadstræben, som enhver opmærksom Iagttager maa 

indrømme det danske Landvæsen; thi en stor Deel af Jorden (nemlig 

den, som bruges med Klover og Groes) bliver siet benyttet, giver 

ringe Udbytte, og sættes i en saadan Forfatning, at Brak bliver 

nødvendig. Mange Steder vilde det halve Areal, udlagt i reen og 

kraftfuld Tilstand, give samme Udbytte til Foder og Græs, og 

Kloverstubbene kunde da optages til Sæd uden forudgaaeude Brak

behandling.

Mærkværdige ere Resultaterne paa de Forsog, som Thaer be

retter*) at Young har foretaget i fem Aar efter hverandre, for at 

faae Vished om, paa hvilken Plads i Rotationen Kloveren er fordeel- 

agtigst. Han saaede den i forste, anden og tredie Halm efter Brak; 

i forste Halm havde den næsten fire Gange saa stor Værdi som i 

anden, og i tredie var der efter Poungs Beregning Tab ved dens 

Dyrkning. Det er denne Mands Forsog, vi maae erindre, og 

hans Skrifter, hvilke gjorde Epoke i det engelske Agerbrug, saa at 

vi vel ikke aldeles ligegyldigt kunne oversee dem; — det cr forresten 

Skade, at han ikke undersøgte, hvor stort Tab der er ved Klover i 

fjerde eller femte Halm.

Kloveren benyttes sædvanligt flere Aar, og derfor saaes ofte rod 

blandet med hvid og Groesfro; det forste Aar flaues den, de andre 

afgræsses den; —- i det andet er den rode Klover i Almindelighed 

for storste Delen borte, og i det tredie kan man vist sige, at den 

altid er det. Derfor vilde det maaskee ogsaa være rigtigere, hvilket 

bruges kun paa ganske enkelte Steder her t Amtet, at saae den 

rode for sig, og opbroekke den, naar den er benytlet til Slet, og den 

hvide blandet med Græsfro i et andet Nummer til Græsning.

’) Thacrs Beskrivelse over det engelske Jordbrug, Pag. 257.
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Fro avles af mindre Agerbrugere; derimod ikke ved storre 

Avlinger, men kjobes deels paa Markederne, deels af Frøhandlere og 

Kjobmænd; der forbruges ikke lidet hollandff Kloverfro.

-Lucerne dyrkes kun ved et lille Agerbrug (c. 15 Tdr. L.) her i 

Amtet, og det kun paa 2 Skpr. Land; men da der ere Jorder her, 

som vare skikkede til dens Dyrkning, vil jeg ikke undlade ker at 

meddele baade Fremgangsmaaden dermed samt Resultatet. Jorden 

var god, kraftfuld og muldet; efter gjodet Bikkehavre blev den reol- 

ploiet, derpaa gjodet og ploiet i sædvanlig Dybde. Efter nt have 

givet endnu en Ploining blev Froet saaet; — hvormeget Udbytte 

det har givet er ikke til at bestemme, da det er brugt afvexlende 

med andre grønne Afgroder til Staldfodring; det er blevet slaaet 

fire Gange aarligt. — Reolploiningen var omtrent 14 Tommer 

dyb, nu vil det vise sig om nogle Aar, om den ikke var for let, 

saa at Planterne gaae ud, naar Roden naaer Plovens Dybde.

Blandt Græsarterne dyrkes især Thimothei og de forskjellkge 

Slags Raigræs; det forste bruges mest paa lavtliggende Jord, 

hvor man frygter, at Kløveren skal gaae bort, men bruges af mange 

ogsaa paa hoi Jord, overalt hvor de saae Klover. Paa een Gaard 

lægges Jorden ud til Græsning med hvid Klover og Thimothei. 

Nogle rose dette Græs meget, fordi det er tidligt om Foraaret og 

staaec sig godt paa siid Jord, en Egenskab, som sikkerlig mange 

Steder gjor det næsten nødvendigt, da Kloveren ikke kan holde sig 

der; — Andre derimod klage over at det er stæret og grovt, en 

Egenflab, som de, der ynde det, vel indromme, men paastaae, at den 

ikke gjo-r det ubehageligt for Qvæget, derimod bevirker den, at det er 

lettere at hoste og ogsaa hvor man kokker Klover, blive Kokkene ikke 

saa let gjennemlobne med Regn naar de« er blandet med dette Græs, 

som ved Hjælp af sine lange og brede Blade flyder Regnen.

Af andre Græsarter var tidligere Rajgræsset meget udbredt, 

men paa Mrierigaardene er man ikke fuldkommen tilfreds dermed; 

Nogle paastaae at det giver bitter Melk, Andre, at det vel kan 

være godt til de to forste Overgange, at Qveeget kommer paa Græs- 

gangen, men derimod til tredie Gang kun fremviser stive Stilke, 

som Kreaturerne ikke ville æde. For disse Klager kan man ikke 

negte at der er Grund, men derfor kan man langtfra ganske fra-
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kjende Raigræsset alt Værd; thi til Faaregræsning er det sikkerlig et 

fortrinligt Græs, thi Faarene holde det lavt, og derved forebygges 

den sidstnævnte flette Egenskab ved det; og naar Hornqvæg er toiret 

og holdes til at æde godt reent, vil den ogsaa vise sig langt mindre.' 

At det skulde gjore Melken og Smorret bitter, bencegtes af Flere.

Det saakaldte franske Raigræs, avena elatior, hsit ^avregræs, 

er begyndt at dyrkes, og lader det til, at det har de bedste Egen- 

skaber, saaledes at det baade giver ftort Qvantum og god Qvalitet; 

men der er paastaaet, at det ikke holder sig mere end eet Aar, og 

vil altsaa ikke være tjenligt til at saae, hvor Jorden i flere Aar 

skal benyttes til Græsning.

Kartoffelavlen er i en Række af Aar bleven meget udbredt hos 

os; der dyrkes ikke længere Kartofler kun til Huusholdnings-Brug 

i Haugerne; men de lægges nu i Marken, og benyttes enten som 

Foder til Malkeqvæg eller endnu hyppigere til Fedning; eller de sælges, 

og hvor dette lader sig gjore uden altfor vanffelig Transport, der 

betaler en Tonde Land med Kartofler sig ofte ligesaa godt som een 

med Hvede *),  - men de ere udtoerende, og Toppen gjengiver kun 

en ringe Part af den Gjodningskraft, som de berøve Jorden, saa at 

deres Salg bor kun finde Sted i Agerbrug, der producere megen 

Gjodning, eller hvor denne kan kjobes, hvilket paa mange Steder 

ogsaa vil kunne flee, hvor de sælges, da det jo i Almindelighed kun 

er i Nærheden af Kjobstæderne, hvilke sædvanlig have mindre Jord, 

end de burde, for at faae deres Gjodning tilstrækkeligt anvendt. 

Dog er det langtfra, at Pluraliteten af de Landmænd, der sælge 

Kartofler, sorger for at producere desto storre Qvantum Gjodning 

eller kjobe den; og derfor vil Kartoffelavlen paa samme Tid, som 

den har hævet mange Agerbrug fra en ussel Forfatning til en hoi

*) Dog er det vel neppe at vente, at Kartofler bestandigt skulle forblive 

en Handelsvare; thi naar Norge ingen Misvæxt har, ville de vel ikke 

søges saa stærkt dertil, som nu er ffeet i nogle Aar; den eneste Maade 

til at gjøre dem til stadig Handelsvare, var sikkerlig, at oprette flere 

Kartoffelbrænderier i Danmark, hvilke burde være paa Landet, især 

paa de Steder, hvor der haves lang Transport til Kjobstæderne.
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Production, have den modsatte Virkning paa mange andre; thi 

baade udtceres Jorden ved den, og tillige pulveriseres den saa stærkt, 

at de folgende Afgrøder tage den Gjodningskcaft, som endnu findes 

i den.

Kartoflernes Plads i Sædomlobene er som oftest ester anden 

Halm efter Gjodning, undertiden efter forste, og kun saare sjeldent 

gjsdes til dem. Den almindelige Behandlingsmaade, man giver 

Jorden, er folgende; man vinterlægger den, strar om Foraaret harves 

undertiden, derefter, naar det lader sig gjore for det andet Arbeide, 

ploies Jorden igjen, harves og tromles. Derpaa lægger man Kar

toflerne, hvilket man gjor ved at omploie Stykket igjen og lægge 

dem i hver tredie (sjeldent i hver fjerde) Plovfure med omtrent een 

Fods Mellemrum mellem hver i Raden. Naar Kartoflerne komme 

op harves de, senere hyppes de af de omhyggeligere Agerbrugere tre 

Gange, og lade de endog det Ukrud, som Hyppeploven lader staae, 

oprykke. Ved forste Hypning lader man ogsaa Folk folge Hyppe- 

ploven for at borttage Jorden, hvor den skulde være ophyppet paa 

Kartoflerne og skjule dem, da de derved ellers visne. — Lægningen 

foretages ogsaa saaledes, at Jorden ophyppes med Kartoffelploven, 

Kartoflerne lægges i Furerne, som denne har trukket, undertiden 

endog efter Snor, saa at de blive lagte i lige lang Asstand, og 

Jorden slæbes over paa dem med en omvendt Harve *)♦

') Idet Thacr begynder at omhandle den engelske Kartoffelavl, ere hans 

Ord følgende: „Naar enhver Dagleier i Tydffland troer fra Grunden 

af at forstaae Kartoffelavlen, og en stor Deel Landmænd og oecono- 

miffe Skribenter næsten holde det under deres Værdighed at tale neget 

derom; saa ere Englænderne næsten ikke uvissere i Henseende til 

nogen Jordfrugt, og holde ingen mere værd til nærmere Opmærksomhed 

og Undersøgelse end denne." — Hvad her anføres at være Tilfældet i 

Tydffland, finder ogsaa Sted hos os for Dieblikket; thi her troer 

ogsaa næsten enhver Landmand tilfulde at vide, hvorledes man bør 

dyrke Kartofler, og antager, at det ikke kan fkee paa nogen fuldkomnere 

og fordcelagtigere Maadc, end han udøver, uagtet den stedse har været 

den samme, og han ikke engang i det Smaa har forsøgt andre;

men maaskee kommer denne Tro deraf, at han endnu hos nogle Bønder 

kan see, at Kartofler lægges i feig græsbunden Jord, hvor der da 

heller ikke hostes uden flette, — og derfor anseer sin Dyrkningsmaade
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Der dyrkes som oftest gule Kartofler hos os; men de for- 

fljcllige Arter ere meget sammenblandede, hvilket man tildeels kan see i 

Blomstringstiden, idet der ofte sees hvide, blaae og violette Blomster 

paa samme Ager. De med violette Blomster (ihvorvel ikke uden Blan- 

ding med andre Sorter) dyrkes mest paa Herregaardene, de ere 

sildigt modne, men give flere Fold end de tidligere, og desuden kan 

Kartoffeloptagningen ikke ret vel begynde for October Manned for 

det andet Arbeide; Bonderile foretrække derimod for en ftor Deel 

de tidligere modne Kartofler. Til Huusholdnings - Brug dyrkes 

nogle med blaae Blomster, som benævnes Kastaniekartofler, mett som 

vist egentlig ere dem, der andre Steder benævnes Sukkerkartofler; 

de ere kun meget smaa, men sindes i Mængde under hver Knold, 

have ogsaa kun liden Top, og ere vanskelige nt holde rene.

Englænderen Andersons bekjendte Forssg med Hensyn til 

Kartoffeldyrkning gik for en stor Deel ud paa at faae afgjorte Er- 

faringer-for, hvilken Afstand Kartofler bor lægges i; og i kraftfuld 

og veltilberedet Jord give de de storste Afgrøder i to Fods Afstand, 

naar de blive lagte hele og hyppede efter begge Lede; hos os lægges 

de sædvanligt i een Fods Afstand i Raderne, og to Fod mellem 

Raderne. Dog kan det maaskee ogsaa antages, at Kartofler bor 

lægges tykkere jo magrere Jorden er, og omvendt, ligesom det er en 

bekjendt Erfaring, at jo kraftfuldere Jorden er, desto tyndere kan 

man saae*). Undertiden gjores Raderne for tæt, til at der ordentlig

for et non plus ultra. Ville vi imidlertid spørge, hvilken Afstand 

mellem Raderne, og hvilken imellem Kartoflerne i disse, der er tjen- 

ligst, eller hvilken Kartoffelart der er fordeelagtigst, da faae vi ncppe 

nogetsteds fyldestgjørende Svar; de Fleste ville vel endog ansee os for 

Tosser, fordi vi fremkomme med den Slags Sporgsmaal, som jo dog 

enhver Landmand maa efter deres Mening kunne med Lethed besvare sig selv.

v) Denne Erfaring ville dog Bønderne, som allerede bemærket, ikke antage; 

tvertimod paastaae de, at god Jord skalbesaaes tykt; at dens Gjødnings- 

kraft gjør, at Sæden buffer sig stærkt og derfor ikke bør komme for 

tykt op, betænke de ikke. — Forresten trænge vi haardt til en Mand 

som vilde og kunde opoffre sig til at anstille Forsøg for at skaffe mere 

Lys i denne som i saamange andre Grene af Landocconomien, i hvilke 

vi kun have Oplysninger fra Fremmede, — og dog er Agerbrug Dan- 

marks Hovederhverv.
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fan hyppes, hvilket bliver en stor Feil, da Jorden ikke kan t\V- 

strcrkkelig bearbeides. - At lægge overskaarne Kartofler bruges kun 

ved mindre Avlsbrug, at soge de mindste ud til Lægning er kun 

saace lidet brugeligt, hvilket ogsaa bor forkastes, da det jo vilde være 

det samme, som at saae svang og ufuldkommen Sæd. I Tydskland 

saae jeg for nogle Aar siden, at Dinene udtoges af Kartoflerne, for 

at lægges, og det Dvrige brugtes da til Fodring; de bleve lagte tykt; 

men mon dog ikke hele Kartoflen giver flere Skud?

Ikke faa Steder seer man, at Kreaturerne faae Lov til at af- 

gnave Kartoffeltoppen længe for Optagelsestiden; som oftest sl'ppe 

Bønderne deres Besætning ud, saasnart de faae indhostet, og de lade 

den kun sjeldent vogte. Ogsaa i denne Henseende ere Forjog an- 

stillede af Anderson, hvilke have fyldestgjorende beviist, at Roden 

paa Kartoflen ophorer at groe, naar Toppen er afædt. En anden 

Sag er det, i de sidste Dage før Optagelsen at gfore det, forat 

Toppen ikke stal hindre ved denne, hvilket dog ogsaa har sine Mislig

heder, især den, at Qvæget let kan faae Kartofler i Halsen og om

komme derved, da det beroer kun paa Vogterens Paapassenhed, om 

dette kan forhindres eller ikke. — At afplukke Blomsterne, forat ikke 

Frugten skal trække Kraft fra Planten og derved formindflc Ud-

— hvilket er for nogle Aar siden omtalt, jeg trocr i Have

tidenden — er mig bekjendt ikke sorsogt, og vil vel ikke lad- sig realisere 

i det Store.
Optagningen skeer paa to Maader, enten graves de op eller 

ploies op, hvorefter de opsankes, den sidste Maade er den hurtigste, 

og naar Jorden er tor, da kunne Kartoflerne ligesaa reent optages 

som ved Gravningen. — Der er blevet indvendt, at Jorden ikke 

faner faa god en Behandling, som ved Opgravningen, da den derved 

jo bliver gjennemgravet; men man maa erindre, at denne Grav

ning ikke har synderligt at betyde; thi der graves kun et Hul ved 

hver Knold, og Jorden hverken gjennemhakkes af Spade eller rives; 

desuden er ved Kartoffelavlen Jorden saa stærkt skjornet og endog 

pulveriseret, at stærkere Bearbeidning sikkert er overflødig.

Bonderne begynde Optagningen tidligere end de storre Gaarde, 

og tabe ofte ikke ubetydeligt derved af Udbyttet; derimod have de 

igjen den Fordeel, at de med Lethed faae Kartoflerne optagne paa
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den Aarstid, da Dekret er mildere og Dagene længere, tillige kunne 

de lade gaae en Dag hen, om det falder ind med Regn, saa at 

Jorden bliver tor igjen, og derved faae de deres Kartoffelhost sædvanlig 

tor i Huus.

Af andre Rodfrugter dyrkes ingen i storre Mængde; de Forsøg, 

der have været gjorte med Runkelroer, Kaalraabec og Turnips, ere 

kun ubetydelige, og have de ikke givet saadanne Resultater, at disse 

have opmuntret til at fortsætte dermed. Turnips er vel egentlig 

den Rodfrugt, som vilde have mest Vigtighed, da deres Udbytte skal 

være liig Kartoflernes, de ikke skulle toere saameget paa Jorden og 

flulle være god Forberedelse til Hvede. Man skulde ogsaa antage, 

at da Turnips lykkes godt i Skotland, maatte det Samme være 

Tilfældet hos os, og dog synes de faa Forsog, her ere gjorte, at 

vise det Modsatte*).  Forresten har den danske Landmand Vanskelig

hed ved at kunne faae et sikkert Resultat ved disse; thi han kjendec 

i Almindelighed kun Omgangsmaaden af Beger, uden selv at have 

scet den, og kan derfor let gjore Misgreb; fremdeles kjender hans 

Folk ikke Haandgrebene, saa at de gjore i det mindste Forsogene 

kostbare, om de ikke aldeles fordærve dem. Runkelroer ere ogsaa 

forsogte; men forend der er Udsigt til fordeelagtig Afsætning, vil 

deres Dyrkning neppe vinde Fremgang. Kaalraber plantes under

tiden paa enkelte Pletter, f. Ex. opbcudt Eng, og behandles som i 

Haverne, men ogsaa dette er kun Undtagelse. Gulerødder og Kaal 

dyrkes ikke i Marken.

*) Saaledes gjordes 1838 et Forsøg paa mager Sandjord, omtrent paa
2 Skpr. Land avledes 24 Tdr.; 1839 fortsattes Forsøget og foretoges 

i det Store omtrent paa 10 Tdr. Land lavtliggende Jord, for en Deel 

Tørv med Mergel-Underlag. Frøet kom prægtigt op, men Jordlopperne 

ødelagde Planten, saa at der avledes kun nogle faa Tønder, uagtet 

der saacdes 3 Gange.

Af Handelsplanter er Raps den mest udbredte, dog er dens 

Dyrkning i de senere Aar tildeels indskrænket. Det er forunderligt, 

at dens Avl var langt heldigere i Begyndelsen, da den indfortes, 

end nu, — maaskce fordi enhver Frugt lykkes bedst forste Gang
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den saaes et Sted, eller ogsaa det kan være muligt, at Rapsen, 

som en Kaalplante, hvortil altid mange Insecter holde sig, har 

trukket disse til sig, og derved misliggjort dens Avl for Fremtiden. 

Dog har i 1840 nogle Steder her i Amtet været hostet særdeles 

store Qvanta, endog indtil 20 Tdr. per Tonde Land, men det 

kan ikke siges almindeligt; der er derimod Avlsbrug, hvor der tidligere 

har voerer avlet fra 12 til 20 Tdr., hvor der nu i de senere Aar 

kun har været hestet 5 til 7 Tdr. per Tonde Land, og det er ikke 

engang sjeldent, at den kan saa totalt mislykkes, at den maa om- 

ploies og omsaaes, eller endog saaes andre Sædarter istedetfor den.

Det er altid en Ubehagelighed at dyrke en mislig Sæd, da 

det afstedkommer Uorden i Driften, naar den mislykkes; hvor 

Sædskiftet f. Ex. er: 1, Brak; 2, Raps; 3, Vintersæd; 4, Byg; 

5, 6, Klover; 7, \ Vintersæd, \ Byg; 8, Havre; 9,10,11, Klover; 

der vil man altsaa, naar Vintersæd saaes istedetfor mislykket Raps, 

faae Nr. 2, 3 og det Halve af Nr. 7 med Vintersæd, hvilket 

maaskee ikke vil forringe Indtægten betydeligt, men det giver en 

stor Host af Vintersæd paa een Gang, ligeledes vil det give en 

Bygmark mere det næste Aar end man ellers har, og hvis Rapsen 

lykkes det Aar, da har man for lidt Vintersædshalm, og er Veiret 

ustadigt under Hosten, medfører det et besværligt Hostarbeide, da 

det desuden i sig selv er for stort for den sædvanlige Arbeidskraft. 

Omploies ikke Rapsen, men dog afgiver en simpel Host, da forvildes 

Jorden som oftest og er vanskelig at behandle til Vintersæd; — 

den flette Rapsafgrøde kan man godt sige har til Folge, at Jorden 

ikke giver nogen god Host, forend den atter tages ind i Brak.

Som allerede tidligere bemærket saaes Rapsen i Brakjorden, 

og glides der til den; den almindelige Saaetid er Slutningen af 

^uli Manned. Nogle have saaet tidligere, men det har ikke viist, 

at det skulde være den tjenligere; man iagttager at saae den, naar 

det tegner til Regn, eller focend Jorden er bleven tor efter den.

For nogle Aac siden begyndte man ogsaa at dyrke Sommer- 

raps sAvel); i Foraaret 1836 saaedes et ikke ubetydeligt Qvantum, 

da Vinterrapsen var gaaet bort det foregaaende Efteraar; men intet 

Sted hostedes rigtigt godt, jeg troer neppe over fem Fold, og denne 

Raps holdt ikke Priis med Vinterrapsen. Paa en Gaard, hvor
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der ofte er hostet overordentlige Afgrøder af Raps, var den ogsaa 

ganet bort, uagtet der var ro Gange saaet om Efteraaret; om 

Foraaret var det betænkt, at der skulde saaes Byg, men da der blev 

talt og skrevet saameget den Gang om Avel, bestemte Forpagteren 

at saae denne. Den blev saaet forst i Mai, men da Torken ved- 

blev det Aar i det mindste i den Egn fra Midten af April til 

Begyndelsen af Juli, kom der næsten flet intet ep deraf, uagtet 

den øvrige Vaarsæd ikke var flet. Der havdes saaledes det Aar 

ingen Host af den halve Brakmark.

Der er blevet paastaaet af Nogle, at ingen Gaard her i Amtet 

har dyrket RapS uden Tab, en Paastand som sikkerlig er ubefoiet. 

Der er paa nogle Gaarde hostet meget godt, saaledes var f. Ex. 

Udbyttet paa 15 Tdr. Land i 1835 200 Tdr. Naps, der solgtes 

til lljr Nbd. Tonden, eller for hele Hosten 2300 Rbd., en Sum, 

som langt oversteg Jordens Værdi den Gang, og dog havde en 

Hagelbyge afflaaet 20 til 30 Tonder. Den ovrige Brakmark var 

samme 21 ar besaael med Hvede, som blev faa afpidsket af Stormen, 

at den knapt gav tre Fold. Der ere Agerbrug her i Amtet, hvor 

Gjennemsnitshosten ikke er under 8 Fold Raps; Middelprisen i 20 

Aar horte jeg engang en Kjsbmand i Kiel angive til S Rbd. Selv, 

altsaa vil Rapsen der i Gjennemsnit ikke have givet under 64 Rbd. 

Ved samme Agerbrug vil Middeludbyttet af Hvede i Brakjorden 

ikke kunne give over 9 Fold foruden Udsæden, og Gjennemsnits- 

priscn er hoit ansat 5 Rbd., eller 45 Rbd. af en Tonde Land, der er 

alrsaa 19 Dtbb. for Hvedehalmen og til at dække Rapsens kostbarere 

Host, hvilket dog neppe udgjor 2 Rbd. per Tonde Land mere end 

Hvedens. Rapshalmens Værdi er faa ringe, at den ikke kan komme 

i Betragtning. At der ere Agerbrug, som kun have hostet 4 a 5 

Fold Raps i Gjennemsnit, er ganske vist, men Grunden dertil er 

vistnok, at Jorden ikke har passet til Raps, eller og andre Om

stændigheder , som burde afholde en Laildmand fra at iildfore en 

for hans Forhold upassende Scedart.

Med Dodder er der i 1839 og 1840 gjort Forsog paa to Steder 

i det Smaa; men Resultatet var hidtil saaledes, at det skulde fort

sættes i det ©tørre. De gave omtrent fem Tonder per Tonde 

Land; men skal Olien, der presses af denne Plantes Fro, være
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langt finere end af Rapsens, og derfor man det vel ogsaa have 

stocre Pengeværdi.

Ligeledes saaedes Kanarifro i nogle Aar paa forskjellige Steder, 

men man fandt sig ikke tilfreds dermed, og nu er del aflagt; der 

blev indrømmet Jord af samme Beskaffenhed, som den, hvori der 

saaedes Byg, men Udbyttet var kun ringe. Ukrudet lod til at være 

en flem Fjende for det, som det ikke kunde faae Bugt med.

Hor dyrkes kun ved mindre Avlsbrug til eget Behov; den 

saaes sædvanligt i lavtliggende Gronjord, som opploies, og saaes den 

i forste Fure. Der benyttes tildeels rigaisk Fro, som af Venderne 

benævnes det tydske Fro. Naar Froet begynder at modnes, ruskes 

Herren og bredes paa Gronjord, hvor den henligger indtil den er 

skikket til at brydes. Den bindes da i Knipper, tages ind og tærskes, 

hvorpaa den torres over en Grav og brydes ved Haandkraft. 

Senere skjætte og hegle Bonderne den selv, uagtet man nu for 

4 Mk. pr. Lpd. kan faae Heglingen besorget af en Horsvinger i 

Kallundborg, hvorved Horren naturligviis bliver langt bedre. Det 

er forresten langt fra at der her i Amtet produceres tilstrækkelig 

Hor; ikke alene ved de større Agerbrug kjobes den hos Kjobmændene, 

men ogsaa af mange Bonder. (Hamp dyrkes næsten aldeles ikke.) 

Dog er det at vente at Horavlen i Egnen ved Terslose vil tiltage, 

da der er af en privat Mand paabegyndt et Lærredsvæveri, hvorfor 

han har 1840 opkjobt Hor paa Roden, tillige synes i de Sogne, 

der ere længere fra Kjobstæderne, Huusfliden at være i Tiltagende, 

hvilket ogsaa har bidraget til at Bønderne saae mere Hor, da de 

baade selv forbruge megen, og ogsaa til Indsiddere kunne sælge nogen.

13.

Spores Sygdomme hos Kornet? Brand? Nust? 
Vteeldug;* nt. Fl.? Har man paalidelige Erfaringer 

om Aarsagerne dertil eller om Midler derimod?

Sygdom, der hyppigst hores Klager over, er Brand i 

Hvede; men vi mangle saavel paalidelig Erfaring om Aarsagen til
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denne, som om Midler, der kunne forebygge den. Man antager 

almindeligt, at stille Veic og brændende Solhede, som folger paa 

Regn eller stærk Dug, skal være Aarsag dertil; eller i det mindste 

at dette frembringer Brand, om denne vel ogsaa af andre Aarsagec 

kan fremkomme. Er der ingen anden Aarsag til den, da vilde det 

vistnok være unyttigt at ponse paa Midler derimod*);  det eneste 

Raad, der i den Henseende fornuftigt kan gives, er, ikke at saae 

Hvede, hvor der er meget stærkt Lee. Nogle Steder synes ogsaa 

Erfaring her at stadfæste, at Branden virkelig er værst i Egne, hvor 

der er stærkt Væ, men mindre, hvor dette ikke er Tilfældet og 

Jorderne have friere Beliggenhed; dog har man ikke nogen bestemt 

Erfaring al paavise med Hensyn hertil, og besynderligt er det, at 

paa een Gaard kan Brand være flem eet Aar og paa en anden et 

andet, fon at man maa nodes til at antage, at tilfældige Om

stændigheder virke herpaa.

*) Rigtignok findes i Olufsens Annaler for November 1806 en Afhandling 

af Begtrup, hvori der tilraades. at aftørre Duggen af Rugstraaet, 

forat forhindre Rust; ligesaa godt lod dette sig gjore ved Hveden der

som overhovedet Sligt lod sig gjøre, hvilket neppe nogen practisk Land- 

mand vil kunne forstaae; thi han vil sige at Rebet, som de to Karle 

fkal afvkske Sæden med, vil strax blive vaadt, og tørre en vaad Ting 

med Baadt, vil neppe gjøre den tør. Det maatte være et Reeb, hvori 

Haar eller Børster vare indspundne, og naar det var trukket nogle 

faa Alen, maatte det allerede være vaadt, og et nyt haves i Beredskab, 

derfor vilde der til et stort Stykke Sæd bruges et umaadeligt Quantum 

Reeb; hvormeget blev der da ikke nedtraadt?

En Godseier her i Amtet fortalte mig, at han i flere Aar 

havde hostet brandfri Hvede; men han havde villet fornye sin 

Saaesced, og derfor kjobt nogen; Avlen efter denne leed af Brand, 

efter hans egen Sæd derimod ikke. Paa Jordens Beskaffenhed og 

Beliggenhed meente han var ikke Forstjel, altsaa ansaae han det for 

en Virkning af Sædekornet, hvilket havde lidt af Brand. En enkelt 

Erfaring kan vanskelig bevise det, da man let overseer en enkelt 

Omstændighed, som man antager for uvæsentlig; dog kan det ikke 

nægtes, at det her synes, at Sædekornet maa have givet Anledning 

til Sygdommen; en Paastand, som oftere er bleven fremfort, og 

som vistnok har meget, der taler for sig. Sædekornets Indflydelse
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paa Planten er velbekjendt; Erfaring har viist, at Sæd efter mindre 

godt Sædekorn ofte kan spire vel og trives til en vis Tid, men da 

henvisne, naar den just stal udvikle sig rigtigt; Thaer anforer det 

om Havre, at den kan komme godt og opskyde sig godt indtil Blom- 

ftertiden, men da næsten aldeles henvisne, naar Sæden har været 

fordærvet, og en lignende Erfaring anforer Generalkrigscommissair 

Neergaard i sin Beskrivelse over Dsterflakkebjerg Herred om Bikker; 

mon da ikke det Samme kunde være Tilfældet med Hvede, naar 

Sæden enten er ufuldkomment modnet eller i sig selv svang? — 

Hvad der taler for denne Mening, er ogsaa, at al Hveden ikke for- 

deerves, men ofte kun nogle faa Fold blive angrebne; mon det ikke 

netop fluide være Axene efter ufuldkomne Kjærner? Dog er det 

vel rimeligt at antage, at det ikke alene er Sædekornet der er Aarsag 

i Brand, men det kun er i Forbindelse med andre Omstændigheder, 

at det frembringer den.

Men cm man ogsaa antager, at Brand kan have sin Aarsag 

i Sædekornet, derfor er det ikke afgjort, at den Udsæd, som er tazet 

af en Avl, der har lidt heraf, absolut maa give en brandet Afgrode, 

dersom hiin har været fuldkomment moden og velhostet; tvertimod 

har man paastaaet, at den har ogsaa givet brandfri Grode. Dog 

maa man sikkerligen være meget forsigtig, naar man vil tage 

Saaesæd af en Host, hvori der er betydelig Brand, da Stovet heraf 

klæber sig paa Kornene, og dets Bestanddele ere af den Beskaffenhed, 

at det niaa kunne virke skadeligt paa dem, især da det er fedtet 

og derfor klæber sig fastere paa dem; — men herved maa del vel 

tillige komme an paa, hvor fkor Mængde Brandax, der har været i 

Hveden, og naar den er hostet; thi har den skaaet til den er blevet 

fuldkomment moden, hvilket den jo bor til Sæd, da falder Branden 

af paa Marken, og viftes vel hen paa Sæden, men den kan kun 

sætte sig paa Avnen og ikke paa Kjærnen, som er i sin Kapsel. 

Kommer Stovet derimod frem forst ved Tærskningen, maa det mere 

fæste sig paa Kornene, og altsaa influere skadeligere paa dem.

Som Beviis for at det er den almindelige Mening, at Brand 

kommer fra Saaesceden, maa det ansees, at den næsten overalt kalkes, 

hvorved man troer at kunne sikkre sig. I England siger Thaer, 

at Kalkningen betragtes som rioget Ligegyldigt, og han paastaaer, at
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der findes lige saa ofte Brand i kalket som i ukalket, og at denne 

lige saa ofte er fri derfor som hiin. At Kalkning ikke er noget 

ufeilbart Præservativ, har Erfaringen tilstrækkeligt beviist; thi ellers 

maatte vi her i Amtet aldrig have den, da der saaes kun saare lidet 

ukalket Hvede. Derimod synes det rimeligt, at Kalken kan virke 

gavnligt paa det Sædekorn, hvorpaa der klæber Brandstøv, da dens 

Egenskaber vel ville hæve nogle af dettes*). I de senere Aar er der 

ogsaa begyndt at syltes med Blaasteen, men endnu er denne Frem- 

gangsmaade for ny til at give et bestemt Resultat.

Af det her Anforte vil kun det Resultat kunne uddrages, at 

om man end er kommet til nogle Formodninger med Hensyn til 

denne Sygdom, saa er man dog aldeles ikke pan det Rene med, 

hvad der er den egentlige Aarsag til den, og derfor har man hellerikke 

fundet noget sikkert Middel endnu. Og maaskee er der ikke engang 

af de forhen anforte Aarsager nogen, som er den virkelige, men det 

kan vel være, at Jordens Behandling og Beskaffenhed ogsaa har stor 

Indflydelse, dog maa herved bemærkes, at Hvede katt lide af Brand 

paa et Stykke Jord, og naar man kommer tilbage i Rotationen, 

kan det give brandfri Sæd. — Men vi have allerede anført nok 

af Hypotheser, og ville derfor ikke komme med endnu flere, som ikke 

kunne bevises.

Af andre Sygdomme angribes Sæden kun sjeldeut, vel lider 

Vintersæden undertiden af Rust, men stadigt klages ikke derover, og 

jeg troer, at vi kunne antage, at den kun sjeldent indtræffer for 

Slutningen af Sædens Vegetationsperiode, og derfor volder mindre 

Skade; noiagtige og grundige Iagttagelser ere derfor ikke at vente 

her fra Amtet over denne Sygdom. — Efter Thaec angribes Sæden 

forst af Honningdug, som bestaaer i at Straaet udsveder en klæbrig 

honningagtig Voedske; senere skulle forst de brune Pletter fremkomme 

paa Straaet og Bladene (hvilke jo ansees i Almindelighed for Kjen- 

betegnet paa Rust), hvilke han antager for et Slags Udslæt, som 

udkaste et rodt Stev over Planten. Derimod antager han ikke 

Rusten for en Sttyltcplante, eller at være fremkommen ved et Insect, 

men kun at være en Folge af Vejrliget,

) Dog hæver Mergling ikke Brand.
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Om nogen Sygdom, der kunde være Honningdug, har jeg 

kun een eneste Gang hort tale; nemlig efter Stormen, som i 1835 

indfaldt ved Hosten og tilintetgjorde mange Landmænds Forhaabninger, 

bemærkede en Forpagter, som gik igjennem sin Hvedemark, en underlig 

Fittighed ved sine Klæder, hvilket gjorde, at han noke betragtede 

Hvedestraaet, som befandtes overtrukket med samme klæbrige Vædske. 

Faa Dage derefter blev Sæden omhugget, saa at der blev ikke 

givet Leilighed til videre Undersøgelse, om ikke Ruft vilde have fulgt 

paa. — Rust derimod klages undertiden over, især blev i Sommeren 

1840, omtrent sidst i Juli, næsten al Hveden i Danmark angreben 

deraf; da den iagttoges var Straaet vel noget plettet og temmelig 

tort, men paa Axet viste der sig rode Stovpletter, hvilket foraar- 

sagede, at Mange ikke vidste hvad det var for en Sygdom; — at 

Honningdug tidligere skulde have befoenget Hveden, blev ikke bemærket. 

I det Hele havde Sæden lovet et godt Udbytte, men den blev 

maadelig baade med Hensyn til Qvantitet og «'særdeleshed til Qvalitet; 

i det mindste en Trediepart af den aftærskede Hvede var svang; af 

de ovrige Soedarter blev ingen angreben, — dog maa det bemærkes, 

at Rugen, forresteit ikke smittet af Rust, leed flere Steder meget af 

Meeldroier, endog i saadan Mængde, at man maatte befrygte, at 

de vilde stade Sundheden, og at Lægerne i de offentlige Blade ad

varede til Forsigtighed mod den. — Besynderligt er det, at for en 

Boelsmand, der havde to Stykker Rug, var det ene saa slemt med 

Meeldroier, at der næsten ingen brugbar Sæd var deri, det andet 

var derimod godt, og næsten al Rugeu i hans Omegn var temmelig 

fri; det omtalte Stykke Sæd var paa siid Jord.

Vi have allerede, da Talen var cm Brand i Hveden, gjort 

opmærksom paa den Omstændighed, at det ikke er al Sæden, men 

kun nogle Fold, der gaae tabt derved, og at det er forunderligt at 

ikke alle Planterne angribes, naar Veirliget var eneste Gruild til 

Sygdommen; det samme maa erindres ved det her omtalte Tilfælde. 

Rust paastaaes jo at angribe Straaet og derved umiddelbart at be

skadige Kjoernen, da dette visner, men i Sommeren 1840 var det 

ikke altid hele Ax der vare fordærvede, men ofte fandtes baade sunde 

og svange Kjærner samlede i samme Ax; ligesom heller ikke Straaet
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havde lidt betydeligt eller var skjort, som naar det er angrebet af 

Rust.

Hvad Aarsagen var til den omtalte Sygdom i Hveden 1840, 

er vanskelig at angive; Thaer mener at Hottningdug og Rust ere 

en Slags Forkolelsessvge, hvilket ogsaa lod sig forklare det Aar; 

thi fra Midten af Juni havde vi stærk Kulde med Storm, efter 

tidligere at have havt dog nogle varme Dage; men skulde Nusten 

forklares fra Vekrligets Indflydelse, hvorfor fordærvedes da ikke al 

Sæden, i det mindste alle Kjcernerne paa samme Ax? — Nogle 

vilde derfor forklare, at den hidrorte fra et Insect, og at de rode 

Stovpletter vare dets Mg, men det var dog paafaldende at man 

ikke saae noget Spor af det, da dets 2Eg vare faa kjendelige.

Meeldug angriber vel undertiden Erterne lidt, men Skaden 

deraf er kun ubetydelig; endnu dyrkes forresten kun saare lidet af de 

Væxter, hvis farlige Fiende den er, og derfor kjcnde vi heller ikke 

denne Sygdom.

Til Sygdomme ved Sædarterne henregnes ogsaa, at de pludselig 

kunne henvisne; dette Tilfælde indtræffer hyppigst, naar særdeles gunstige 

Omstændigheder drive Sæden til meget stærk Groening, men senere 

indtruffet uheldigt Veirlig pludseligen standser denne. Paa gode 

kraftfulde Jorder, der vanskeligen lide af formegen Væde, vil denne 

Henvisnen sjeldent indtræffe; thi deres kraftfulde Tilstand gjor, at de 

endog under de ugunstigste Omstændigheder kunne give Sæden Næring 

og holde den ilive; derimod finder den ikke sjeldent Sted paa hoie, 

skarpe og magre Jorder, naar fugtigt Veir i længere Tid har frem

ssyndet Sædens Vegetation, og Torke derefter indtræffer, da standser 

denne, og den Seed, som lovede en rig Host, bliver til Intet, især 

naar der er gjodet med ugjæret Gjodning umiddelbart til Soeden. 

Det samme kan ogsaa finde Sted paa lavtliggende Jorder, især 

naar de ikke ere frie for Suurhed, naar stadig Regn i længere Tid 

indfalder, da Sæden derved ofte hendoer af formegen Væde. For- 

ovrigt er Sædens Henvisnen, enten som en Folge af Nattefrost 

eller electriske Phænomener, faa sjelden hos os, at det kun kan be

tragtes som een enkelt Undtagelse, at det undertiden er Tilfældet 

med Boghveden.
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Fremdeles maa man vistnok ogsaa hertil henregne det, naar 

Vintersæden bortdoer om Vinteren eller Foraaret; dette indtræffer 

undertiden i storre eller mindre Grad; saaledes tegnede den i Efter- 

aaret 1838 i det Hele ikke flet, men om Foraaret 1839 viste den 

store Pletter og havde overhovedet et maadeligt Udseende. Vel 

havde Sommeren 1838 været meget vaad, og Jordens Behandling 

som en Folge deraf været besværlig, dog indtraf om Efteraaret i 

nogen Tid tort Veir, saa at Sæden blev lagt godt, men desuagtet 

bortdode meget af den om Vinteren*). Grunden til Sædens Visnen 

det anførte Aar var, at vi om Vinteren havde megen Snee, som 

laae langt ud paa Foraaret, og i April Manned havde vi mildt 

Toe om Dagen og Frost om Natten, hvilket Veir bevirkede, da 

Jorden var gjennemtrukken af Vand, at Sæden odelagdes. Det 

er kun naar Jorden er stærkt gjennemtrukken med Vand, at Natte- 

frosten gjoc betydelig Skade paa Vintersæden; saaledes havde vi 

Nattefrost i lang Tid det folgende Foraar, men Jorden var tor, 

og der sporedes heller ikke nogen Ddelæggelse paa Sæden, tvertimod 

gav 1840 en rig Nughost, og Hveden vilde ligeledes have afgivet 

en særdeles god Host, dersom ikke den ovenfor omtalte Sygdom 

havde angrebet den.

Endnu gives der en Grund til Sædens Henvisnen, nemlig 

Jnsecters Bid. Det er allerede omtalt i Anledning af Rapsdyrk

ningen, at denne Sæd angribes ofte, naar den netop er kommet 

over Jorden, af Jordlopper og Snegle, saa at den aldeles odelægges. 

Det er naturligt at den speede Plante ikke kan taale mange Saar, 

og heller ikke har Kraft til at fremskyde nyt Hjerteskud. Biller i 

Rapssædens Skulper eller Bælge ved den Tid at Kjcrrnen modnes, 

er ikke ualmindeligt, og da kunne de oste tilintetgjore det sikkceste 

Haab om en god Afgrøde. Hvorfra disse Jnsecter komme, og 

hvorledes det stulde gjores muligt at ødelægge dem, har hidtil 

været en uoplost Gaade. Ligesom Rapssceden har flemme Fjender i 

Jordlopper og Snegle, saaledes kan Hvede og Rug ogsaa fortæres 

af disse sidste, som ofte gjore stor Skade om Efteraaret. Noget 

sikkert Middel har man ikke fundet her; efter nogle landoeconomiske

) Mærkeligt var det, at Kløveren samme Aar gav god Høst.

8
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Skribenters Mening skal det være hensigtsmæssigt at tromle om 

Natten; men det er dog forresten til Skade at tromle Vintersæd om 

Efteraaret. En Landmand her i Amtet stroede Bygavner langs 

paa Udkanten af sin Rugmark, da han antog, at Sneglene kom fra en 

gammel Grøftevold; men da han havde gjort det, faldt det ind med 

Nattefrost og han kunde altsaa ikke angive nogen Virkning af 

Bygavnerne, da Nattefrosten er odelæggende for dem. Paa kraft

fuld og tidligt saaet Soed synes de ikke at kunne gjore nogen mærkelig 

Skade, om Sæden ogsaa for en Tid kan være plettet; om Foraaret 

vil det ikke være synligt.

14.

Har man nogen bestemt Negel om den Grad af 

Modenhed, som Soeden bor have, naar den skal 

hostes, for at blive bedst Handelsvare?

'Almindeligt gjaldende Regler for den Grad af Modenhed, som 

Sæden bor have for at hostes til gode Varer, lade sig ikke opstille 

for dette Amt; thi der ere forskjellige individuelle Anskuelser over 

denne Sag, hvilke ere hinanden modsigende. Saaledes hoster Land

manden paa den storre Gaard sin Sæd sildigere end Bonden, hvilket 

han ikke gjor af den Grund, som denne antager han har, nemlig 

at han ikke kan overkomme Arbeidet; men fordi Bonden efter hans 

Overbeviisning hosier for tidligt og ofte uden Overlæg; thi naar 

han har begyndt, bliver han ved for at faae Ende paa Hosten, og 

xaa mange Steder hostes derfor umoden Sæd. Dog synes del som 

om Pluraliteten af Agerdyrkerne i de senere Aar gaae forsigtigere 

tilværks, da Kjobmændene vrage den Sæd, som ikke er vægtig.

Natural-Hoveriet har ogsaa bidraget Meget til, at Bonden er 

kommen i Vane med at hoste tidligt; thi fik han ikke hoftet sin 

Sæd, forend Herremanden begyndte sin Host, kunde han heller ikke
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vente at faae Leilighed til at faae Sit bjerget forend HovedgaardenS 

var i Huus. Endnu bruges ofte de Udtryk: Bøndernes Host og 

Herregaardshost, istedetfor tidlig og sildig Host. — At der er skeet 

Forandring i Bøndernes tidlige Host, er bemærket; men dog kan 

det ikke nægtes, at har en Bonde et enkelt Stykke Sæd, som er 

sildigere tjenligt end hans ovrkge og hans Bymands, da falder det 

som oftest med den anden, tkldeels for AZvrets Skyld; thi naar 

det sidste Sædeloes kommer i Huus, flipper Bonden sine Kreaturer, 

sædvanlig uden at bekymre sig om Naboerne have Soed ude, som 

de let kunne gaae til.

Der ere Landmænd, som folge den gamle Skik, at flaae med 

Hatten i Rugen, cg naar tre Kjcerner falde i Hatten, da at for- 

domme den til Omhugning; dog ere de Fleste komne til den 

Anskuelse, at den bor være fast i Kjærnen og Knæene paa Straaet 

sorte og terre; thi den blode Kjærne svinder meget. Fremdeles er 

det mærkeligt, at Rugen, naar den hostes i en halvmoden Til- 

stand, falder mere af, end naar den er fuldkomment moden, uagtet 

man skulde antage, at det Modsatte var Tilfældet med Rugen 

ligesom med de andre Soedarter, men Rugkjærnen bliver ikke teet 

omsluttet af sin Kapsel, forend den er fast, og rimeligviis maa 

denne endnu flettere slutte om den, naar den tørres og svinder 

ind ved at Sæden staaer omhuggen paa Marken. Denne Bemærkning, 

som er gjort for længere Tid siden af landoeconomiske Skribenter, 

er ogsaa gjort af Landmænd her i Amtet. Hugges Rugen gron, 

da bliver Kjcernen lille og fylder ikke i Skjeppen; men er den fuld- 

moden bliver den storre, vægtigere og meelholdigere; den skal ogsaa 

være lettere at bevare.

Venter man med Rughosten til Kjærne og Straae ere fuld- 

komment modne, og Sæden har været reenstraaet, da kan den strax 

bindes og behovec ikke al ligge paa Skaar; ligesom den, hvis 

Veiret ellers er gunstigt, kan indkjores efter tre Dages Forlob. 

Dette er en væsentlig Fordeel ved en Sædarts Host, der saa let 

kan spire som denne, thi jo længere den flat blive paa Marken, 

efterat den er meiet, desto storre er jo ogsaa Faren for at den skal 

tage Skade, og den tidligt afhuggede Rug behover lang Tid bande

8*
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for at Kjærnen tilstrækkeligt kan tørres, og fordi Straaet ikke vi. 

kunne være modent og altsaa ikke ftrax kunne hjemkjores.

Hvad der maastee ogsaa har bevæget Mange i de sidste Aar 

til tidligt at omhugge Rugen, er den Skade, som de lede 1835 af 

Stormen; naar det i de senere Aar begynder at blæse henimod den 

Tid, at Rughosten forestaaer, seer man strax mange Folk ængstelige 

for en alvorlig Storm, som ftal gsore samme Skade som den an- 

forte Sommer. Saaledes saae jeg i 1836 en Loverdag og Sondag, 

da der reiste sig en Storm, mange Mennesker begynde at meie 

Rugen, uagtet det var tidligere end de ellers vilde have omhugget 

den, og den var saa gron, at der uagtet stærk Storm dog saa godt 

som Intet afblæste. — Forresten maae vi endnu kun tilfoie om 

Rugen, at der vist hostes ligesaa megen for tidligt som i rette Tid.

Hvede, som skal sælges til Bagerne, bor hostes tidligere, som 

ogsaa fleer; den maa ikke være fuldkommen fast i Kjærnen, da den 

ellers let bliver, hvad Bagerne kalde Glashvede. Har man derimod 

megen Brand, og altsaa ikke kan anvende den til Bagerierne, er 

det vist rigtigst, at lade den blive aldeles fast i Kjærnen, da Brand- 

kjcrrnerne saa ville have aabnet sig, og Glashvede skal være ligesaa 

god til Brænderierne. Den maa derved ogsaa faae storre Vægt, 

hvilket jo foreger dens Værd.

Forst i de senere Aar har det toradede Bygs Dyrkning ud- 

bredt sig; det sexradede hostes, medens Axet endnu har sit rode 

Skær, eller som det almindeligt kaldes, at det flaner i rode Ruder. 

Dette er ogsaa nødvendigt, da det ellers let falder af, og det er ikke 

med dette Byg som med anden Sæd, at kun enkelte Kjærner falde 

af, men her knækker Straaet lige under Axet, saa at selv dette tabes, 

og en god Afgrode kan saaledes let blive næsten til Intet, naar 

den staaer indtil den er fuldmoden. Del toradede Byg hostedes i 

Begyndelsen paa samme Maade; men i de senere Aar, da Kjob- 

mcrndene vrage det Byg, som ikke er vægtigt, har man indseet, at 

det maa staae længere. Paa de ftorre Gaarde hostes Bygget forst, 

naar det er blevet fast i Kjærnen; og er det langtfra rigtigt, at 

lade det blive overmodent, da det saa faaer et dunkelt og vissent 

Udseende. Naar Bygget er meget uligeligt modent, lader man som
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oftest det forst modnede vente paa det, som endnu er grønt, indtil 

dette bliver noget fastere; dog steer heri ogsaa Undtagelser*).

Havren hostes ligesaa forfljelligt som de andre Soedarter; hvor 

det bruges, at flære den til Hestene uden at tærske den, hostes den 

saasnart de overste Kjærner ere modne, da man ellers befrygtec 

at miste dem, og Foderet er bedre, end naar det staaer længere 

paa Roden; hvor man derimod tærsker Havren, bliver den sædvanligt 

mere moden, forend den omhugges, for at Sæden ffal blive vægtigere 

og bedre, og ikke for megen halvmoden Sæd blive i Straaet.

Ved ingen Sæd troer jeg, at man er saa tilbsielig til tidlig 

Omhugning som ved Bælgsoeden; den modnes senere end andre 

Soedarter, og maa som oftest hos Venderne falde med disse. Flere 

Landmænd tage Hensyn til de underste Bælge, og vente med Af- 

hugningen, indtil disse ere modne; Toppen kan man ikke regne 

efter, thi den kan gjerne blomstre, naar de underste ere ved at aabne 

sig. At Bcelgsæd kan modnes meget paa Skaar, er unægteligt, 

men den kan ogsaa lide megen Skade.

Boghvede har omtrent samme Skjebne som Bælgsæd; den 

kan ogsaa eftermodnes paa Skaar, og derfor tager den ingen synderlig 

Skade af den tidlige Omhugning.

Af Handelsplanterne dyrkes mest Rapssæden; den afskæres 

eller omhugges, naar Kjærnerne ere brune; eller endog forend de 

ere det over det Hele; derved antages, at man faaer den smukkeste 

Sæd. Den eftermodnes da paa Skaar, hvor den endog er bleven 

liggende i sire Uger. — Dog ere der ogsaa de Landmænd, der lade 

den blive stærkere moden, saa at den endog har været næsten heel 

sort paa Kjcrcnen, og jeg veed, at fra en Gaard, hvor dette var

) Der blev i Sommer fortalt i et Blad, saavidt jeg troer i Bonde- 

vennen, at der i England var gjort Forsøg med et Stykke Byg, 

hvoraf det Halve blev nutet otte Dage tidligere end det andel, og der 

blev sagt, at det først mciede Byg ikke alene i Couleur, men ogsaa i 

Vægt overgik det sidst meiede. Det var interessant, dersom lignende 

Forsøg bleve gjorte hos os; thi endnu ere vi i Uvished, og have ingen 

paalidelige Erfaringer.
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Tilfældet, blev et Aar leveret den smukkeste Raps, som kom til 

Kallundborg. Den maa vistnok ogsaa blive storre derved*).

*) Det er besynderligt, at Bønderne, især for nogen Tid tilbage, have 

viist saa stor Lyst til tidlig Sædhost, medens de derimod have høstet 

deres Hø for silde, og tildeels endnu gjore det (dog ikke alene de, men 

vel ogsaa nogle andre Landmænd), idet de mere see hen paa Qvantitet 

end Qvalitet. Ved Kløveren er det lettere at see, hvormegen Skade 

den tager ved at staae forlænge, da baade Hoveder og Blade falde af; 

men Enghøet maa ofte vente altfor længe paa sin Høst, og bliver 

derved ikke bedre end Halm og undertiden neppe saa godt. En Land-

mand her i Amtet bereiste for nogle Aar siden Tydffland, og ansaae 

dets Agerbrugs største Fortrin, at være Høets rigtige Behandling til 

rette Tid; her hos os høstes det for silde, og den sædvanlige Høst- 

maade er langtfra at nærme sig Fuldkommenhed.

Af Rodfrugter ere Kartofler de eneste, som ere synderligt ud- 

bredte, og deres Host er ligesaa forskjellig som Sædarternes; Bonderne 

begynde tidligt paa Optagningen, ofte for Rugsaaeningen, hvorved 

de baade have Tab paa dem og paa det folgende Aars Rug. De 

andre Landmænd regne Toppens Visnen for Tegn paa, at Kar

toflerne ikke længere groe, og vente indtil denne indfinder sig; dog 

har man i nogle Aar, hvor Sommeren kun har været kort, feet 

sig nødsaget til tidligere at begynde Optagningen, af Frygt for 

altfor vaadt Veir eller Frost.

15.

Hvorledes ere Kornvarerne beskafne? sorges -er for 

-eres Nensning? er der paatcenkt nogen Foranstalt

ning til deres Torring? til deres videre Foroedlirrg?

*Pt)or der er en saadan Fremadskriden i Landvæsenet, som unægte- 

ligen finder Sted i dette Amt, hvor man ophorer med at tage 

mange Halme langftraaet Sæd efter hverandre, der maae Korn

varerne forbedre sig. Naar Jorden renses ved reen Brak og tillige
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gsodes, da maa den, naar den har noget Værd, kunne give gode 

Kjobmandsvarer, med mindre Klimatet var ugunsligt for Agerbrug. 

Hvor Iordbcugsmaaderne ere indrettede efter Vexeldriftens Regler, 

maa der avles fortrinlig Soed baade af Qvantitet og Qvalitet; og 

ved de forbedrede Driftsmaader her i Amtet maae Kornvarerne 

ogsaa være af langt bedre Qvalitet end ved den gamle Brugsmaade, 

som aldrig kunde rense og stjorne Jorden tilstrækkeligen.

Da'Agerbrugene drives meget forstjelligt i Amtet, er Sæden 

ogsaa as forfkjellig Beskaffenhed; der sælges Byg til 120 Pd. 

hollandsk, ja endog efter Sigende til 122 Pd. (12 Lpd. 11 Pd. 

danst Vægt), og til samme Tid Byg til 108 Pd. og derunder. 

Dog kan man hellerikke i de sidste vaade Aar alene tillægge Drifts- 

maaden Skylden; thi i saa korte, kolde og vaade Sommere kan 

Sæden ikke blive vægtig paa Leerjorden.

Som Beviis for at der produceres gode Handelsvarer her i 

Amtet, kan anfores, at Kjobmændene sælge megen Sæd til England, 

hvor vi vide, at der ikke er en Handelsplads for flette »rensede 

Varer. Hvor der produceres Afgrøder, der ere fortrinlige med 

Hensyn til Qvantitet, vil Qvaliteten i Reglen være god; thi giver 

Sæden mange Fold, maa det overbevise os om, at Jordbund, 

Klimat og Fremgangsmaaden ved Dyrkningen ere hensigtsmæssige 

for Kornproductionen.

Dog er det langtfra, at al den Sæd, der avles i Amtet, er 

skikket til at forsendes til England, en Deel gaaer ogsaa til Norge, 

hvor der modtages Varer af ringere Qvalitet; ligeledes forbruges jo 

ogsaa meget i Kjobstadsbrænderierne. De sidste Aars ustadige Host- 

veir har ogsaa bidraget betydcligen til at forringe Sædens Be- 

skaffenbed, da Meget naturligviis fik for megen Regn under Hosten 

og vel endog kom mindre tort i Huus.

Ligesom Iorddyrkttingsmaaderne give forffjellig Qvalitet Soed, 

saaledes er det ogsaa en Selvfølge, at om Sæden ogsaa er god i 

sig selv, kan dog ingen Landmand levere gode Handelsvarer, naar 

han ikke vil rense den ordentligen. Paa alle større Avlsgaarde kastes 

derfor Sceden paa dertil indrettede Kasteloer og renses med Maskiner 

og Harper, hos Bonden ere disse endnu sjeldnere, uagtet han har 

begyndt at indser Fordelen af dem, og der findes ogsaa Bonder,
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som allerede have anskaffet Rensemaskiner. I enkelte Sogne sindes 

en enkelt til Brug for alle Beboerne, men der benyttes en saadan 

kun lidet; naar Bonden har Sands for Sædens Rensning, an

skaffer han sig selv Redskaber dertil*).

*) Det har været en gængse Skik hos Bønderne, at tage Smaasæd forfra 

ved Kastningen; men naar de solgte, toge de først tre Skjepper god 

Sæd i Sækken, derefter to Skjepper Smaakorn og derpaa igjen tre 

Skjepper god Sæd; naar Kjobmanden nu maalte Sæden i Tønden, 

kom derved den gode Sæd øverst, ligesom den ogsaa var det i Sækken. 

Dette Bedrageri er vistnok aldeles ophørt.

At toere Sæden bruger Landmanden kun saare sjeldent, og det 

er da kun til eget Forbrug; derimod sorge de Kjobmænd, som have 

udbredt Kornhandel, for at faae den tørret i egne Torreovne, — 

dog torres naturligviis ikke al den Sæd, som udfores, men kun 

den, som de ikke antage at ville kunne bevares under Transporten. 

Landmændene kunne ogsaa faae Korn torret der for Betaling.

Den Sæd, der udfores fra Amtet, gaaec næsten uden Und

tagelse bort i uforædlet Tilstand; at forsende den formalet som 

Gryn eller Meel, fleer ikke, undtagen Ubetydeligheder, som enkelte 

Mollere kunne sælge til Kjobenhavn. Det Brændeviin, som produ

ceres her, udfores hellerikke.

Endnu maae vi omtale en Maade at sælge Sæd paa, nemlig 

at give den til Kreaturer, for saaledes at producere Fedevarer; denne 

Fremgangsmaade bruges kun ubetydeligt, da, som vi allerede tidligere 

have omtalt, det ikke er gængse at give Koerne Sæd, og Fedeqvæg 

kun holdes paa Kartofler. Nogle enkelte Landmænd kunne derimod 

sælge Sviin, som ere fedede med Sæd, navnligen med Etter, dog 

er det ikke af nogen synderlig Betydning, hvad der sælges af Flæsk, 

hvilket da i Almindelighed gaaec til Kjobenhavn.
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16.

Er Pro-ucternes Assartning forbunden med Vanske

lighed, saasorrr af Mangel paa gode Torve eller 

Afskibningssteder?

3^aar Agerdyrkningen fremskrider i et Land, hvor den er Hoved

erhvervsgreen, maa en mere udvidet Handel være en naturlig Folge, 

og saaledes ogsaa her i dette Amt, — efterat Landvæsenet hævede 

sig, og der baade avledcs mere Sæd og af bedre Qvalitet, reiste 

Handelen sig, især Kornhandelen. Baade Kallundborg og Holbek 

ere nu to ikke ubetydelige Handelsstoeder, især driver Kallundborg en 

temmelig stor Kornhandel; vel er den for storste Delen Eommissions- 

handel, men Kjobmændene have sogt at skaffe sig directe Commis- 

sioner, hvilket ogsaa synes at være lykkedes dem; thi i de senere Aar 

have de stedse havt saadanne Ordrer, at Landmanden har kunnet 

sælge Sædevarer, naar han har onsket det, og altid faaet saadanne 

Priser, at han har kunnet være ret tilfreds dermed.

Den tredie Kjobstad i Holbeks Amt, nemlig Rykjobing, som 

er nærmeste Handelsplads for en Deel af Amtets Beboere, har ikke 

saa udbredt Kornhandel og giver hellerikke faa gode Priser, som de 

ro nævnte; dog bekymre de faa større Landmænd sig ikke derover, 

da de lade Sæden gaae tilsoes til Helsingoer; Bonden derimod foler 

mere dette Uheld, da han alligevel er nodt til at sælge i Kjobstaden.

For den sydvestlige Deel af Amtet er Slagelse i Soro Amt 

nærmeste Kjobstad; det er en Landstad, som har omtrent to Mile 

til nærmeste Udskibningssted, derfor maa det være umuligt, at 

Kjobmændene kunne concurrere med Kallundborg Kjobmænd. Prisen 

er altid langt lavere der, endskjondt der ikke forbruges lidet til 

Brændeviinsbroenderierne, som ere betydelige.

For nogle Aar siden byggede en Kjobmand i Slagelse, som 

driver den storfte Kornhandel der, et Magasin ved store Belt ved 

Byen Mullerup, som ligger i Love Herred, Drossclberg Sogn under 

Bodstrup Gods, for der at modtage Sædevarer fra Landmændene, 

til hvilke han ogsaa ved Blanqvetter lod sine Priser bekjendtgjore.
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og ligeledes at udskibe sammesteds. Paa den Maade antog man, 

at han vilde trække en Deel Korn, som fra Love Herred og Artz 

Herred sædvanlig transporteredes til Kallundborg, derfra og til sig. 

For at forebygge dette, byggede to Kjobmænd i Kallundborg i 1840 

et andet Magasin tæt derved, og der blev samme Eftecaar udskibet 

ikke ubetydelige Partier i Forhold til den Sæd, som paa samme 

Tid blev solgt i Kjobstæderne; men Tilforselen var dengang ikke stor, 

uagtet der var hostet godt, thi den uafbrudte Regn, som indfaldt 

det Eftecaar, krævede al Arbeidskraften til Høsten, Kartoffeloptagnkng 

og Saaening, saa at det ikke var Landmanden mueligt nt aftærske 

og bortsende storre Qvanta Sædevarer, hvor meget de ogsaa vare 

sogte. — Nogen stor Indflydelse paa Kornpriserne vil denne Spe- 

culation vel neppe have; kun de Landmænd, som boe ganske nær 

derved og saaledes ville kunne spare en længere Kjobstadsreise, vil det 

kunne gavne; dog er det neppe rimeligt, at saa hoie Priser ville 

kunne gives der som i Kallundborg, uden Tab for Kjobmændene, og 

altsaa indirecte Tab for Producenterne, som det altid virker tilbage 

paa. Da der naturligviis ikke er nogen Havn, og Fragten, samt 

Lodsnkngsomkostninger m. M. som en Folge deraf maae blive hoiece, 

opgav Kjobmanden i Slagelse denne Entreprise, og da Ingen ellers 

vilde fortsætte hans Etablissement, kjobte neppe Kallundborgerne 

mere Korn der.

Imidlertid er det altid et Beviis paa Kornhandelens Udvidelse 

og Vigtighed, at denne Concurrence finder Sted, da man kan see, 

at Kiobmændene soge Kornvarer, og ikke kun modtage dem som Be- 

taling for deres Varer eller kun lade dem paanodes; ganske ander

ledes saae det ud for en Række Aar tilbage; saaledes siger for Erempel 

en erfaren Godseier i en Indberetning af 1822 om Agerbrugets 

Tilstand i Tudse Herred og Lovenborg Birk: „For Producternes 

Afsætning har Districtet ikke den fordeelagtigste Beliggenhed, Holdets 

Torv gjælder kun for Broendeviinspanden, og som Udskibningssted 

er denne By, formedelst Jsefjordens vanskelige Fart, ikke gjerne sogt 

af vor Commissionshandel; Bonden taber meget ved at afsætte 

sine Productec i Holbek, han paanodes maadelize Varer for det 

halve Belob, hvorved han destoværre opægges, til Gjengjæld ei heller- 

at tilbyde udsogte Varer." — Ikke meget fordeelagtigere lyde andre
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Indberetninger fra samme Tid; saaledes siges om Kallundborg, at 

det Samme var Tilfældet der for Bønderne, — større Partier 

derimod kunde sælges fordeelagtigere end i Holbek til en Kjobmand, 

som drev Kornhandel i Commission.

Hvad der hidtil er sagt om Kornhandelen gjælder kun den 

Deel af Amtet, som ligger paa Sjælland; Forholdene paa Derne 

Samso og Seiero ere forffjellige herfra. Den forste udmærker sig, 

som i forrige Afsnit er bemærket, ved sine fortrinlige Kornvarer, 

især Byg, og derfor soges det nu stærkt; der er paa denne O 

ingen Kjobstad eller Kjobmænd, men Sæden opkjobes af Commis- 

sionairer deels fra Kallundborg, deels fra Aarhuus, saa at hverken 

de ftørre eller mindre Landmænd i de senere Aar have havt store 

Vanskeligheder ved at sælge deres Korn. Tidligere opkjobtes det kun 

af Skippere, som boede paa Den, og som gave for det, hvad de 

vilde, da de vare de Eneste, der opkjobte det; men uagtet dette 

Forhold ikke længer finder Sted, burde dog vistnok ikke en saa 

stor D som Samso ingen Kjobstad have, da det er forbundet med 

Vanskelighed at faae de Varer, som ere nødvendige for Landmanden, 

og som vi senere ville omtale, og besværliggjor de animalste Pro- 

ducters Afsætning.— En god Havn haves ved Langeore, ved hvilken 

det antages, at være det beqvemmeste Sted til Anlæg af en Kjob- 

ftad, da der ogsaa der i Nærheden findes Eiendomsjord, som Kjob- 

mcend kunde erholde tilkjobs.

Paa Seiero, som er en mindre D, vil der ikke kunne paatænkes 

en Kjobstad; dens Sædevarec ere for ubetydelige til at de kunne 

blive Gjenstand for Kjobmænds Speculationer. Bønderne, hvoraf 

flere have Baade, transportere deres Korn til Aarhuus, Horsens 

eller andre jydske Havne, eller ogsaa til Helsingoer, Kallundborg 

eller til „Mulegab", et Landingssted omtrent en Miil fra Kallund

borg, hvorfra det da transporteres videre af den nærmeste Landsbyes 

Bonder. De, der ikke selv eie Baade, faae Sæden befordret for en 

Betaling af 20 Sk. for en Td. Havre, 24 Sk. for en Td. Byg og 

40 Sk. for en Td. Hvede, Rug, Erter og Vikker, og altsaa have disse 

Dboere deres Sæd næsten ligesaa billigt transporteret til Klobstædecne 

som mange Landmænd paa Sjælland, der boe længere inde i Landet, 

og saa have de endda den Fordeel, at de have Valg imellem flere
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Kjsbstæder. Fra 28. Januar 1839 er paabegyndt et Havneanlæg 

pan Den.

En stor Vanskelighed har Landmanden, især dersom Vinteren 

er mild og uden Frost, naac Veiene ere flette. I Holbeks Amt 

maa Enhver tilstaae, at der paa mange Steder er udrettet Meget 

i denne Henseende, men dog staaer Meget endnu tilbage; der ere 

nogle fortrinlige Veie, hvor der for 10 til 12 Aar siden næsten 

var ufremkommeligt, men der ere ogsaa Veie, som vel ere ind- 

groftede og have lovbefalet Brede, og dog ere yderligt slette, og 

det endog hvor der sindes ypperligt Materiale i Nærheden; for at 

anfore et enkelt Exempel: Landeveien fra Rorby til Kallundborg, 

der er den nærmeste Vei fra Kallundborg til Slagelse, som dagligt 

befares af en Mængde Vogne, og hvor der er godt Strandgruus 

lige ved. Landevekenes Forbedringer ere nogle af de Arbeider, 

hvorved en Amtmand og Herredsfogderne kunne virke saare meget 

for Landmanden, og ønskeligt var det i Sandhed, at Alle vilde an

gribe det med den Iver, som vises af Nogle for denne Sag, og 

hvorved der allerede er udrettet betydeligt.

Uagtet vi saaledes have sect, at dette Amt har gode Handels- 

steder for Kornhandel, og Veiene i det Hele ere gode, er dog paa 

nogle Steder Afsætningen forbunden med Vanskelighed for de Land

mænd, som boe længere inde i Landet. Der ere Egne her, hvor der er 

en Vei af indtil fire Mile til Kjobstaden*), og derfor var det ønskeligt, om 

der kunde gjores Noget, for at hæve disse Vanskeligheder; og det 

lod sig gjore ved Anlæg af Brænderier. Bleve nogle Brændeviins- 

privilegier fordeelte paa forskjellige Steder paa Landet, da vilde der 

rimeligviis derved aabnes Afsætningssteder for Landmændene, hvor 

de kunde erholde samme Priser for deres Seed som i Kjobstæderne; 

i det mindste kun lidet derunder; thi kan Brænderierne staae sig i 

Sostæderne, maatte der ogsaa paa Landet gives de samme Sæd- 

priser, især da Landbrcenderiet vil have langt storre Fordeel af Af

faldet og den derved producerede Gjodning, end Kjobstadsbrænderket. 

Afsætning paa Brændeviin kan vel ikke være mere vanskelig at er-

) Nidlose Sogn for Exempel; vel er der nærmere til Soro, men den 

er ikke Handelsplads.
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holde i Danmark end i Preussen, hvor sera meget produceres; blev 

samtidigen med Landbrænderiers Anlæg Kjobstædernes efterhaanden 

nedlagte, kunde da i det mindste samme Qvantum Brcendeviiin 

sælges fra Landbrænderierne som nu fra Kjobstædernes. — Især 

med Kartofler er den lange Transport følelig, da de ikke kunne 

transporteres flere Mile tilvogns, uden at Fragten opsluger en for 

stor Part af deres Værdi; og længere inde i Landet opfodres de 

derfor, og give ogsaa kun en ringe Pengeindtægt. Gid de der 

kunde brændes, og paa den Maade forsendes som Spiritus!

De animalske Producter, som ere Gjenstande for Handelen, 

ere vanskeligere for Landmanden at sælge, især for Bonden. Den 

vigtigste Artikel, nemlig Smor, forsender den storre Landmand til 

Kjobenhavn, og sælger det der som oftest til Hokerne; den mindre 

Landmand sælger det hjemme til Hønsekræmmeren. Bonden forstaaer 

ikke saaledes at behandle Smørret, ar det bliver gode Varer, og 

derfor er det godt for ham, at han kan sælge det, som det er, til 

Hønsekræmmeren, som ikke kan gjore Forskjel paa gode og flette 

Varer, da fan sammenblander det, og kun sjeldent har et Træ til 

bedre Smor. Naar man regner den Tiistand, hvori det er, naar 

han faner det, at det ikke er anderledes æltet, end at Kjernemelken 

og Lagen drypper af Vognen, og den flette Bonitet, det i sig selv 

har ved en daarlig Behandling af Melken, saa kan man ikke sige 

Andet end, at han betaler det nogenlunde efter hvad det er værd. 

Den Landmand derimod, som har et velindrettet Meieri og derfor 

har godt Smor, faaer forholdsviis flettere Priis ved at sælge det 

i Kjobenhavn; Spekhokerne regiere paa Torvet der, og bestemme 

Prisen. Sender en Landmand sin Vogn til Kjobenhavn, kan han 

der vanfleligen naae en anderledes Priis, end at Høkerne samme Dag 

sælge Smørret pundeviis med i det mindste 50 Procents Fordeel. 

Horte der stor Nisico, eller der krævedes store Capitaler, eller Handelen, 

som Høkeren driver, var saa vanskelig, at der behøvedes lang Tid 

for at opnaae de Kundskaber, som vare nødvendige, — saa vilde 

Landmanden endda finde sig i at indrømme ham saa stor Fordeel; 

men hvad der kjebes den ene Dag, er som oftest solgt den næste
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Dag (det eneste som gjemmes, er ævret Smor); og hvem er det i Reglen, 

som forer denne Handel? — det er Karle, som have samlet nogle 

hundrede Rigsbankdaler, og som neppe kunne strive en Qvittering. 

Til dem er det, at Landmanden skal sælge Hovedartiklen af sin 

animalste Production, faae en flet Priis for sine Varer, — og saa 

maa han endda finde sig i at blive behandlet af dem, som om 

han bad om Almisse *).

Nogle Landmænd have i de senere Aar sendt Smor ind ned- 

flaaet enten i Krukker eller mindre Træer, og have de enten havt 

Familier, som de aflevere det til paa bestemte Dage, eller ogsaa 

faaet det solgt ved Commissioncmer; — paa denne Maade faae de 

unægtelig noget hoiere Prns end hos Spekhokeren, men destoværre 

er denne Commissionshandel ikke fuldkomment organiseret, og fores 

kun af Folk, der have anden Handel og kunne kun betragte denne 

Commissionshandel som en Bisag. Dnskeligt var det derfor, at en 

solid og retskaffen Mand vilde udelukkende fore den, det vilde hæve 

Meieriernes Værd, og sikkerligen ogsaa fode sin Mand. — Blev 

det tillige en Gjenstand for storre Handelsspeculationer, vilde ogsaa 

stadigere god Priis vindes.

En anden væsentlig Handelsvare af de animalske Producter, 

og som ved nogle Meierier er Hovedartiklen, er Ost, — Sveitzerost 

og Ost af afskummet Melk. Den forste kjobes af Urtekræmmerne 

eller sælges af dem i Commission mod bestemte Procenter. Nu har 

man begyndt at udfore den fra Kjobenhavn, og derved synes Af

sætningen at være bleven meget forbedret; tidligere har Salget af 

den ogsaa havt store Vanskeligheder. — Den magre Ost sælges 

deels paa Landet til Huussolk, deels paa Markederne eller paa 

') Man kunde samle ret comifle Anecdoter om den Opførsel, Høkerne 

vise; hvorledes man for Exempel har større Vanflelighcd ved at faae 

dem i Tale end ved at faae Audients hos en Minister. Snart bliver 

man viist bort, fordi de ikke cre opstaaede, eller deres Barbeer venter, 

eller de ffulle spise, eller sove til Middag o. s. v. De genere sig 

heller ikke for, ligefrem at beskylde os for falsk Vægt, uagtet vi ikke 

kunne indestaae for Svinding, og ncppe nogen Landmand vil gjore 

Kjeltringestreger for et Pund Smor.
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Torvet i Kjobstæderne; der er Handelen ofte meget usikker, da det 

kommer saa meget an paa, hvormeger der kommer der samtidigen.

Paa Samso hores overalt Klager over, at de animalste Pro- 

ductec ere vanskelige at sælge, da der er, som oven bemærket, ingen 

Kjobstad eller berettigede Handelsmoend; — da Kornhandelen hævede 

sig, ophorte Vanskeligheden at faae Sædevarer solgte til antagelige 

Priser, men endnu er ikke denne hævet ved Salget af Smor og 

Ost. Derfor holdes heller ikke paa Den flere Malkekoer, end til 

Forbrug for Beboerne, men forresten Stude og Ungqvæg.

Med Hensyn til Fedeqvæg, Lam m. M. haves Afsætningssteder 

deels paa Markederne i Kjobstæderne, deels paa Kjøbenhavns Tromme- 

sal, hvor en Commissionakr i de senere Aar sælger mod bestemt 

Provision pr. Hoved. Dog sælges ikke meget Qvæg just paa denne 

Maade, da Prisen er meget forskjellig der; det Meste sælges hjemme 

til Prangere og omreisende Slagtersvende, uagtet kun faa Land

mænd just ynde Handelen med dem *).

*) I en Indberetning til Landhuusholdningsselskabet siges der, hvor Talen 

er om størst Fordeel kan udbringes af Malkeqvæg eller Fedeqvæg, — 

„hvorimod man med Fedeqvæg er afhængig af et enkelt Laug, som 

enten ved Prangere (en egen Menneskeclasse), eller stundom ved udsendte 

Svende udføre Jndkjøbet paa en saa eiendommelig Maade, saa at det 

ansees for betænkeligt, at optage denne Gjensland til en Hovedgreen 

for sin Virksomhed."

Endnu maae vi kun tilfoie, at Flæst sælges deels i Kjobstæderne, 

deels i Kjobenhavn, hvor da ogsaa en stor Deel af denne Artikel 

gaaer til Spckhokerne; Gæs, Smaakreaturer m. a. M. gaaer som 

oftest til Kjobenhavn ved Hønsekræmmeren.

En vigtig Handelsartikel for Holbeks Amt er Ulden, da der 

findes flere Gaarde, hvor intet Meieri holdes, men kun Schæferi, 

for Exempel paa de store Ejendomme under Grevskabet Lerchenborg 

og nogle Gaarde i Nærheden af Kallundborg. Schæferieierne havde 

i Begyndelsen stor Vanskelighed ved at sælge deres Uld, derfor for

søgte de at indrette et Uldmarked i Kallundborg, hvilket ogsaa
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lykkedes dem, og hvorved de nu have opnaaet at have et sikkert 

Afsætningssted for denne Artikel.

Ideen til Uldmarkedet gave nogle Schceferieiere, og da de indsaae, 

at den vanfleligen lod sig realisere uden Pengehjælp, foredroge de 

Sagen for Holbcks Amts oeconomiske Selskab, hvilket ogsaa gik ind 

derpaa, og udvalgte en Comitee, bestaaende af fem Schæferkeiere 

og en Kjobmand i Kallundborg, samt stillede 1000 Nbd. til dens 

Disposition. Comiteen fik fuldkommen fri Haand i Anvendelsen 

af denne Sum, og har omtrent forbrugt den ved de fem afholdte 

Markeder. Pengene ere anvendte til at afholde for Sælgeren alle 

mulige Udgifter ved Ulden fra dens Ankomst til Kallundborg og 

til den er leveret i Kjoberens Haand. I Aaret 1840 har Selskabet 

anviist Comiteen en Credit paa 300 Rbd. muligt indtil videre; 

den er blevet benyttet i 1841.

Det forste Aar ankom til Uldmarkedet circa 36,000 Pd., det 

ftorste Quantum var i 1839 circa 80,000 Pd.; Holbeks Amt 

leverede i de senere Aar alene fra 40,000 til 45,000 Pd. spansk 

Uld.

Vigtigheden af Uldmarkedet er siensynlig; — tidligere skulde 

der sælges underhaanden, ingen Concurrence fandt Sted, nogle 

enkelte Fabrikanter bestemte Priserne. — Vilde man transportere 

Ulden til et Uldmarked, var det dog altid forbundet med megen 

Vanskelighed, da kuns faa Landmænd staae i udbredte Handels

forbindelser, og de derfor let kunde overdrage Salget til en lige- 

gvldig Commissionair,, maaflee endog være nodte til at oplægge 

Ulden paa fremmede Steder.

I Kallundborg haves god Pakhuusleilighed til paa den Tid 

at oplægge Ulden, Udskibningen er let derfra, saa at enhver Schoeferi- 

eiec, som ikke er altfor langt bortlkggende fra denne By, maa være 

dem Tak skyldig, som breve det igjennem, at et Uldmarked oprettedes der.
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17.

Opgive Bouderne 2Evret, eller holdes -er over Mark- 

fred? N eises nyt Hegn og vedligeholdes det Gamle?

oOi have oftere gjort opmærksom paa den store Forskjellkghed, som 

i Holbeks Amt findes næsten i alle de landoeconomiske Gjenstande, som 

vi i dettlie Beskrivelse have Lejlighed til at berøre, men vanskelige« 

fremtiæder det ^ndividtielle saa skarpt, son; ved den eieildommelige 

Maade, hvorpaa de forskjcllige Agerdyrkere lægge deres Anskuelser for 

Dagen om den Sag, vi i dette Afsnit skulle omtale, eller hvorledes 

de overhovedet behandle Markfreden.

?lt have „Markfred" kan vel ikke forstaaes anderledes, end paa 

sin Mark at have Fred for Andres Kreaturer, at de ikke odelægge 

vore Peoducter, hvad enten det er ved at afgnave og nedtrampe 

verden, eller fasttræde den ploiede Jord, eller græsse paa vore Græs- 

marker eller Fodermarker, — og at have Fred for Andres Personer, ar 

de ikke gjore unodvendige Stier, at de ikke afskære Sæden, at de 

ikke bortfore Kreaturerne eller paa nogen Maade gjore dem Skade, 

at de ikke stjæle Toir eller Avlsredskaber. — Naar vi skulle besvare 

disse Sporgsmaal for Holbeks Amt, maae vi destovcerre erklære, at 

v> i det Hele have mere Ufred eild Markfred, dog i stocee eller 

mindre Grad. Med Hensyn paa Ufred af Andres Kreaturer, da 

kan man vel sige, at saalcrnge Bonden har Sæd paa Marken, 

holder han Fred med Heste, Koer og tildeels Faar og Sviin, men 

ikke med Lam. Ha« har den Tro, at Lammene ikke kunne blive 

gode, udeir at be have frit Spillerum; derfor seer man ogsaa næsten 

overalt Bondens Lam at være mere i hans og hans Naboers Sæd 

end paa Græsmarken, og Lammene spadsere oste et godt Stykke Bei 

for at naae Sæden. Denne Uskik med Lammenes Ufred er en saa 

indgroet Bane hos Bonden, at han vanskelig, aflægger denz — 

vel holder han undertiden et Barn til Vogter, men hvad Hensigten 

er dermed, eller hvad Jnsirux hai, giver det, er ikke let at afgjore; 

thi Vogteren lader dem ligefuldt lobe i Sæden (maaskee dog rigtignok 

mest i Naboens), og Bonden gaaer ganffe rolig ved Sideir af og,

9
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seer derpaa. — Det er naturligt, at Lammene odelægge megen Sæd, 

og har en Mand en Nabo, fom bruger denne Ufred paa hans 

Mark, og som tillige er af det Slags Folk, som vise, at de godt 

kunne dysse Samvittighed og Mresfolelse i Sovn, da kan han 

ogsaa aarligen regne paa et ikke ubetydeligt Tab paa sin Sæd; om 

ban ogsaa vil udsætte sig for sin Naboes Hævn, fordi han optager 

Lammene, saa vil dette Arbeide neppe blive muligt for ham; thi 

for det Forste, jager Vogteren dem som oftest bort, naar Eiermattderr 

eller hans Folk komme, og skeer det ikke, da vil det dog være meget 

vanffelkgt at drive dem hjem, om der ogsaa ere Flere tilstede for at 

gjore det, da Lammene altid soge til de toirede Faar og lobe ofte 

lige mellem Folk uden at lade sig skræmme.

Med store Kreaturer holdes i Almindelighed ret god Fred, 

saalænge Vedkommende selv har Sæd paa Marken, dog agtes 

hverken paa Kartofler eller Vintersæd; men naar Hosten forst er 

endt for Bonden, flipper han strax sine Kreaturer los, og da vanke 

de som oftest uden Vogter omkring, eller ogsaa der holdes en saadan 

for at paasee, at de ikke komme for langt bort, hver By opgiver 

saaledes ATvret sammen, og om der kommer Kreaturer fra et andet 

Sogn, da bekymrer Ingen sig derom.

Som Excmpler paa, hvor ligegyldigt det er Bonden, om 

Andre, endog hans Naboer, have indhostet eller ikke, kunne vi anfore 

en Bonde, der havde faact indhostet, flap samme Dag sine Heste, 

uagtet hans nærmeste Nabo havde Sæd ude, som kun var hostet 

een Dag senere og skulde hsemkjores den iiæfte Dag, hvilket var 

ham velbekjcndt. Hestene gik naturligviis i det udestaaende Byg, 

hvis Eier, en Boelsmand, ogsaa optog dem og forlangte Skadcs- 

erstatnittg, hvilket han kunde gjore, da han kun havde to Heste og 

to Koer, og altsaa ikke risikerede saa særdeles meget; efter hans egen 

Yttring gjorde han det, fordi Gaardmanden havde været saa lumpen, 

ikke at vente en Dag endnu med at slippe.

I Sommereit 1810 havde en Landmand en Lod med engelsk 

Byg, som følgelig var senere moden end Vendernes almindelige toradede 

Korn; ikke destomiildre flap de Kreaturerne los, og to af Byens Heste be- 

sogte det udestaaende Byg i den Grad, at Skaden blev taxeret til mellem 

50 eg 100 Tcmdoc (ingen bestemt Taxation just); altsaa er det
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>'kke ubetydelige Tab, man kan have derved paa den Sæd, man er 

i Færd med at hoste. Paa den saaede Vintersæd gjore de dog son, 

oftest storst Skade, og det er virkeligt et sørgeligt Syn, at see Heste 

og Qvceg gaae og nedtrampe Vintersæden i den vaade Jord, og 

endog Svikn at rode i den, naar man kan see, at Vedkommende 

have anvendt Omhu for at faae Sæden godt lagt; og jo tidligere 

der saaes, og jo stærkere den er, desto mere er den udsat for Krea- 

turernes Angreb.

De fleste Landmænd udenfor Bondestanden see sig derfor nod- 

sagede til at optage og fordre Betaling, som de da lade tilfalde 

Karlene; kun sjeldent fordre de nogen Skadeserstatning. Derved 

kan man vel nogenlunde holde sin Jord fri for Ufred, da Tjene- 

stefolkette derved faae stor Iver for dettne Sag, og ikke undlade om 

Ratten at skiltes tit at patrouillere) — og dog kan man aldrig om 

Efteraaret være sikker for at Vintersæden ikke paa ee« eneste Nat 

saaledes hjemsoges af omdrivende Heste, at man kan regne paa 

nogle Folds Tab som Folge deraf; thi om Natten, naar Veiret 

tillige er koldt, ere de værst til at flakke om, kvæget derimod inde- 

lukkes ved Gaardene i Tofterne.

Hvad Fordeel Boirderne have ved nt opgive A§vret, er ikke 

muligt at sige; de paastaae, at Kreaturerne kunne ikke nære sig i 

Toir om Efteraaret, men bedre, naar de gaae lose. Lad ogsaa dette 

være rigtigt, saa er deri dog ingen Grund til at lade dem gaae paa 

en heel Bymark, eller til at lade dem gaae paa Rugen, paa 

Kartofler eller paa den unge Klover, at lade dem gaae lose efter 

endt Host, det vil sige at tage dem ud af Toir, er vel næsten 

nodvendigt, naar Græsset bliver kriapt, men derfor behover man 

heller ikke at tillade sit O.væg paa de forste Dage at overfloe al den 

Glævlling, som man har for Efteraaret; mail kail vogte dem paa 

det ene Stykke efter det andet, saa vil man ikke saasnart komme til 

nt mangle Grees.

P"" de storre Gaarde tildes strengt over Markfred, og ogsaa 

enkelte Bonder begynde at iridsee det Fordærvelige i Ufred og ?Ev- 

rets Tpgiven, men det er ogsaa kun Undtagelser endnu; i eet Sogn 

blev Rapsdyrkningen for nogle Aar sider, udbredt, derved blev det en 

Nødvendighed, at ophore med at opgive Wvret, men det synes med

9*
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man seer der igjen mange Kreaturer drive omkring, endskjondt nogle 

Gaardmænd have vedblevet at vogte. — Kartoffelavlen siges, i Be- 

strivelsen over Kjøbenhavns Amt, at have virket mere Markfred der; 

her bekymrer man sig ikke, om Kartoflerile erc optagne eller ikke, 

naar man flipper, eller om de, ved at afbides, forhindres i deres 

Groening, eller om Jorden trædes fast og vansteliggjor Optagnin- 

gen; man gaaer endog saa vidt, at der wires paa Kartoflerne.

Paa en anden, meget afskyelig Maade er man ogsaa udsat for 

Ufred ved fremmede Kreaturer, nemlig naar Folk flipper dem med Forsæt 

ind eller endogsaa trækker eller vogter dem paa attden Mands Jord. 

Dog maae vi sige, at derme Uskik eller rettere dette Tyveri nu er 

ualmiudeli'gt; uagtet man dog endnu undertiden kan træffe en 

Huusmand med hans Ko, hvor de ikke hore hjemme, eller en 

Kjorende, som spænder fra og lader sine Heste bede paa en Andens 

Græsmark, eller vel endog i en Kornager.

I Anledning af Mangel paa Markfred ved uvedkommende 

Menneffer, maae vi gjore opmærksom paa Sjællændernes Afsky for 

nt gaae paa en Landevek; man maa antage, ar denne Afsky er 

medfødt, da det ellers ikke lader sig forklare, hvorfor han hellere vil 

gaae ad en kroget Sti, fom er lige saa lang som Kjoreveien, og 

langt besværligere, da den jo ogsaa gaaer over ploket og harvet Jord, 

end paa denne. Naar han fik en langt kortere Bei, saa var det 

sin Sag; men han gjor Gangstien saa kroget og bugtet, at den 

ofte bliver til en Omvei istedetfor en Gjenvci; og disse Stier gjore 

sandelig stor Skade for Landmanden, thi deels ere de længere ettd 

nødvendigt, deels ere de meget brede, da Folk nodes om Vinter, 

Foraar og Efteraar, naar Gangstien gaaer over ploiet Jord, ofte 

nt gaae ud af det gamle Traad, fordi det er oploft af Vand. Jeg 

har saaledes seet en Sti, der gik igjennem en Rugmark, og som 

var bleven saa bred, at om Sommeren kunde en Vogn godt kjore 

a) den uden nt røre Sæden, og endda-var der traadt ligesaa meget 

ved Siderne, saa at Rugen stod langt flettere der end i den vorige 

Deel af Markett. Fora aret ved Vaarsædens Behandling give

de ogsaa Landmanden et kjedsommeligt Arbejde, da de saa ere saa 

haarde at faae opdrættede, at en ordentlig Ploining er vanskelig. —
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Men det er ikke blot, hvor der er Stier, at Siælloenveren gaaec 

ind pan Marken, men ogsaa hvor der ingen sindes, gaaec han ofte 

tvers over Marken, ubekymret om der er saaet eller ikke, om han 

gjor Skade derved eller ikke; at gaac over en Græsmark, kan han 

ikke betragte for urigtigt, — der gjor han flet ingen Skade efter 

sin Formening.

Det var derfor ønskeligt, at der maatte, med Hettsyn til denne 

Ufred, af Lovgivningeit sættes strenge Mulcter; thi ben kommer dog 

kun af Folks Ligegyldighed og Dovettskab, og det er ofte vanskeligt at 

vogte sin Mark derfor; man kan gjerne ovenikjobet af Vedkommende 

faae Grovheder, istedetfor Optagelsespeilge eller Skadeserstatning.

For Marktyveri er Landmanden ret sikker, men dog horer man 

af og til, at Hestene blive brugte om Natten til Ridetoure*), at 

Toirene blive stiaalne, at Lænker, Stilleboiler eller Langjern lages af 

Plovene om Natten, dog horer det Sidste til Undtagelser, ligeso>n at 

Sædett bortstjæles. De strenge Lovbestemmelser om dette Slags 

Tyverier have hjulpet meget til at hæmme dem, ligesom der ogsaa 

vises en næsten almindelig Iver endog hos Tjenestefolk for at faae 

dem opdagede; og vel er det, at, om Tyverierne ogsaa ere slemme i 

en Egn, Marktyverierne dog ere sjeldnere. — Det eneste af disse 

som drives hyppigen, er Lamnletyverier, hvorfor ogsaa mange Ager

dyrkere tage Faareflokkett hjem om Aftener,, og altsaa har dette virket 

noget Godt; rigtignok var det ikke at o irske, at et landoeconomisk 

Gode skulde have et moralsk Onde til Aarsag.

Med Hensyn til Ufred med Kreaturer haabe vi, at der snart 

vil skee Forandring, uagtet Fremskridtene til det Bedre endnu kun 

ere smaa; for en halv Snees Aar siden saaedes Vintersæden altid 

silde, nu lægge Bønderne Vind paa tidlig Saaening, og der ere, 

som allerede bemærket, dog Enkelte, som siges at holde Fred paa de«. 

Der saaes Klover nu, og Græsningen er derved forbedret; dette troer

) 211 Kreaturerne slippes løse af Fremmede og drives eller trækkes ud paa 

deres Jord, for at de der kunne optage dem, hores vel undertiden, men 

det har ikke været beviisligt; — dog frygte de fleste Landmænd at 

optage ondskabsfulde Folks Qvæg da de vente denne Frcmgangsmaade 

af dem, — to Gange er jeg i forblommede Udtryk bleven truet dermed, 

og den ene Gang lod det til, at det blev iværksat.
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jeg især vil virke til A§vrets Ophor, thi Bonden vil derved see, at 

han ogsaa i Efteraaret kan græsse sine Kreaturer paa sin Lod. — 

Da der er Fremskriden i Agerbruget, da man har lært, nt Vinter- 

sæden lykkes bedst i velbehaudlet Jord, at den mislykkes, naar den 

lægges medens Jorden er vaad, og derved bliver sammentraadt under 

Harvningen; — faa ligger den Slutning nær, at Dyrenes Traad, 

efterat der er tilsaaet, maa gjore samme Skade. Bondens Op

lysning er i Tiltagende, han sukker i Almindelighed ikke længer 

under Hoveriets Tryk, han begynder at fole sin Selvstcendigbcd, og 

at han ved Flid, Vindstibelkghed og Tænksomhed kan tidrette 

Meget til sit eget og sin Families Velvære. Denne Selvstamdigheds- 

folelse, som vel har sine mange Udffeielser, virker storre Tænksomhcd 

hos ham om hans Forhold i det Hele, hans Jords Behandling m. m., 

og gjor ham ogsaa mere modtagelig for de Grunde, han Horer- 

Andre anføre for at bevæge ham til at aflægge flette Vaner. Derfor 

troer jeg, at man med Sikkerhed kan forudsige, at uagtet Markfred 

endnu er maadelig, saa maa dog al Ufred (i det mindste i hoiere 

Grad) være forsvunden om nogle Aar, med mindre meget ugunstige 

Forhold skulde indtræde, som standsede de« nuværende Fremskriden 

i Agerbruget, hvorover enhver Fædrelandsven saa boilig maa glæde 

sig; thi den vil bringe Velstand i Danmark, og foroge National

formuen. — Vel burde det have været omvendt, — et forbedret 

Agerdyrkningssystcm burde ikke gaae forud for Marksredetts Over- 

holdelse; men det ligger ogsaa i Sagens Natur, at saalcrnge Ager

bruget staaer paa et lavt Trin, er det Landmanden ligegyldigt, enten 

han har Ufred eller ikke, og Markfred kan understøttes af Lovgivningen, 

mett det er sikkert umuligt for den viseste Regjeriug at fremkalde 

den. Alt i Landboforholdette maa næsten udvikle sig af sig 

feh), — det kan ikke fremtvinges; alt Nyt, alle Forbedringer maae 

staae i Forbiudelse med de gamle allerede bestaaeude Forhold, enten 

være en Folge af disse, som en storre Fremskrideu og fuldkomnere 

Udvikling deraf, eller fordi man foler, at det Bestaaeude ikke passer 

til Agerbrugets Culturtrkn.
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At faae Fred alene veo Hegn, lod sig vel gjore, men det maatte 

da være af anden Beskaffenhed end det almindelige; thi af det 

Slags, som nu findes i Holbcks Amt, ere kun Steengjerder istand 

til nogenlunde at hegne, og i Egne, hvor Ufreden ret hersker, vil 

der hore en overordentlig Paapassenbed til at holde dem saaledes 

vedlkge, at de vedblive at være skikkede (il at frede, forudeir at det 

vil være meget kostbart. Af andre her brugelige Hegn, er Jordvold 

almindeligst, uden Plantning, hvilket ikke kan værne uden for stort 

Qvæg, — Jordvold med Pile eller Tjørne er kuil sjelden, og næsten 

intet Sted i ett saa frodig og tætfluttet Stand, al derved hegnes 

bedre end med simpel Jordvold. Flekgrofter bruges i Moser og 

side Jorder, hvor Qvæg græsser, og saalænge der er Vand i dem, 

hegne de ret godt, men er det forst udtomt, gjore de kun liden Nytte.

Skal man hegtte for Markfredens Skyld, da maa man ikke 

alene hegtte udvendigt, men hver Mark eller Inddeling maa hegnes 

for sig; tbi saa maa der Hegnes saaiedes, at der ingen Vogter behoves; 

skal der holdes Vogter, for at Qvceget ikke skal overjaske Ei'erens 

Vintersæd m. m., saa kan samme Vogter med det Samme ogsaa 

vogte Qvæget fra fremmed Jord. Bliver derfor forst Markfredens 

Overholdelse et almindeligt Dufte (hvad jeg antager vil skee), da 

behoves intet Hegn af ben Aarsag.

Ved Hovedgaardette findes ret godt Hegn, dog kun sjeldcut af 

den Beskaffenhed, al Qvæget karl gaae uden Vogter; det er mest 

Steengjerder, ente« enkelte eller dobbelte. Ogsaa ved andre A'vls- 

gaarde, ved de fleste Præstegaarde og ved en Deel Bondergaarde 

findes Hegn af forskjellkg Beskaffenhed; i Odsherred blev fra Aarene 

1790 til 1807 opfort en Mængde Steengjerder af det Offentlige, 

men de holdes mange Steder snare flet vedlige, hvilket man ogsaa 

kan see deraf, at A§vret opgives saagodtsom overalt der.

Af nyt Hegn kan man ikke just sige at der reises meget, men 

dog seer man af og til noget blive opfort; det er deels Steengjerde, 

deels Jordvold, som kun sjeldcut beplantes.

Det er almindeligt antaget af Landoeconomerne, at levende 

Heg» virke meget til Atmosphcerens Frugtbarhed, det giver Lee 

baade for Kreaturer og for Sæd og Græs; vogtes Qvæget, kan 

det der finde Skygge for Solen, og Jorden toeres ikke saa hurtigt
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om Foraaret, da Vinden bryder. Derfor kunne levende Hegn være 

at anbefale særdeles meget til de Agerdyrkeres Opmærksomhed, som 

boe ved Beltet, hvor Jorden er jævn, og ingen Hindring værner 

mod de vestlige Storme, som vi i saa hol Grad have. Ogsaa fer 

mange andre Egne her i Amtet, som enteil ligge nær ved Stranden 

eller i det Hele ere meget udsatte for Blæstens Paavirkning, ville 

de gavne. Men vi kjende ikke Omgangsmaaden med at plante 

dem, vi have endogsaa Vanskelighed ved at faae gode Planter, og 

derfor er det vistnok, at betle Arbeide finder saa ringe Indgang. 

Hos Bonden, der opgiver TCvret, fan det hellenske iværksættes, thi 

den forste Betingelse, for at det kan lykkes, er streng Fred; — og j 

de Egtte, hvor det vilde være hensigtsmæssigst, er der ftorst Vanske- 

lighed, thi netop det Onde, som man derved vil befrie sin Mark 

for, er den værste Fjende for Plantningen i dens Begyndelse.

Nogle mene, at den Jord, man anvender til levende Hegn, 

svarer god Regning; det er vistnok rigtigt, at i mange Egne, saavel 

her i Amtet som paa andre Steder, vil den svare en god Indtægt; 

men ikke umiddelbart ved Salget af Brændselet, hvilket for Exempel 

i Skovegnene kun har saare ringe Værdi (da Hegnet ikke maa 

blive for gammelt forend det hugges), men middelbart ved den 

Virkning, som det har paa Agerjorden især paa letagtigere Jorder, 

og der ere vistnok Jorder her, som ved levende Hegn vilde bringes 

næsten til den dobbelte Frugtbarhed, ligesom der i Holstcen ere 

Jorder, hvis Værd vilde være meget ringe, naar de levende Hegn 

bleve floifede. I Thaers Beskrivelse af det engelske Agerbrug, siger 

han et Sted, at i England gives mere i Forpagtning af en indhegnet 

Acre eild af en uiudhegnet.

Idet vi saaledes paastaae, at paa mange af de sjællandske 

Jorder var det den bedste Grundforbedring, at indhegne dem, saa 

maae vi tillige gjore opmærksom paa, at paa andre vilde det være 

til stor Skade, nemlig imellem Skovene eller paa side Jorder, der 

er Atmosphærett allerede tilstrækkelig indefluttet, Jorden torrcs 

lattgsomt om Foraaret, og i ustadigt Veir er Hosten der saare 

besværlig, derfor vare de langtfra gavnlige der; men mange Laitd- 

mænd, som anvende store Summer paa Merglmg og andre Grund- 

forbedringer, validt maaskee mere ved at have arbeidel herpaa.
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18.

I hvad Tilstand er Qvcegavlen? saavel i Henseende 

til LZvcegets Beskaffenhed, som Antal efter GaardeneS 

Areal? Give Mtalkekver eller Fedeqvaeg ftorst 

Fordeel?

Hensyn paa Hornqvæget kunne vi ikke angive noget al

mindeligt gjaldende, — lige faa stor Forskellighed, som vi tidligere 

bave bemærket ved Jordbrugsmaader, viser sig i denne Green af 

Landvæsenet; og det er ogsaa naturligt, da Alt i et Agerbrug saa- 

lcdes er indbyrdes forbundet, at det Ene maa passe til det Andet. 

Er IordbrugSmaaden saaledes, at der produceres god Græsning og 

en Masse kraftigt Foder, da vil Folgen deraf være meget og godt 

Qvæg; men er den saaledes, at kun udslidt Jord henlægges til 

Græs, kan i en saadan Avling kun smaat og forknyt Q.veeg finde 

Fode. Vi træffe derfor Hornqvceg af saare forskjelligt Udseende; vi 

kunne her i Amtet see smukt, stort og velfodrct Qvceg, og det ikke alene 

hos Mænd, der kun have faa Stykker, men i store Meierier, og paa 

den anden Side findes ogsaa meget usselt og forstiltet Qvæg, endog 

i store Meierier, hvor Røgterne hver Morgen maae reise en Slump 

af Koerne, og hvis aarlige Afgang er betydelig.

Ligesaalidt, som vi kunne sige noget almindeligt gjaldende 

om Hornqvægets Beskaffenhed overhovedet, ligesaalidt kunne vi 

det med Hensyn paa Qvcegstammen; i Holbeks Amt indfores saa 

mange Malkekoer og Qvier fra andre Distrikter, tildeels ere ogsaa i 

længere Tid fremmede Tyre benyttede, at der findes et Virvar af 

forskjellige Racer, hvilket man let kan faae at see, ofte endog kun 

ved at besee eet eneste Meieri. — Hos Bonden skulde vel egentlig 

den oprindelige Stamme bedst være at træffe, men ogsaa der viser 

den samme Forskjellkghed sig; dog troer jeg, at man kan antage, at 

det oprindelige Qvæg udmærker sig ved et lidet Hoved med ret 

smukke, ikke store Horn, en fiin Hals og temmelig klein Knokkel- 

bygning, intet bredt Kryds og lavt ansat Hale; — i Henseende 

til Vob, kan det vel antages, at den ikke er reen, men mest broget
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eller skjoldet, med mindre den er blakket, hvilket ogsaa meget træffes 

hos Qvæget fra Samso; — fremdeles er det temmeligt smaat, 

hvilket vel har sin Aarsag tildeels i flet Opfodnmg og tidlig Kælv

ning; mert nu synes det næsten at være blevet arveligt, saa at det 

endog ved god og omhyggelig Behandling dog ikke i forste Generatiott 

er blevet stort, og dog vilde det vel blive det ved forbedret Be

handling i flere.

Bondens Qvæg er noisomt, og paa simpelt Græs og Foder 

malker det forholdsviis godt, bcrimob vil det ikke svare saa ged 

Regnittg, hvor der bydes det bedre; til meget stort Melkeproduct 

lader det ikke, at det sjællandske Qvæg kan bringes til, for Exempel 

neppe til samme som det fyenske; — Dog maae vi her atter be- 

mærke, at dette gsælder om del, som vi antage for mest reent af 

den oprindelige Stamme, ikke om det, som tydeligt viser, at det 

nedstammer fra andre Egnes Hornqvæg, det har naturligviis 

Egenskaber med dette.

De ftoure Meierier i Holbeks Amt completteees ved aarligt 

Ittdkjob deels af jydsk og fycnsk Qvæg, decls af Koer, som ere tillagle 

i Amtet navnlig paa Samso, hvis Localiteter gjore, at Boriden 

tillægger Kalve til Salg, da, som tidligere anført, Afhændelsen af 

Smor og Ost er forbuildeii med Vanskelighed, og tillige Ungqvæget 

kan græsse paa Overdrevene og Hederile, hvor Malkekoer kun vilde 

give ringe Fordecl. I Sjælland har Landmanden i Reglen kun 

Græsning paa sin Hovcdlod, og da han har Ksobenbavns Torv til 

Afseetningssted *) for Smor og Oft, saa tillægger han ikke til Salg, 

eller gjor Tillæzet til Hovedindtægtett af fin Qvægbesætm'ng, uagtet 

han nok tillægger saa meget, at hair vel as og til kan sælge et 

ettkelt Hoved.

Foruden jydsk og fyenff Qvæg indføres undertiden et enkelt 

Stykke Ovæg af Vernerrace eller Faurholmerrace, helst Tyre, for 

derved at forbedre Qvægstammen, undertiden kan man ogsaa træffe 

eil eilkelt Ko, hvis Bygning tyder paa holsteeusk Race, dog er det 

kun sjeldnere. Beniertyre soges af Flere, som stræbe at forbedre

'i Rigtignok er der ogsaa Misligheder der ved Salget af Smør, hvoiom 

mere ovenfor.
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deres Qvægstamme; de ere store med smaa Hoveder, stor Doglap, 

lige Ryg og Kryds, hoit ansat Hale, de ere lange i Kroppen og 

temmeligt dybe. Afkommet af dem flægter som oftest Faderen ret 

godt i Udseende, og der paastaaes, at de malke godt, men det er 

ogsaa kun, hvor der fodres godt, at de holdes; paa mager Græsning 

vilde de sikkert malke daarlkgt. — Ved de storre Meierier, hvor der 

ikke findes særdeles god Leilighed til Tillæg (for Exempel ved sure 

Græslodder, som ikke ere skikkede til Malkekoer), og hvor der aarlig 

kjobes Koer, roses især paa god Græsning de fyenske; og hvor 

Melkeproductet ene er Hovedsagen, der have disse ogsaa det store 

Fortriit, at de gjengkve deres Fode kun ved Melk, og ikke, som de 

jydffe og de, der falde efter Tyre af Berner- eller Faurholmer-Nace, 

tildeels ved Kjod og Fedme; de holde sig derfor næsten bestandigt 

magre, hvilket de have tilfælles med Anglergvæget, som er det, der 

bruges paa den holsteenffe Geest, og hvormed det i det Hele har 

Liighed. —

Da Melkeproductet er Hovedsagen ved vort Q.væghold, kan det 

derfor være meget betænkeligt, at ville forbedre Stammen ved at 

benytte Tyre, som ere af kjodriig Race (næae man stal udsætte en 

Ko, fordi dett bliver for gammel, vil den Ubetydel'ghed, som man 

kan erholde mere for en jydsk eller Berner-Ko end for de«, være 

faa ringe, at den ikke kan komme i Betragtning, og ved et Meieri 

vilde dette være den eneste Fordeel ved at have kjodrige Koer); derfor 

burde man vist neppe lægge saa megen Biild paa at ittdfore Vemec 

eller jydff Qvæg, men hellere soge fyensk eller det fra Angeln, — 

det kan ikke nytte os, at vi have Staldeile fyldte med fede Koer, 

som malke daarligt. — Vel paastaae de faa Landmænd, som have 

Vernerqvceg, at de faae et godt Melkeproduct; men der findes Ingen 

af dem, som have forsøgt, om de dog ikke vilde fmnie fa ae et 

endnu storre, hvis de havde en andeil Qvægstamme; saa meget 

maae de i det mindste indrømme, at en Benrerqvægrace ku« kan 

være passende ved Staldfodring og fortrinlig Vinterfodring.

Holstenerne soge kun Melkeproduct; de have prøvet ffere Qvceg- 

racer, og dog ansee de Angler-Koerne for de bedste Malkekoer, derfor 

treer jeg, at skulde der hos os gjores Noget til Forbedring af Qvæg- 

stammen var det, at iudfore denne. Rigtignok bliver der ved de
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holsteenske Meierigaarde fodret langt bedre end her, derfor vilde det 

vel ogsaa være rigtigst, ikke fra Begyndelsen at bruge det i reen 

Tilstand, men kun nt bruge Tyre deraf, for saaledes at forædle vort, 

indtil senere en stærkere Vinterfodring bliver indfort *).

•) Vi have her kun henpeget paa at forbedre vor Ovægrace ved Angler- 

blod, — i de senere Aar skal en skotsk Nace have vakt Opmærksomhed 

i Tydjkland; maaskee Tyre af den ogsaa vilde ophjælpe vort Ovæg.

Det Qvceg, der bliver tillagt hos os, bliver for en stor Deel 

forknyttet fra Fodselen, hvilken Omstændighed vist er Skylden til, at 

det er smaat, og man fristes næsten til at troe, at dersom Ung- 

qvæget blev bedre behandlet, vilde vi have en god Qvægstamme til 

Meierierne; thi i dets nuværende Tilstand malker det godt paa 

maadelig Græsgang, og fodres det godt, viser det ingen Tegn til 

let at kunne sætte Kjod. Derfor er det muligt, nt ved godt Valg 

af Tillægsdyr, ved god Fode og Pasning i deres Ungdom kunde en 

god Qvægstamme frembringes af det, som vi have; weit ved at 

indfors Tyre af Racer, der havde de Egenskaber, som vi onske for 

Qvæget til Meierierne, gik man vistnok baade sikkrere og hurtigere.

Det er oftere blevet omtalt, at der burde stiftes Foreninger 

for Qvægets Forædling; men vi have sect saamange Exempler paa, 

hvor lidet der udrettes paa den Maade, — det er vanskeligt, at 

Flere, om de ogsaa kunne blive em'ge om Principerne, dog kumie 

være enige om Udførelsen af deres Forehaveride, — det er ogsaa 

besværligt for Enkelte, der tillige have andre Forretninger, at bestyre 

desforuden et heelt Selffabs og i enhver Henseende at varetage detS 

Interesse. Foles der forst Trang til en forædlet Qv ægstam nie, 

indseer man, .at man ved Hjælp af denne vilde have storre Indtægt 

af sin animalske Production (og den Tid vil neppe være langt borte, 

da det vil skee), da vil Enhver for sig stræbe at forædle sil Qvæg, 

og det vil gaae af sig selv uden Aktieselskaber eller Præmier. Hvad 

kunde det nytte, om et Selskab vilde opkjobe endeel kostbare Tyre 

og holde dem paa forskjellige Steder, saalænge ingen Interesse existerer 

for denne Sag i Lad det forst mteressere Folk at forædle Qvæget, 

og de ville nok vide at skaffe sig gode Tyre, og lære, hvorledes de 

bedst kunne naae Maalet.
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Ved Qvægets Rogt og Pleie er Stalden sg dens Indretning 

af største Vigtighed, og det er nu ogsaa en Sag, som interesserer 

Landmændene; derfor soger man, at gjore den lu un om Vinteren, 

uden at den skal blive qvalm, og at indrette den saaledes, at Foderet 

beqvemt kan rækkes Krcatucerrie, uden at noget af det spildes, at 

der let kan holdes reent hos dem, og at de beqvemt kunne staae 

og ligge. I de gamle Kostalde vare Koerne bundne med Hovederne 

mod Væggen, de stode tildeels med Forbenene i Foderet og Krevingen 

var midt i Huset; vare Husene saa brede, nt der kunde staae flere 

Rader end to, adskilte et Skillerum dem. Ved denne Staldind

retning behøvedes ikke saa stor Plads, som naar Fodergangen er 

mellem Koerne, og jo flere Stykker, der kan staae i en Stald, jo 

varmere er der (rigtignok katt der ogsaa blive beklumret derved); 

men paa den Maade er det vattskelkgere at passe, at Foderet fordeles 

rigtigt til hvert Hoved, og ved kun at see dem bagfra, er det ikke 

saa let, oieblikkelig at opdage, naar et Kreatur bliver sygt og taber 

AZdelysten, desuden er det meget langsommere at fodre to og to i 

Baasene end i en Fodergang at siroe Foderet paa een Gang. 

Derfor bygges Kostaldene nu sædvanlig paa holsteenst Maade, saa 

at Grevingen er ved Væggen, derefter kommer Baasen, som gjores 

ymere, og hvor Qveeget ftaaer med Hovedet fra Væggen og bindes 

ved et Underlag med Hovedet under Losholtet. Foran Underslaget 

er en Fodergang med Leergulv, og ligeoverfoc staaer en Række Qvceg 

paa samme Maade. Ere der flere Rader Koer, da sættes de ligedan, 

og da ere de to midterste kun adskilte ved en Greving. I en 

saadan Kostald skeer Fodriilgen med stor Lethed, da det stroes i 

Fodergangen foran Kreaturerne; man kan give store Givter, om 

det onskes, da Foderet kan lægges saaledes, at Qvæget ikke strax kan 

naae det Hele, men forst naar det feies til det; behore nogle Koer 

mere end de andre, kan det ogsaa lettelig gives dem; deres Wdelyft 

inciteres, da de æde samlede, og Opsynet med Kreaturerne og Fodringen 

lettes betydeligt.

Nogle bruge at indrette Trækrybber for Koerne; men den samme 

Reenligbed kan godt vedligeholdes ved Foderet paa et Leergulv, med 

mittdre der fodres med vaad Hakkelse; kun paa een eneste Herrcgaard 

har jeg sect murede Steenrender af runde Teglsteen, hvori der postedes
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Vand *),  saa al Qvæget ikke behøvede om Bmtcrett at komme ud 

af Stalden, hvilket vistnok er meget at anbefale; thi derved behoves 

Dorene ilre saa ofte at aabnes, hvorved Varmen ikke saa let trækker 

ud af Huset, Qvæget er frit for at drives ud af Stalden, hvor 

der ofte kan være temmeligt varmt i koldt eller fugtigt Veir; der 

tabes ikke et betydeligt Qvatttum Gjodning, da Qvæget gjoder sig 

medens det drikker, og hvad der er Hovedsagen, Qvæget staaer i 

Ro og kan drikke, det hindres hverken af Veir eller andre Kreaturer, 

det faner godt Vand, som ikke er opmudret, hvilket det let bliver i en 

Vanding, naar meget Qvceg vandes.

*) Denne Fremgangsmaade er almindelig i Holsteen, hvor man, efterat 

Koerne have drukket, lader noget Vand blive tilbage, og giver dem 

Hakkelse, som ofte er af utærsket Havre, hvorpaa man strøer ffraact 

Sæd derpaa, som omrores med Hakkelsen.

I Almindelighed bestaaer Qvægets Vinterfoder kun af Ho (deels 

Engho deels Kloverho) og Halm; hvormeget Ho der gives, kommer 

mest an paa, om der er stor Hobjergning fra Enge eller ikke, og 

det er ogsaa denne Omstændighed, der næsten udgjor hele Forfljellen 

paa Qvægets Vittterfodring; thi nt Foderet gives ordentligt, uden 

at det bortodsles til Unytte, at Qvæget vandes ordetttligt og rogtes 

og passes godt, paasees næsten overalt. — Fodring med Kartofler 

eller andre Rodfrugter bruges kun undtagelsesviis til Malkeqvæg, 

da de ansees fordeelagtigere til Fedtting; hvor det skeer, gives enten 

dagligt et ubetydeligt Qvantum (s. Ex. ved eett Avling gives en 

Skjcppe til hver treble Ko, altsaa kun omtrent 10 Skjcpper om 

Maaneden til hvert Hoved) eller ogsaa der fodres stærkere dermed, 

imedens de ere golde, for at spare Hoet indtil de have kælvct. (Ung- 

qvceget fæner paa flere Steder Kartofler). At give til Malkeqvæg 

kun Halm og Kartofler, bruges ikke, da derved arltages, at man 

erholder mindre god Melk.

At fodre Malkeqvæg med Sæd, har kun, saa vidt jeg har kunnet 

faae Oplysninger derom, af og til været Tilfælde, naar Fodertrarig 

ellers lod befrygte stor Afgang; paa een etteste Gaard er det dog 

ffeet, uden at Eieren har været nodt dertil af egentlig Fodcrtrang, 

men naar Hoet har givet miiibre Udbytte end i et Middelaar. Da
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Meierierne drives i andre Henseender paa holsteensk Viis, da man 

ved flere Avlsbrug kun har et ringe Qvantum Ho, og Sædtransporten 

er fra de Egne, fom ligge borte fra Stranden, ofte lattg og be

sværlig, ■— saa kunde der vel være Sporgsmaal, om det ikke var 

klogest paa den Maade at sælge fin Sæd, da Smor er lettere at 

transportere eild Sæd, og hvor stor Gjodniugsmasse vilde ikke derved 

vindes? I Holsteen, hvor vel Smorprisertte holde sig stadigt og 

ere bedre end hos os, men hvor Sæden ogsaa staaer i hoiere Prns 

end paa Sjælland, har Sædfodringen nu været indfort i en Række 

af Aar, saa at Erfaringen der har stadfæstet det Rigtige i denne 

Fremgaiigsmaade; der drives den endog saa stærkt, at der gives 

indtil sex Tonder Sæd til hver Ko; men der produceres ogsaa 

over 120 Pd. Smor af Koeri, istedetfor at vi ere tilfredse, naar 

vi erholde det halve Qvantum. Naar vi anflaae 60 Pd. Smor 

til 15 Nbd., og Melkeus Værd til mager Ost og Svinefedning 

til 5 Nbd., da have vi 20 Nbd. for 6 Tdr. Sæd, hvoraf de tre ere 

Havre og de tre Boghvede og Byg, og som vi neppe i Gjennem- 

snit kunne regne over 15 Nbd. Naar vi betænke, at det er denne 

Fodring med Sæd, som holder Jorderne i Holsteen i Kraft, uagtet 

der bruges en stærkt udpinende Iordbrugsmaade, naar vi desuden 

kunne beregne en Brutto-Judtægt af 20 Rbd., hvoraf neppe mere 

end 5 Nbd. ville medgaae til Omkostninger ved Smørrets Tilberedelse, 

Forsendelse m. v., — da opfordres man dog virkelig til noiere at 

overveie denne Sag. Men en ny Qvæg stamme, som er større, 

men ikke har Ansats til Fedme, vil være nodveildig, ligesom ogsaa 

god Græsning.

Melken bruges her i Amtet euteu til Smorfabrikatiou eller til 

Ostelavnittg; i forste Tilfælde soger man at iudrette Mekerierue og 

behandle Melkeu efter Holstenernes Methode, da de i lang Tid have 

vidst at drive det langt fuldkomnere eud vi *), — dog findes enduu 

Meierier efter gammel Maneec, det vil sige, Melkeu flumples dygtigt

) Det er vistnok ogsaa næsten det Eneste, hvori det holstcenske Agerbrug 

har hævet sig, foruden Mergling; men mon dog ikke Smorproductionen 

er endnu ypperligere i Belgien?
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i en Mclkevogn, dernæst hældes den i Botter lige til Nanden, og 

disse sættes ovenpaa hverandre.' Naar Melken bliver suur, stummes 

den, og Floden kjernes, hvorimod der ikke laves mager Ost, men 

den sure Melk gives Svinene, som ogsaa fedes godt derved. Paa 

holsteensk Maade sorges forst for, at Melken ikke stumples ved 

Hjemkjorselen, at der er en luftig Melkestue, hvor Bøtterne kunne 

faae Rum paa Gulvet, at der ikke kommer over tre Kander i hver, 

at der skummes forend Melken bliver suur, at der strax bliver ostet 

efterat der er skummet, at der bliver kjernet naar Floden bliver tyk 

og syrlig, at der bliver kjernet om Sommeren, medens det endnu 

er koligt, at Smorret bliver godt æltet og saltet med Lüneburger 

Salt, at dette bliver godt blandet og ligeligt fordeelt, m. M.*).

Det lyder besynderligt naar man siger, at Hovedsagen ved et 

Meieri er Reengjoren, man stulde altsaa troe, at Holstenerne alene 

vare reenlige; og dog er det sandt, at vi hidtil ikke have forstaaet 

at holde Meierkets Jnventarilim tilstrækkeligt reent, forend Holstenerne 

lærte os det. Det er ikke nok, at Bolterne f. Ex. ere rene; men 

al Suurhed stal afskruppes og bortvaffes, og dermed vare de sieel- 

landske Mennesker ligegyldige, fordi de ikke vidste det, og som det 

gaaer med Bolterne, gaaer det ogsaa med Melkespande, Tonder 

m. M. — Findes der Suurhed i Trætoiet, bliver Melken for tidlig 

suur og tyk, og afsætter da ikke al sin Flode, men en Deel deraf 

forbliver i Melken.

En anden væsentlig Sag ved Meierierne er, at Melken stummes 

i rette Tid, at den staaer saalænge som muligt, og hellerikke bliver 

suur, forend den stummes; derfor maa for det Forste ingen Suurhed 

være i Trækarrene, for det Andet maa de ikke stilles ovenpaa hinauden, 

da Osen fra det ene gjoc det andet suurt, for det Tredke maa Melken 

være kommen hjem uden at rystes for meget, for det Fjerde maa 

Mclkestuen være kolig om Sommeren, for at den kan ftaae længere. 

Bliver Melken hastigt suur, da afsætter den ikke tilstrækkelig Flode,

’■■) Om det holsteenske Meierivæsen er et meget godt praktisk log tildcels 

theoretisk) Værk af Martens, som er forlagt i Berlin; han giver deri 

en fuldstændig Beskrivelse af Meierivæsenet i Holstecn, og som han 

skildrer det, følges det ogsaa hos os, hvor man beflitter fig paa god 

Behandling.
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og om den ogsaa langsomt bliver suur, paaftaae Holstenerne dog, 

at de hverken faae saa godt Smor eller saa meget, som af Floden 

af samme Qvantum Melk, der skummes i rette Tid.

Som allerede bemærket drives de storre Meierier paa holsteensk 

Viis, og anvendes der nu betydelige Bekostninger for i enhver 

Henseende at gjore Indretningen saa hensigtsmæssig som muligt; der 

har endog begyndt at indsnige sig Luxus i Melkestuerne, hvilket dog 

altid er bedre end den Mangel paa Omhyggelighed, som tidligere har 

fundet Sted; saaledes gibses Lofterne, Gulvene have Nogle belagt 

med siirkantede Muursteen, hvoraf hver anden er hviid og hver 

anden graa, saa at det bliver toernet; der gjores dobbelte Vinduer, 

og i de inderste sættes ikke Glas men Jalousier, de forsynes med 

Rullegardiner m. M.; og i samme Forhold indrettes det Hele. Til 

at forestaae Meierierne bruges holsteenfle Mennesker, og undertiden 

ogsaa holsteenfle Meieribestyrere til at paasee Orden ved Malkning, 

Svinenes Pasning og andet Mere, samt til at forfærdige Bodker- 

arbeidet.

Idet vi have meddeelt, hvorledes man begynder at drive de 

storre Meierker, kunne vi ikke give en lignende Beskrivelse af Bondernes 

Mekerivæsen, men lige saa meget som man maa glæde sig over de 

Fremskridt, der ere gjorte ved hine, maa man bedroves ved at see, 

hvor usselt dette besørges. Melken sættes saaledes hele Vinteren i 

Bøtterne i samme Stue, hvor Folkene ere, hvor der aldrig lukkes 

Vinduer op, hvor der gaae Hons og der sindes Rippe-Gæs, endog 

undertiden et Faar med Lam; i en saadan Atmosphæce maa Melken, 

som staaer under Loftet, naturligviis tage Afsmag. Det Forste, 

som Bonden derfor maa gjore for at kunne faae godt Smor til at 

sælge, er at indrette sig et lille Kammer, som ikke bruges til Andet 

end til Melkestue; han maa ikke bruge samme til ogsaa at opbevare 

Dl og Brcendeviin, reget Flest eller hensætte sin Saltetonde; alle 

saadanne Sager fordærve Luften. Ogsaa maa han vænne sig til 

at lukke Vinduer op der, og holde den reen og luftig; at indrette 

en saadan lille Melkestue er for Bonden det forste Skridt, som han 

maa gjore for at kunne levere sælgeligt Smor, men han maa ikke 

endnu blive staaende herved, han maa ogsaa i det Hele forandre 

Behandlkngsmaaden; hans Kone maa ikke lade Suurhed blive i

10
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folge de Regler, som vi kortelig berorte. Har Bonden i de senere 

Aar lært faa meget, hvorfor skulde hans Kone da ikke ogsaa kunne 

det, især da hun maaskee som Pige har tjent ved et Meieri? 

Maaskee ogsaa populaire Skrifter kunde virke til dette Maal; kraf- 

tigst virkedes maaskee ved at aabne Afsoetningssteder, hvor der tages 

Hensyn til Smørrets Qvalitet, som er Hønsekræmmerne temmelig 

ligegyldig. Det er for Resten en Sag, som maa have national 

Interesse, da nu en betydelig Deel af den animalske Production 

gaaer næsten reent tabt; men man maa vel haabe, at ligesom det 

holsteenske Bondersmor er et godt Product, saaledes vil ogsaa det 

sjællandske blive det, naar forst de bedre Indretninger og Methoder 

ere blevne almindeligt indforte ved de større Meierier, hvorfra de da 

ville udbredes videre.

Kjernes ikke Smor af Melken, benyttes den til Ostelavning*); 

om der naaes samme Udbytte ved Tilberedelsen af Sweitzerost som 

ved Smorproduction, lader sig vanskelig bestemme, da Priserne ikke 

ere faste. Der var en Tid for flere Aar tilbage, hvor Osteprisen 

var næsten hoiere end Smorprisen, men nu har denne i de sidste 

Aar været dobbelt saa hoi i det mindste, og jeg kan derfor kun 

anfore, at ved at sammenligne flere Landmænds Indtægt af Hol- 

lændcri og af Sweitzerk, har Resultatet altid i de sidste Aar været 

til Fordeel for hiint. Her at fremføre Beregninger kan jeg ikke; 

thi ingen Landmand i Holbeks Amt har kunnet give mig Resultater 

af Forsog i den Anledning, og det Slags Sammenligninger, som 

vi indbyrdes have anstillet, egne sig ikke til Offen tliggjorelse og ere 

ogsaa for ubestemte. Saameget kan man dog med Bestemthed 

paastaae, at Sweitzeriet ikke med de nu værende Priser giver saa 

stor Indtægt som Hollænderiet; desuden har det den Ubehagelighed, 

at der skal hensættes særskilt Melk til Huusholdning, at der flat 

kjernes særskilt, med mere; hvorimod ved et Hollænder,' tages af 

Produktet det, som medgaaer til Huusholdningsbrug.

Netto-Indtægten af en Ko er ikke betydelig; hvor Meierierne 

bortforpagtes, svares kun 15 eller 16 Rbd. Solv, hvorimod For-

') Kalvesedninz er ikke betydelig i Holbeks Amt.
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pagteren igjen har den fornodne Sæd til sig og Huuspersonale, 

Foder til to eller flere Heste, Jldebrændsel, Bodkertrce, nogle Kar- 

tofler, Haugejord, Jord til at saae noget Hocfro i, ligeledes maa 

Eieren complettere Mcierier, saa at Netto-Indtægten bliver knap 

12 Rbd. Solv. — Om der ikke vilde vindes storre Netto-Jndtægt 

ved at forstærke Vinterfodringen, for Exempel ved at give de golde 

Koer Kartofler *), og om Foraaret give grevet Seed og Hakkelse, vil 

vist være Undersøgelse værd, især dersom vi sætte Gjodningen i Be

regning, da vil Fordelen sikkert være paa denne Fodringsmaades 

Side. For at stadfæste dettes Rigtighed kunne vi anfore Hol

stenernes Erfaringer, da de have brugt at fodre med Sæd i mange 

Aar, og holde fast ved den, som Basis for deres Agerbrug; det er 

Smørret, der betaler Forpagterens hoie Afgifter, og det er ogsaa 

næsten kun Meierivæsenet, hvori Holstenerne udmærke sig, i mange 

andre Dele af Agerbruget siaae vi snarere over dem end under dem.

Med Hensyn til, hvor stort Areal") der bruges til en Ko, 

lader sig Intet bestemt opgive, det kommer an paa, hyormegen 

Engbund der horer til en Gaard. Paa de storre Eiendomme kunne 

vi antage, at holdes der en Ko for hver Tonde Land, da er det 

det Hoieste, og maa næsten betragtes som Undtagelse, da der endog 

ere gode Meierigaarde, hvorpaa der kun holdes een for hver fjerde. 

Ved de mindre Avlsbrug er Forholdet endnu under det, og der 

træffes endog Steder, hvor der kun holdes een for hver femte eller 

slette Tonde Land. Huusmanden, der har tre Tonder Land, og endog 

den, der har lidt mindre, holder ogsaa en Ko, men han maa da 

rigtignok som oftest kjobe noget Ho.

) Kartofler til Malkekøer, naar der forresten kun gives Halm, give daarlig 

Melk, paaftaaes; hvor derimod Kartofler gives i Forbindelse med Hiin 

klages ikke over Melken, — derfor var maaskee et ringe Qvantum 

Kartofler, Sæd tilligemed Hø det bedste Foder for Malkekøer.

'"*) At opgive efter Hartkornet, hvor stort Qvægholdet er, forekommer mig 

umuligt; thi i Holbeks Amt er der veldrevne Bøndergaarde paa 

10 Tdr. Hartkorn, som kun holde 8 til 10 Køer, og en Gaard paa 

17 Tdr., hvorpaa der holdes over 100; Hartkornet er altfor ubestemt 

til, at man i en Angivelse kan benytte det som Norm.

10*
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Der er flere Gange i dette Afsnit blevet yttret, at Mclke- 

productet og dettes videre Forædling er Hovedsagen ved den ani

malske Production her i Districtet; der holdes derfor næsten ude- 

lukkende Malkeqvæg, og Studeholdet er kun ringe. Tidligere holdtes 

Stude paa de fleste af de store Gaarde, og endnu for faa Aar siden 

var det Tilfældet paa en Herregaard, men ogsaa der antog Eieren 

det for fordeelagligere at anlægge Meieri. Paa de mindre Eien- 

domme holdes deels Malkekoer, deels Ungqvæg, og undertiden en 

Bulle eller et Par Stude, — i det Hele kan man sige, at Bønderne 

aldeles ikke forstaae at concentrere den animalste Production; de 

drive lidt Hestetillæg, lidt Qvægtilloeq, lidt Meieri, lidt Studehold, 

lidt Skæferivæsen. Folgen er, at Intet af det Hele bliver drevet 

med Kraft eller giver godt Udbytte.

Studehold drives endnu kun, hvor Lokaliteterne vanffeliggjore 

Meierierne, saaledes holdes paa en Gaard i Odsherred omtrent 

60 Stykker Stude og golde Koer, fordi der haves en suur Eng, 

som ikke giver godt Græs til Malkekoer; ligeledes holdes paa de smaa 

Holme ved Sjælland samme Slags Qvæg. Paa Samso holdes 

paa begge Hovedgaardene Stude, da den meste Græsning er paa 

de tidligere nævnte smaa Der, hvor Meieriqvæg ikke uden Vanske- 

lighed kunde græsses; de kjobes da som Toaaringer, opdrættes og 

fedes til Salg.

Et andet Forehavende, som t nogle Vintre vandt megen Frem- 

gang, men som synes at standse i de sidste, er at fede med 

Kartofler. Der kjobes i den Hensigt magert Qvæg om Efteraaret 

(undertiden saa tidligt, at man kan lade det afgræsse en Eng, som 

tidligere er flaaet, og som ikke ligger saa noer, at man vil bruge den 

til Malkekoerne), stalder det og fodrer det næsten udelukkende med 

Kartofler; der gives i Almindelighed kun Halm til Nadvergivt, 

hvoraf der levnes lidt til om Morgenen. Naac det er fedt, sælges 

det som oftest hjemme til Prangere eller omrejsende Slagtersvende.

Det Qvæg, der paa denne Maade fedes, er deels jydffe Stude, 

deels sjællandske Stude, Qvier, Koer eller Tyre; i Begyndelsen 

antog man det at være fordeelagtigst at fede store jydffe Stude; 

men man fik mange gamle, som vare utrivelige, og i det Hele bleve 

de forst langsomt fedede, saa at den bedste Tid til at sælge ofte gik
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forbi; tillige klages over, at der ere færre Liebhabere til det store 

Qvoeg.

Hvor stor Fordeel denne Fedning afgiver, er meget vanskelig at 

bestemme, da det beroer saa meget paa de tilfældige Priser, som 

gjælde, naar der kjobes eller sælges, og ligesaa paa hvor godt en Land

mand forstaaer at handle og at omgaaes med Prangere. Derfor 

kan man ikke calculere efter hvad en enkelt Mand har havt for hver 

Tonde Kartofler, da han kan være stumpet til et Par magre 

Hoveder for Spotpriis; ved Fedning i storre Maalestok kan man 

ikke vente i Gjennemsnit at have over to Mark, og der gives Aaringer, 

hvor man ikke engang kan have det Halve, men til enkelte Tider 

vel det Dobbelte. Men en stor Masse Gjodning vindes, og Qvæg- 

fodring med Kartofler har hævet mange Agerbrug, fordi deres 

Dyrkning har renset Jorderne og gjodet dem. Dog kan det sikkerlkg 

være meget tvivlsomt, om ikke en lige saa sikker Indtægt erholdes 

ved at fodre Malkeqvæget med Kartoflerne, men det er umuligt at 

beregne, hvad der udbringes paa denne Maade, ferend der gjores 

sammenlignende Forsog dermed.

I Holbeks Amt kan ikke efter det Foregaaende ventes det Sporgs- 

maal besvaret, om Stude eller Malkeqvoeg give størst Fordeel, — ved 

Data, som kunde samles her, da Studeholdet er ubetydeligt, og paa de 

Steder, hvor det existerer, ere Localiteterne saaledes, at Sammen

ligninger ikke kunne gjores med Meierigaardene. Men vi have et 

Erfaringsbeviis, som maaskee er stærkere end en Beregning, nemlig, 

at der har været holdt Stude for, men at Landmændene have i deres 

Sted indfort Meierikoer. — Hvor Agerbruget gaaer frem, kan Stude- 

holdet ikke ventes at forblive almindeligt; thi ingen Landmand kan 

da i længere Tid tage fra sit Hjem for at besorge Jndkjob, eller 

spilde sin Tid ved at handle med Prangere. Derimod kan man vel 

neppe antage, at Meierierne give storre Indtægt end Studeholdene, 

da det dog maa være muligt at skaffe tolv til tretten Rbd. Solv 

af Foderet og Græsset til en Stud.

I Forbindelse med Qvægholdet staaer Svineavlen, og inden vi 

skutte dette Afsnit, ville vi derfor korteligen omtale denne. Af Svine-
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racer findes flere forskjellige; de kunne dog næsten alle henfores enten 

til de store langorede eller til de mindre med smaa opretstaaende 

Drer. De forste ere langtfra at være trivelige, men kunne naae 

en stor Vægt*);  de andre derimod ere lette at holde, men naae aldrig 

samme Vægt; men da de ere noisommere og hurtigere blive fede, 

ere de foedeelagtigere i det mindste til at fedes paa Affaldet fra 

Meierierne. Ved at frembringe en Blanding af disse, forenes nogen

lunde begges Egenstaber, og saadanne have hos Huusmcrnd paa tre 

Fjerdingaar naaet en Vægt af ni Lispund. — Paa en Gaard her 

i Amtet haves en spansk Race, der synes meget trivelig; den er ikke 

stor, men Dyrene ere dybe og brede, og naae en god Vægt; den 

havde megen Lighed med en lavbenet engelsk Race, som for nogle 

Aar siden bragtes til et Svinefederi i Kjobenhavn.

») I Kallundborg blev for tre Aar siden slagtet et af denne Race, som 

var tre Aar gammelt, det stal have naaet den usædvanlige Vægt af 

over 30 Lpd.

**) Paa den saakaldte Hede bruges temmelig almindeligt, at give utærskede 

Erter i Halmen; Svinene tærffe dem da selv, menes der.

Svineavlen forbindes med Meierierne, og paa de storre Gaarde 

bestaaer den næsten alene ved disse; Grisesoerne erholde Affald fra 

Mekeriet, Grisene opfodes med Melk, og de fedes mest med Valle 

og Kjernemelk; kun faa Stykker faae Sæd til Slutningen, for at 

flagtes til eget Forbrug. Venderne bruge i flere Egne andet Foder, 

deels hvor de ikke holde mange Malkekoer, deels hvor det bruges at 

fede nogen Sæd op, for at lette Transporten; paa enkelte Steder 

forbruges ogsaa mange Kartofler til Svinene.

Englænderne antage, at Klover ikke kan anvendes fordeelagtkgere 

end ved at give den til Sviin; dette bruges ikke hos os, derimod 

anvendes lidt Staldfodring af Vikkeblanding, ligeledes benyttes Ukrud 

fra Hauger, Grofter og Gjerder til Foder til dem. — Af Sæd 

bruges mest Erter, ogsaa Byg og Rug, som gives dem enten 

grevet eller kogt eller udblodt i Vand, kun sjeldent tørt **).
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19.

Cr Hesteavlen i Til- eller Aftagende? Hvilke ere 

Aarsagerne dertil?

festen er for Landmanden eet af hans vigtigste Huusdyr; uden 

god Hestekraft kan intet Avlsbrug bestaae; jo bedre den er, jo lettere 

er det at drive Jorden tilbørlig, derfor kan man forklare sig den 

Forkjærlighed, han sædvanlig har for Hesten; — og man kan ogsaa 

sige, at hvor kun liden Jord ligger til Græs, hvor den ee stadigt 

under Ploven, der er det Hesten, der er det vigtigste Redskab til at 

skaffe Indtægt af Avlsbruget. At have maadelige Heste, er næsten 

det Sørgeligste for ham, da han kun ugjerne vil være Voddet mod 

dem, og dog er nødsaget til i Saaetiden og ved andre Tider, hvor 

Arbeidet er pressende, at bruge dem dygtigt. Man kan hellerikke 

undre sig over, at baade den større og den mindre Landmand sætter 

Priis paa at spænde gode Heste for sin Vogn, naar han skal gjore 

en Reise; denne Luxus, om den kan kaldes det, har i det mindste 

en bedre Grund, end anden Luxus har, som baade indsniger sig mere 

og mere paa Landet og i Kjobstcrdecne.

For Landmanden ere Arbeidsheste nødvendige, som have Kraft 

til dagligt at gaae i Arbeide for Plov og Harve og at trække ordentlige 

Læs; thi ere de ikke saaledes, at de hver Søgnedag kunne arbeide, 

udrettes for lidet med dem, og der maae da holdes for mange. De 

maae være trivelige, de maae være haardfore og ikke udsatte for, let 

at angribes af Sygdomme.

Arbeidshestene i Holbeks Amt have flere af disse Egenskaber; — 

de ere ikke store; paa Herregaardene soges Heste, der ere over ti 

Qvarteer; Vendernes ere som oftest under dette Maal. Bonden har 

i det Hele gode Arbeidsheste til sit Brug, han seer mest paa at 

faae brede, tykke, fluttede Heste med godt Fortoi, om hvilke han siger, 

at de ere af det gode Slags, der bærer Madpose med sig, og af 

dem findes en Deel paa omtrent ti Qvarteers Hoide, derimod er 

det vanskeligere at træffe dem over denne Størrelse. Og man kan 

vist antage, at den brede fluttede Hest paa knap ti Qvarteer, paa
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lige Foder og ved sædvanligt Markarbeide, giver den storre Intet 

efter; derimod til Reiser staaer den langt tilbage for denne.

Bondehesten er haardfor, den er fra Fol af vant til at dole 

Kulde og halvt maadeligt Foder; den flammer sig ikke let og bliver 

hellerikke let syg. Derimod har den kun sjeldent fuldkommen rene 

Been eller feilfrkt Fodskifte, endskjondt den vel ikke har saa store 

Feil, at den bliver halt ved almindeligt Markarbeide; men det er 

temmelig vanffelkgt, at finde den saa sund af Been, at man, uden 

at den snart bliver stiv eller halt, kan bruge den til stoerk Kjorsel 

eller Ridning, — det er forbunden med Vanskelighed at faae en 

god Ridehest mellem Bonderhestene, som har et let Fodskiste, og som 

kan gaae Rideflolen igjennem; ligesom overhovedet Bondehesten er 

smaagaaende, og vel kan gaae hele Dagen selvanden for Plov, 

men ikke udretter, hvad en mere langttrækkende Hest kan.

Især er det en flet Stilling af Forbenene og svage Bagbeen 

især i Haseleddene, som Bondehesten lider af; det er meget almindeligt 

at see Heste, der meie eller have haspende Fodskifte, ligesaa er Spat 

i hoiere eller mindre Grad hyppig, indknebne Haseled og svage 

Kodeled, hvorfor de ogsaa gjerne træde over Koden, naar de bruges 

til strengere Arbeide; ligeledes er det sjeldent at see velstillede Bag

been, en almindelig Feil er, at de ere kohasede. I det Hele maa 

man sige, at det er en Sjeldenhed at træffe et lige og let Fod- 

flifte hos Bondens Heste.

I de Aar, da Conjuncturerne vare ugunstige for Agerbruget, 

og mange Landmænds Forfatning derfor var maadelig, forfaldt 

Hesteavlen, fordi de solgte de bedste Tillægsdyr for at staffs Penge, 

da Heftepriserne kun vare lave, og de altsaa ikke kunde tilvejebringe 

Noget ved at sælge de daarlige. Der kunde heller ikke tænkes paa 

at tillægge til Salg, da det jo ved Hestetillæg varer lang Tid, 

inden man, ved at sælge den unge Hest, kan faae sine Udlæg igjen 

(eller ofte vel kun en Deel af samme), og ved de daværende lavere 

Hestepriser vilde det vel heller ikke have betalt sig. I de senere 

for Landmanden gunstigere Aar, har Hesteavlen igjen udvidet sig, 

og Mange have begyndt at arbeide herpaa med Kraft; saaledes har, for
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her at anfore et Exempel, en enkelt Godseier kjobt paa Aucuonerne 

over Stutteriet, fire Hopper og en Hingst, til en Værdi af over 

1700 Rbd. Selv, og paa nogle andre Herregaarde findes smukke 

Tillæg, ligesom Bonderne ogsaa sage at holde i det mindste een 

Følhoppe paa hver Gaard, undertiden ogsaa to. Paa en Tid som 

den nærvcereude, hvor det ikke laber til, at Hestene ville blive af 

ringere Værdi end de for Oieblikket ere, er det vistnok saare glæde

ligt, at Hesteavlen udvides; thi derved vil rkmeligviis ogsaa Heste

stammen forbedres, da det ikke alene er Bonden, som denne Green 

af Landvæsenet overlades til, men ogsaa den storre Landmand lægger 

sig derefter, og han vil heri nok vise hiin Veien.

Hvad der hidtil har skadet Hefteavlen, har været Mangel paa 

gode Hingster; Bonden bragte sine Hopper derhen, hvor han billigst 

kunde faae dem bedækkede, og forstod heller ikke at bedomme Hoppen, 

om den havde Feil eller ikke, der gjorde den uskikket til Tillægsdyr. 

De Hingfter, der bedækkede de fleste Hopper, vare endnu Plage, som 

vel nok kunde avle Fol, men som selv lede meget derved, især i 

Bagbenene, og derfra maa man sikkert soge Aarsagen til det meget 

Spat hos Bonderhestene. Nu begynde derimod Flere at holde 

Hingster, og Bonden krymper sig vel endnu for at give mere end 

en halv Tonde Havre i Bedækningspenge, men der ere dog Flere, 

som begynde at trække Hopperne til bedre Hingster. Paa nogle 

Hovedgaarde have ogsaa været opstaldede Stutterkhingster til gratis 

Bedækning for Bonderhopper, hvilket ogsaa har hjulpet til at for

bedre Tillæget.

Hoppen, der er i Foel eller har Fol at opfode, skannes lidt for 

Arbekde, i andre Henseender derimod kan man ikke sige, at den be- 

handles bedre af Bonden; den maa gaae ligesaa længe ude om 

Efteraaret, og faaer ikke meget bedre Fode i det Hele end hans 

andre Heste. Paa de storre Gaarde tages altid Hestene tidligere 

ind og rogtes bedre, om de just ikke faae mere Kjcerne, og der faae 

Folhopperne ogsaa samme Fode, som de andre, — der anvender man 

mere Omhu for den, naar den stal fole, den faaer et Aflukke for 

sig, og bliver undertiden aldeles fri for Arbeide hele Sommeren. 

Bonden sætter sin Folhoppe i Almindelighed i en Lo eller et tomt 

Gulv i Laden.
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Naac Føllet tages fra Moderen, bindes det ind; sædvanligt 

lader man det i Begyndelsen gaae lost, for at det ikke stal komme 

til Skade, da det er uroligt af Længsel efter Moderen, og forst 

senere bindes det; hvor man kun har et enkelt og har Plads dertil, 

gaaer det ofte lost hele den sidste Vinter, hvilket det maaffee har 

Gavn af; kun paa een eneste Gaard, hvor Hestetillæget drives 

temmelig stærkt, lukkes Follene samlede ind i et Huus uden at 

bindes, hvilket forresten ikke kan anbefales, da de svagere derved 

blive stedte fra AZden, og de let ved at slaaes kunne komme til 

Skade. — Foliet og Plagen fodres hos Bonden mest med Ho, 

men deres Pasning og Rogt kan ikke anbefales; der muges ikke 

tilstrækkeligt, da matt for at spare paa Strofoderet ikke muger dette 

med, forend det er aldeles gjort til Gjodning, de strigles ikke og 

rores ikke. Dette Sidste er en væsentlig Betingelse, for at Plagen 

ffal trives vel, og bor aldrig forsommes; har man et Indelukke, 

kunne de lobe deri, ellers maa man rore dem i en Lobeline.

Naar Plagen har naaet sit tredie Aar, sættes den i Arbekde; 

den er kun sjeldent i rigtig god Stand, da den ikke har faaet 

Kjærne og kun en daarlig Pasning; men naar den endda ikke 

kommer tidligere i Selen, og kun bliver brugt i korte Beed, lider 

den ikke saa betydeligt derved, uagtet man ogsaa seer dem, der have 

faaet en Feil derved, og i Almindelighed kan man vel antage, at det 

forsætter dem i Væxten, saa at de sjeldent blive ftørre end de ere 

til den Tid. — Paa de storre Gaarde tages de ikke i Brug, forend 

de ere sire Aar gamle, og' gives da til den besindigste Karl, dog faae 

de ofte i det forste Aar en Skavank, da Eieren ikke kan have dem 

bestandigt under Diesyn.

Vi have omtalt, hvilke Feil der ere de almindeligste ved 

Bondehesten, vi maae nu korteligen fremsætte, hvad vi antage at ville 

forbedre Landracen. Det vi savne ved den er et lige, jævnt og let 

Fodfkifte, og mere feilfrie Been, i Henseende til dens Bygning for 

Dvrkgt kan man ikke klage meget over den, og det er langfra, at 

den kan kaldes styg; derfor burde der soges Beskelere, som havde det 

Fodskifte, som den mangler, ligemeget af hvad Race eller Stamme 

de vare, naar de kun ikke bragte Feil med sig, som vore ere frie



155

for. — Dnsket at forbedre Hesteavlen bragte for en Deel Aar tilbage 

nogle Mænd til at stifte et Aktieselskab for at opkjobe en Fuldblods- 

hingst ; Comiteen, som paatog sig Jndkjobet, kjobte paa det 

Augustenborgske Stutteri Hingsten Hazard; men det var en temmelig 

daarlig Beskeler, endskjondt den forresten var en udmærket smuk 

Hest, og den gjorde stor Skade, uagtet nogle af de Fol, der faldt 

efter den, vare smukke, fordi Folk fik Mistillid til det forædlede Blod. 

Ru ere saa mange Fordomme mod det, at det vil være vanskeligt 

at faae dem udryddede, og vanskeligt at faae vakt en levende Interesse 

for Fuldblodet. Dog havde Enkelte ved samme Tid, som Hazard 

kom til Holbeks Amt, ladet Hopper bedække ved andre Fuldblods

hingster, og disse vedblive ogsaa, og have fundet sig tilfredse.

Hvad der mest klages over, er, at Fuldblodshestene ere for 

kleine; men heri tager man feil, thi vel findes kleine Heste mellem 

dem, men der sindes ogsaa svære forlemmede mellem dem, og disse 

ere det, som vi maae onfke indforte hos os. At frembringe en 

Stamme af Luxushefte, kan maaskee være en Speculation for en 

enkelt Mand, hvilket kan betale sig for ham, men det var vistnok 

et stort Misgreb, dersom vi i det Hele vilde af vore Heste danne 

kleine siintbyggede, som kun vare stikkede til Ridning eller til Brug 

for en Phaeton; Hovedsagen for os er, at have en god velbygget 

Stamme, som kan afgive stærke trivelige Arbeidsheste, der kunne 

baade bruges for Ploven og for Vognen. Og at saadanne Heste findes 

mellem Fuldblodshestene og dem, der ved dem ere forædlede, maa 

Enhver indromme, som kjender flere end enkelte Stykker af dem, 

eller har sect andre end traineerte Veddelobsheste *).

*) Man hører ogsaa Folk sige, at det dog er urimeligt at antage, at 

en Fuldblodshest, som maa indhylles i Dækkener endog i en luun 

Stald, kan taale Negn og Kulde; men for det Første er det kun af 

Mennesker at den er bleven forkjælet, og det er ganske vist, at den Hest, 

som er vant til at staae i Stalden med tre Dækkener, vilde fryse i Regn 

og Slud uden dem; men derfor er det ikke sagt, at det er dens Natur. 

For det Andet maae vi bemærke, at det endog, om saa var, vilde være 

muligt at climatiserc den, ligesom man maaskee ogsaa kunde antage, at 

i ethvert Tilfælde vil næste Generation af ædle Heste bedre passe for 

vort Brug end den første, — maaskee mest fordi vi da lære dem at kjende.
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Fuldblodshesten har netop, hvad vore Heste mangle, nemlig 

stærke Been og godt Fodflifte, derfor maatte vi onske her i Amtet 

flere gode Beskelere af dem, eller af Hingster, der ere forædlede ved 

dem og have de nævnte Egenskaber. — Som et glædeligt Exempel 

paa, hvorledes Sandsen for en forbedret Hesteavl ogsaa udbreder sig 

i Bondestanden, maae vi anføre, at nogle Bonder i Nidlose Sogn 

have i Forening kjobt en Hingst, som de paa Stutteriet fik for 

særdeles moderat Betaling, da den flulde bruges til Beskeler. Den 

bedækker for 4 Rbd. Selv, og dog har der i Foraaret 1840 været 

flere Hopper, som onskedes bedækket ved den, end Eieren vilde tillade; 

den har ogsaa været meget frugtbar, og der ere faldne usædvanligt 

store og smukke Fol efter den; hvilket er dobbelt glædeligt, da det 

viftnok er den forste Entreprise af den Art, som Bonder have fore

taget, og maaskee det heldige Udfald kan bidrage til, at flere saadanne 

iværksættes. Dog maae vi bemærke, at det vel var efter en Mands 

Raad, der var udenfor Bondestanden, at de begyndte dette Fore

havende; men havde Sandsen for at faae Hesteavlen forbedret ikke 

allerede været, saa vilde dette Raad ikke have fundet Indgang.

Bondehesten er kun sjeldent fuldt ti Qvarteer, men blev der 

anvendt ftørre Omhu paa Opdrættet, og blev Plagen forst brugt i 

sit femte Aar, vilde snart en saa stor Hestestamme udvikle sig, som 

var hensigtmæssig til Markarbeidet; thi, som bemærket, behove 2tr- 

beidshestene ikke at være større til det simple Markarbeide end de ere, 

derimod vel til Kjorfler; men da disse dog ere en mindre Deel af 

Arbeidet, burde ikke udelukkende tages Hensyn dertil. Og for ikke 

at misforstaaes, maae vi endnu engang bemærke, at man bor ved 

Forædlingen af Hesteavlen have til Hovedhensigt, at frembringe gode 

Arbeidsdyr til Markarbeidet; det kan kun lidet nytte en Landmand, 

at han aarlig kan sælge en ung Hest, som bliver godt betalt, naar 

han saa til sit eget Arbeide har daarlkge Kreaturer, og ikke kan faae 

nogle, der ere bedre stikkede til at forrette Markarbeide.

Bonden holder sædvanlig formange Heste i Forhold til sin 

Guards Areal; tildeels maa Grunden soges i de Byrder, som paa- 

lægges ham af det Offentlige, saa at han aldrig veed sig sikker for,
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i en travl Tid at tilsiges til Kongerekser og tildeels til Veiarbeide. 

Er en Bondegaard paa 50 til 60 Tdr. L., holdes som oftest sex 

Heste, og ofte otte, naar der gjeres Hoveri, endstjondt det halve 

Antal godt kunde drive Jorden; det gaaer endog saavidt, at man 

kan træffe Bondergaarde, paa hvilke der holdes ligesaa mange Heste 

som Koer. — Paa Herregaardene holdes forholdsviis færre, dog 

færre end sex til hvert hundrede Tdr. L. Agerjord maae ansees for 

Undtagelser.

Da Hestenes Antal er saa ftort, kan man deraf slutte, at de

ikke overlcesses med Arbeide, og i det Hele kan der ogsaa siges, at

Arbeidshesten behandles godt og bliver ordentligt fodret, om den 

just ikke faaer megen Kjcerne. Paa de større Gaarde holdes en

Staldkarl, som fodrer, og derfor passes de bedre der end hos Bonden,

som ofte fodrer med mere Kjcerne; men hvad man især maa beklage 

hos Bonden, er hans Mangel paa Lyst til at strigle og pudse 

Hestene, endstjondt han nu ogsaa begynder at vænne sig lidt dertil. 

Bonden har daarlige Stalde, de ere for lave; der bliver let beklumret 

Luft i dem, de ere for smalle, saa at Hestene kunne staae og flane 

hverandre, og desuden er der saa lidt Plads, at Gjodningen næsten 

falder under Hestene, saa at der aldrig kan være rigtigt reent.

20.

Udbreder den fiinuldede Faareavl sig? Er Faare- 

foldning i Brug? Staldfvdres Faarene nogetsteds? 

Er den indenlandske Faarestamme i Til- eller 

Aftagende?

9^aar vi flulle besvare det forelagte Sporgsmaal, Faareavlen be- 

troeffende, da maae vi gjore Forskjel paa Faareavl, dreven som en 

Bisag, og Schcrferivæsen. Hvor Hovedbesætningen bestaaer af Malke- 

koer, kan det vist være rigtigt, saameget som muligt at concentrere Alt
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til Meierivæsenet, og give dem, saavidt muligt alt det Foder og 

Græs, som er passende Næring for dem, og da vil der kun blive 

lidt til Faar; at dele sin Besætning og forholdsviis holde lige meget 

af alle Slags Kreaturer, er et stort Misgreb; thi der skal holdes 

Folk ved hver Deel, og ofte kunde man med dem ligesaa godt be- 

sorge flere Kreaturer. Bonden opdrætter Heste, holder Malkeqvæg, 

Fedeqvæg, Ungqvæg og Faar; men han erholder ogsaa kun ringe 

Indtægt af hver Deel, og vilde i Reglen have i det mindste samme 

Brutto-Jndtægt ved mere at kaste sig paa en enkelt Deel, og vilde 

have færre Udgifter ved hiin Besætnings Rogt og Pasning, samt 

Tilberedelsen af de animalste Producter.

Bondens Faarehold er forskjelligt; man kan sige, at fra 10 

til 30 Moderfaar kan regnes at være almindeligt paa en Bonde- 

gaard; over dette Antal er usædvanligt. Der anvendes ingen stor 

Omhu paa deres Fodring og Pasning; om Sommeren groesses de 

og maae gaae ude, saaloenge Jorden er bar; om Foraaret jages de 

igjen ud, naar Græsspirerne komme tilsyne. Saaloenge de ere inde, 

faae de Halm, især Ertehalm, som de æde med stor Begjerlighed, 

og lidt flint Ho. Ertefoderet er endog hos nogle Bonder Faarenes 

eneste Næring; hvad de ikke eede, stroes med, faa at Faaregjodningen 

kan ansees for alene at produceres af Erterne. — Ligesom Stroningen 

overhovedet kun lidet stemmer med Bondens Smag, saalcdes gaaer 

det ogsaa med at stroe under Faarene; de have som oftest et meget 

daarligt Leie, og Faarehuset afgiver et ganffe andet Skue der end 

paa Schoeftrigaardene, hvor man finder saa godt street, at der altid 

er tort, hvilket vistnok ogsaa bidrager til Dyrets Sundhed; thi 

ligesaa lidt som Faaret kan tante en Moses Taage og Fugtighed, 

ligesaa lidt kan det have godt af at ligge vaadt og i et Huus, 

hvor Enhver kan mærke Vanddampen, naar han træder derind.

Bondens Hovedindtoegt af Faareholdet faaer han af Lammene 

og Ulden til eget Forbrug, som ogsaa i nogle Egne gjores i Arbeide, 

og sælges naar det er gjort i Toi. Derfor seer han ikke paa, om 

Faarene ere fiinuldede, især da han ikke engang har Redskaber eller 

Kundskaber til at forarbeide Ulden; men han seer mere paa at have 

frugtbare Dyr, som give ham to Lam åndigt, da det er dem, der 

give ham Penge; og virkeligt give de ham ikke ubetydeligt, men
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ogsaa paa hele Avlsbrugets Bekostning. Faarene lamme i Marts 

og April Manned, og saasnart Græsset begynder at vise sig, sendes 

de ud for bedre at komme til Melken; de gaae da ikke alene paa 

Stubjord, men ogsaa paa Gronjord, Klover og Vintersæd, og 

hvilken Skade giøre de ikke der? De afgnave Græsspirerne og fast

troede Jorden, hvilket vistnok ogsaa er Grunden til, at Bonden 

kun har maadelkgt Græs om Sommeren til Heste og Qvoeg; Klover- 

afgroden samt Vintersæden tilfoier denne Fremgangsmaade naturlig- 

viis en lignende Odelæggelse. — Bonden lader Lammene senere skade 

sig endnu mere, ved at lade dem gaae lose uden Vogter, medens 

Faarene ere toirede. De soge til hans og hans Naboers Sæd og 

Slaaklover, og kunne ofte spolere meget ikke alene ved det, som de 

eede, men endnu mere ved deres Traad; men han seer dette roligt, 

naar kun Lammene blive gode derved, og det lykkes da ogsaa — 

dog kan det' være tvivlsomt, om de ikke have kostet ham langt mere, 

end han faaer for dem. Hvor Lammene vogtes, ere de langt fra 

fad gode, og ere vanskelige at faae solgte, endog til lave Priser.

De Faar, Bonderne holde, ere som oftest knoklede Dyr med 

et grovt Hoved; de ere haardfore, tage tiltakke næsten med Alt, der 

rækkes dem, men de ere tungholdende, og der kan vist i det mindste 

to spanske Faar leve paa samme Foder, som eet saadant. Deres 

gode Egenflaber bestaae kun i, at de fode to Lam, at de hurtigt ere 

udviklede, og at de ere haardforere end de spanske eller engelste; deres 

Uld er grov, ofte fuld af Jldhaar, og de tabe den let om Foraaret*).  

At klippe dem kun een Gang aarligt, kan kun skee med Tab. — 

Hvad Race eller Stamme de ere af, er ikke muligt at bestemme, 

thi de ere krydsede med forffjellige Væddere, hvorfor man ogsaa kan 

træffe ret smukke Dyr ibUuibt dem, men det er kun undtagelsesviis; 

da den flette Pasning har næsten overalt været eens, vilde de vist 

ogsaa snart være udartede igjen, om de ogsaa vare blevne forædlede.

*) Denne Egenskab er vistnok en Følge af deres flette Pasning om Vinteren, 

og at de gaae for længe ude; dog kan det gjerne antages nu for at 

være en arvelig Feil hos dem, som det maaskee vil være vanskeligt nu 

at forebygge.

Nogle Landmænd have forsogt at forædle de almindelige Faar 

ved Benyttelse af South Downs Væddere; Afkommet heraf har
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ogsaa Fortrin især med Hensyn paa Ulden, og faaer sædvanligen to 

Lam, hvorpaa Bonden sætter saamegen Priis. Det har ogsaa bedre 

Kropbygning, og kan antages at være haardforere end ublandede 

South Downs Faar, derfor kan det antages at være ret godt stikket 

for Bonden, naar han kun vil anvende lidt Omhu paa sin 

Faareavl.

Hos en Landmand har jeg sect en Blanding af South Downs 

Racen og den dishleyske; han havde frembragt denne i den Formening 

at kunne med Fordeel soelge unge Væddere til Bonderne i Omegnen. 

De Væddere, jeg saae, vare store velbyggede Dyr, og blev der ogsaa 

af dem solgt nogle til Landmænd udenfor Bondestanden, men blandt 

denne har han ikke kunnet finde Liebhabers, med mindre han vilde 

sælge dem til samme Priis, som en almindelig Vædder eller Bede. 

Paa denne Maade gaaer et saadant Foretagende istaae; thi kun faa 

Landmænd have Evne til at anvende Flid og Bekostning uden ot 

faae Erstatning derfor.

At forbedre de almindelige Faar i sig selv, lod sig vel gjore, 

nnar man tog de bedste Individer deraf; men man maa erindre, 

at den gamle Stamme er næsten forsvunden, og at man derfor 

tog dem, som havde beholdt mest af fremmede indførte Racer; altsaa 

forbedrede man dog egentligt ikke den oprindelige Stamme ved sig 

selv, og naar der derfor stal paatoenkes en Forædling af Faare- 

ftammen, kan man ligesaa godt ligefrem indfore den Race, som 

efter vore Forhold kan ansees for hen sigts mæssig st. Et heldigt 

Forehavende var det derfor vistnok ogsaa for det Almindelige, at der 

af en Godseier for nogle Aar siden oprettedes et Schæferi af South 

Downs Faar*) ; der har Holbeks Amt nu en Stamme, hvorfra 

enhver Landmand kan anskaffe sig Tilloegsdyr, som kunne være 

tjenlige for ham, naar han kun vil holde nogle Stykker, og ikke 

et ftort Schæferi, da de spanffe Faar i saa Fald vistnok svare bedst 

Regning, hvilket ogsaa bevægede den omtalte Godseier til at soelge

*) Dette Schæferi blev vel solgt for at vige for et af spanffe Faar; 

men ikke destomindre er det forblevet her i Amtet, da en anden Land- 

mand, som ogsaa er bosiddende i Districtet, kjøbte det.
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sit forst anskaffede Schæferi, og kndkjobe spanske Faar, hvilken For- 

andring har svaret til hans Forventning.

Grunden til, at South Downs Fa ar mane anbefales mere end 

de spanske, hvor kun faa Stykker holdes, er, at de ikke ere saa 

kjælne, og ved et lidet Faarehold kan ikke saa stor Omhyggelighed 

anvendes, som disse kræve, uden for stor Udgift; fremdeles passe 

de bedre til eget Forbrug, uagtet deres Uld ikke kan bearbeides paa 

selv samme Maade som den almindelige, — den spanske Uld kan 

saa godt som siet ikke bruges i en Huusholdning. Desuden er 

Kjodet af de spanske Faar daarligt, og derimod er South Downs 

Faarenes særdeles godt, ligesom de i det Hele baade ere kjodrige og 

trivelige.

De dishleyske*) Faar, som ere de mest kjodrige, og som yndes 

saameget i England, passe ikke saa godt hos os; thi deres Uld er 

meget grov, og Folk i Danmark forstaae sig ikke paa Faarekjods 

Værdi; derfor kan man ikke lægge Vind paa dette Dyr alene for 

Kjodets Skyld. Flest er Arbeidsmandens yndede Sulemad, og 

saaleenge han kan faae det til de Priser, som nu, vil han ikke bytte 

det med et Stykke Faarekjod. Ved Schæfcrierne, hvor der holdes 

spanske Faar, er det vanskeligt, nt sælge Beder og Faar, som udsættes, 

til antagelig Priks, (f. Ex. forbi de ere grovere i Ulden), om de 

endog ere i ttok saa god Foderstand; vel kan det ikke nægtes, at 

Kjodet nf de spanske Faar er det fletteste Faarekjod; men var det 

muligt for Slagterne at blive af med Fa.irekjod, saa maatte de 

vel til den simple Mand kuttne sælge dette. Derfor er det ikke at 

tænke paa, for Dieblikket al holde Schæferi af Kjodfaar, — Ulden 

maa være Hovedproduktet, og intet Faar overgaaec i deil Henseende 

det spanske.

For længere Tid tilbage var Schæferivæsenet liæstcn noget 

Ukjendt for den danske Lattdmand, og jeg troer man kan sige, at 

Holbeks Amt har Fortjeneste af at have været, om just ikke den 

forste Egtt, hvor der oprettedes Schæferier, saa dog deri, hvor de

') Et lidet Schæferi dishlcyske Faar har cxisteret i Holbæks Amt, men 

blev solgt, og er nu i Sorø Amt; dog forbleve nogle Væddere, som 

ikke vare fuldkomment rene.
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forst bleve niere almindelige, saa at der nu ved disse holdes omtrent 

11600 Stykker spanske Faar, og de drives nu efter faste Principer 

med stor Flid og Omhyggelighed, for at naae det Maal, som an- 

sees for bedst passcttde for Localitetecne og Forholdene her.

I Begyndelsen auteges, at man burde sil cede efter hoieste Uld- 

fiinhed) men senere blev man overbeviist om, at naar Faarme bare 

Prima-Uld, da passede de bedst for os, thi de mere siinuldede Faar 

ere svagere Dyr, og Klædefabrikkerne ere i de senere Aar blevtte 

saa meget forbedrede, at de af denne kunne fabrikere Klæde af stor 

Fiiuhed, saa at de mindre nu end for behove den finere; deifor 

er denne ikke saa sogt nu, fom Prima, og Dyrene med denne ere 

uldrigere.

Da Schæferierne anlagdes, sammenkjobtes Faarene paa for; 

skjellige Steder, der var derfor stor Forskjel paa dem; men den, 

der har kjeridt dem dengang, maa ogsaa erkjende, at de have vundet 

uendeligt. En stor Deel af Faarene var nogen paa Vug og 

Been, og var uegal, nu har man ved Jndkjob af gode Væddere, 

fom i Almindelighed tages fra Sveerig og ere ægte Stamme af 

sachsiske Faar, og ved at vælge de bedste Faar til Tillæg, opnaaet, 

at Faarene have nærmet sig meget til det tilsigtede Maal, nemlig 

Uldrigdom og Egalitet. Vel er det umuligt, at dette kunde væve 

aldeles opnaaet, men forste Klasse af Moderfaarene er saaledes, at 

man kan vente sig et godt Tillæg, der svarer til de Fordringer, 

som man onsker sig ved Schæferierne af spanske Faar hos os.

En stærk Kropbygning er af Vigtighed; dctttte forefattdl man 

strap for en Deel ved de nidkjobte Faar, saa at man havde mindre 

Vattskelighed med Hensyn dertil. Ved at fodre Lammeile godt, ved 

ikke at lade dem lammt for i tredie Aar var det en lettere Sag at 

tilveiebringe sunde og kraftfulde Dyr, cnd bibringe dem de vorige 

Egenskaber.

Ved Schæferieme er Bcdeflokken den fordelagtigste; den giver 

mest Uld og er lettest at fodre. 2(f Moderfaar holdes kun saa 

mange, at man kan completteee sin Besætning, dog ere disse jo af 

hoieste Vigtighed, da det er dem, der for Fremtiden bestemme Schæ- 

ferkets Godhed. De ere derfor classificerede, og nogle Schæseyeiere
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have endog betænkt at nummerere hvert Dyr, for at kunne an- 

vende deres forskjcllige Væddere til de Faar, som mangle de Egen- 

skaber, en enkelt Vædder kan besidde i hoiere Grad. Dette vil vistnok 

meget bidrage til Schceferiernes Fremskriden, og denrle Parring af 

Haanden (som den kaldes) maa meget fremskynde denne. Hidtil 

have Moderfaarene været deelte i tre Klasser, hvoraf de to forste 

brugtes til Tillæg og den tredie gik gold; vistnok ønsker enhver 

Schcefericier, at han kun havde Tillægsdyr af forste Klasse, og vil 

med Tiden ogsaa kun have deraf, meu for Dieblikket har man været 

nødsaget til at benytte tillige af anden Klasse.

De Væddere, som benyttes, nedkjobes, som allerede bemærket, 

sædvanlig fra Sverrig; de ere af ægte Sachsist Stamme, men bære 

kun ferste Prima-Uld. Det er vist af stor Vigtighed, at de ere af 

ægte Stammer; et Tillægsdyr, som havde lige faa gode Egenskaber 

men var uægte, kan ikke med Sikkerhed benyttes, da ofte de Feil, 

som de Dyr have lidt af, hvorfra det nedstammer, igjen vise sig 

paa dets Afkom. — At der soges Væddere, som kun bære forste 

Prima-Uld, er hensigtsmæssigt, da den storre Uldfiinhed vilde med- 

fore mindre Uldrigdom, og denne er mest sogt af Fabrikanterne. — 

Ac Vædderne have en god Stabel, ere egale, ere godt bevoxede paa 

Bug og Veen, ere sunde og kraftfulde Dyr, er en Selvfølge at det 

paasees.

Med Hensyn til Faarenes Fodring og Pasnittg ville vi kun 

anføre nogle enkelte almindelige Regler, som folges ved Schceferierne. 

Faarene maac have god og luftig Plads og et tort de maae 

ikke udsættes for stadig Regn, da Pelsen er tyk, toeres den langsomt. 

Alle pludselige Overgange i Fodringen, for Exempel fra tort Foder 

til Græs, og omvendt, maae undgaaes, da det let giver Spu'itg i 

Ulden og nedsætter den betydeligt, ligesom fra knap Næring til 

rigelig. — Faarene maae behandles med Rolighed og Godmodighed.

Om Efteraaret, naar de tages ind, maae de i de forste fjorten 

Dage have rigelig Roermg; behoves det, kan man gierne derefter 

knibe deni noget, saafrenit man kun har godt Foder til dem i Marts 

og April. Med 2 Pd. Ho eller 3 Pd. Kartofler dagligt kan man 

bringe et goldt Faar eller en Bede gjennem Vinteren, naar man

11*
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har god Halmfodring. En tre- og fireaarig Bede kan fodres endog 

alene med Halm, dog maa den mod Foraaret have noget Ho eller 

Kartofler. Et Moderfaar bor have en Trediedcel til eii halv Gang mere 

Ho, og fra tre til fire Uger for Lammetiden det Dobbelte.

Faarene gives kun tre Givter, kun Moderflokken faaer under- 

tiden ud paa Foraaret endnu en fjerde.

Ved Schæferierne af spanske Faar maa der anvendes stor Op- 

mærksomhed ved Lammingen; thi decls ville Faarene ikke gjerne tage 

Lammene, og disse maae læres at patte; men hermed ere Vanskelig

hederne ikke forbi; thi indtræffer koldt Veir, faae de let Stivkrampe. 

Naar et Faar har lammet, sættes det i et lille Rum for sig selv, 

hvilket aflukkes ved Foldeled, uogle Dage derefter sættes flere sammen, 

og omtrent fjorten Dage senere samles de i en Flok. Hver Gang 

de der fodres, lukkes Lammene fra Modrette, og bestandigt holdes 

de længere og længere særskilte. Lammene faae da lidt flint Ho, 

Havre, stodte Erter, Kartofler; paa denne Maade lære de letteligen 

at æde, og pine ikke Faareile saa meget (derved forebygges ogsaa 

Uldpatnkng).

Lammene maae meget vogtes for Træk, heller ikke maae de 

ligge i Solen, da begge Dele give Stivkrampe, ligesom enhver 

pludselig Overgang af Temperaturen. — Er Bei ret ikke godt, 

naar Faarene skulle paa Græs, da maae man holde Lammene inde 

paa tort Foder, dog kan man lade Faarene komme hjem nogle 

Timer i Middagsstunden.

Den forste Viuter bor Lammene fodres godt, dog ikke altfor 

rigeligt; de bor have eu meget luftig Stald og dagligt frisk Vuft, 

da dc ellers let faae Dreiesygen. — Ved hver Afdeling i en Faare- 

stald bor være en indelukker Gaard, hvor Faarene kunne lukkes ud, 

imedeus der fodres, deels for at de kunne faae frisk Luft, deels for 

at Horsro og Avner ikke flulle falde i Ulden, hvilket nedsætter den 

betydeligt.

Schæferierne afgive omtrent fra til 2? Pd. Uld af Stykket; 

dog maa ved de Bestræbelser, som nu anvendes for at tklvciebringe
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Uldrigdom, dette Product forøges, ligesom ogsaa ved et Schæfer! 

Udbyttet allerede i 1810 var 2r8( Pd. pr. Stk. Ulden,er bleven 

betalt med 4 Mk. til 6 Mk., endog lidt derover. Antage vi et 

Schæferi paa 1000 Faar, vil det desuden afgive aarligt til Salg 

100 Stkr. fire- og femaarkge Beder til 4 Nbd., 50 Stkr. Gold- 

faar til .3 Nbd., og 50 Stkr. gamle Fa ar til Slagtning til 2 Nbd.*)  

De 1000 Faar give 2500 Pd. Uld til 4 Mk., udgjor 1666 Nbd. 

4 Mk., dertil kommer 650 Nbd. for Salget af de udsatte Dyr, 

tilsammen 2316 Rbd. 4 Mk.

*) Denne Angivelse har en Schæferieker opgivet.

Udgifterne ere: en Schæfer og Medhjælper, samt i Lammetiden 

og Springtiden en Dreng til Hjælp, hvilke tilsammen ville koste 

circa 225 Rbd., Udgifterne ved Klipning, Bastning, Inventariets 

Vedligeholdelse m. 9R. anslaaes til 4 Sk. pr. Stykke eller her til 

41 Rbd. 4 Mk. Jndkjod af Væddere aariigt 50 Nbd. Udgifterne 

ville saaledes blive 316 Nbd. 4 Mk., og Nettoindtægten 2000 Rbd. 

eller 2 Nbd. af Faaret.

Men i Almindelighed vil Vinterfodringen blive kostbarere end 

ved Meieriertte, og der kan vel næsten antages heniinod en Tonde 

Kartofler paa Stykket, foruden den Fodring, som vilde være benyttet 

ved Qvægholdet. Hvor Schæftrierile ere i Nærheden af Kjobstæder, 

hvor Kartoflerne kunile sælges, og Gjodiling ofte kan kjobes billigt, 

kan man derfor vistnok regne 3 Mk. for en lav Gjennemsnitspriis 

paa en Tonde Kartofler, og Nettoindtægten af hvert Faar bliver 

altsaa kun 1 Nbd. 3 Mk. Hvor Kartoflerne ellers skulle bruges

til Fedning, have vi antaget 2 Mk. at være den hoieste Priis,

fem kan forventes udbragt af en Toride; her vil Faaret altsaa give 

1 Nbd. 4 Mk. — Det katt betragtes som temmeligt hoit regnet,

at sætte en Tonde til Stykket, men faa regne vi hellerikke den

Kjcerne, som medgaacr til Lammene eller eilkelte syge Dyr.

Ved de Schæferiec, som ere blevne anlagte, har det viist sig, 

at der i Almindelighed kan holdes ti Faar paa samme Græs og 

Foder, hvor en Ko blev holdt (Kartofler maae da gives extra), altsaa 

vil Nettoindtægten af det Foder og Græs, som 10 Faar behove, udgjore
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15 til 16 Rbd. 4 Mk., og Nettoindtægten af en Ko have vi i 

Liighed med den Forpagtningsafgift, der gives as samme, ansat til 

12 Nbd., altsaa er Fordelen paa Schæferkernes Side.

Dog have ogsaa disse deres mindre lyse Sider; det er for 

Exempel vanskeligere ved Faarene at opdage en Sygdom eild ved 

Koerne, derfor kan lettere det Tilfælde indtræffe, at et Schæferi ud- 

doer, end et Meieri. Faarene kunne ikke taale et ustadigt Klimas 

Indflydelse faa godt som Koerne, saaledes har der i vaade Aaringer 

viist sig stor Dødelighed ved flere Schæferker.

For Tiden er O.vægprisen saa hoi, at Jndkjobet af Faar ikke 

ec kostbarere end af Meierikoee, Inventariet er langt billigere end 

ved et Hollænder«', derimod fordres der langt storre Plads til 

Schæferi, man kan næsten antage den dobbelte, ligesom man vel 

ozsaa kan paastaae, at Bygningerne, især Undertommeret i Bitt- 

dingsveerkshuse, lide ved Faaregjodningcn. Faarestalden kræver ogsaa 

storre Bekosttting end Kostalden, saaledes maa der for Exempel være 

Bræddeloft, istedetfor simpelt Stænge i dentte.

Dog uagtet der er storre Risico ved Faarene, og Bygniugerile 

ere kostbarere, kail det deg sikkerligen paastaaes, at hvor Localiteterue 

ikke ere uheldige for Faareholdet, der betales Foderet bedst ved dette; 

og paa enkelte Steder ere Locaii'teterne saa heldige kor dette, at 

Meierierne ikke vilde give det halve Udbytte, — saaledes holdes paa 

en Gaard i Holbeks Amt 500 Faar, hvor der tidligere holdtes 35 

Koer, nu holdes tillige 6 Huusholdnittgskoer. Jorderne ere ikke 

bragte i bedre Drift eller anden Gruildforbedring foretaget, men 

Jorderne ere hoic og sandede, de give daarlkg Qvæggræsm'ttg i vaade 

Aar, og aldeles ussel i toere; derfor kuilne forholdsviis langt flere 

Faar holdes der end paa Jorder, der afgive god Græsning for et 

Meieri.

Paa side Jorder passe Faar ikke; — de kunne ikke taale den 

Græsning, som der forefindes, deres Sundhed lider ved de kolde 

Dampe, som stige ep fra dem, Foderet som hostes derpaa, er dem 

hellerikke tjenligt. Ligesaalidet kan man med Sikkerhed haabe at 

devare Faarenes Sundhed paa sure Græsgange, eller i det Hele paa 

Jorder, der ikke ere godt udluftede, da der næsten altid findes nogen 

Suurhed i saadanne.
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Iblandt de Indvendinger, der ere gjorte mod Schæferierne, er 

især, at Faaregjodning kun har ringe Værdi. — Denne Indvending 

fan bedst besvares med det Modbeviis, som Erfaringen har givet 

os ber i Amtet; thi her ere Gaarde, hvor der nu i en Række af 

Aar ikke er anvendt anden Gjodning uden i ringe Qvantum, og 

hvis Scedproductiott aarligt stiger; dette beviser altsaa tilstrækkeligt, 

at Faaregjodning ikke er uden Værd. Men hvad er det vel, der 

har givet Anledning til dettne ugunstige Dom over den? Dct er 

vistnok kun en urigtig Anvendelse af den; den er hidsende og let 

opløselig, derfor bor den bruges anderledes end den koldere og 

mindre opløselige Qvæggjodning; denne viser ikke sin Virkning saa 

hurtigt, men virker paa flere Afgroder, hiin virker stærkest strap, og 

derfor aftager ogsaa dens Virkning snart. —• Ville vi nu benytte 

Faaregjodning i fil Drift, som den hos Bonden almindelige med 

1, Brak; 2, Vintersæd; 3, Byg; 4, Erter og Kartofler; 5, Byg; 

6, Havre; 7, Klovee; 8—9, Græs eller ved et overskaaret Kobbel- 

drug, som 1, Brak; 2, Vintersæd; 3, Byg; 4, Klover; 5, GeæS; 

(5, Vintersæd eller Byg; 7, Byg eller Vintersæd eller Havre; 8—9, 

C;ræs; da maatte vi soge at dele Gjodningen, saa at vi kunde 

gjode to Gange i hver Rotation, thi ellers vilde vi rimeligviis 

faae fortrinlig Seed i de ferste Aar af Omgangen, men maadelig 

i de sidste. Det bliver altsaa en Nødvendighed, hvor Meieri for

andres til Schæferi at gjore en saadan Forattdring med Iordbrugs- 

maaden, nt der ikke tages formange Halme efter een Gjodflnittg, 

da man ved at gjode stærkt vil i Begyndelsen faae geil Sæd, og i 

Slutttinzen af Rotationen maadelig.

Men det er ikke alene Qvaliteten, men ogsaa Qvantiteten, som 

man har sagt var ringe; her kan jeg ogsaa anfore Erfaringsbeviset 

fra Schceferieierne t Holbcks Amt, — der paaftaaes overalt, at de 

fuldkoniment saa godt komme ud af det med deres Gjodning nu, 

som da de havde Meieri. Vel kan der indvendes, at Kartofler 

fodredes ikke op tidligere; men de antage, at de have den Gjodning, 

som de vilde give ved at opfodres i Qvæg, ogsaa erstattet i det 

Qvantum, som de erholde af Faarene.

Der kan fiibtui indvendes mod Faaregjodtting, at Schæferierne 

hore egentlig kun hjemme paa Sandjord, og der passer Faaregjod-
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ningen kun maadeligt; — men om ogsaa den er hidsende cg for 

hedende i et tykt Lag, saa vil den dog brugt tyndt vise god Virk

ning. Vil man absolut have Qvæggsodning paa Sandjord, da vil 

det blive en kostbar Gjodske; thi at frembringe et Meieri der, lader 

sig ikke gjore uden meget stor Omkostning og Tab, da man kun 

kan holde et uforholdsmæssigt ringe Antal Koer der. — Vil man 

anvende Noget paa at sætte Sandjord i Kraft, da er vist gronne 

Afgrøders Nedploining af yderste Vigtighed, og vil man i Forbin- 

delse dermed anvende Faaregjodning, da vil denne bidrage betydeligt 

til at-oplose disse; og er Sandjord forst i Kraft, da er denne ligesaa 

brugbar som Qvæggjodning.

Paa stærk Leerjord, som er kold og bob, gjor Faaregjodningen 

beti ønskeligste Virkning; tl)i der er det ikke alene Næring for 

Planterne, som Gjodsten stal give; men den skal frembringe Gjce- 

ring i Jorden. Hvor man derfor har Jord af denne Beskaffenhed, 

som skal opdyrkes, og den er saa fri for Suurhed, at man ikke 

sætter sig i Risico for at miste sin Faareflok, vil man udrette langt 

mere ved et Schæferk end et Meieri, man vil i langt kortere Tid 

fremtvinge en god Sædproductiou *).

lade de spanske Faar ligge i Fold lader sig ikke altid gjore 

i vort ustadige Klima, dog kan man folde Bederne den ftorste 

Deel af Sommeren. Herved vittdes Meget; har man for Exempel 

længere bortlkggende Ioed, da kan den ofte foldgjodskes; ligeledes 

sreile Vanker, hvor det altid er besværligt at faae Gjodningen bragt 

op. — Hvo der ikke har sect Foldgjodffnkngens Vitkm'ng, vil neppe 

antage den for Erstatning for eii Gjoduing; men her have vi 

igjen ^chæferieiernes Erfaring at paaberaabe os, da de have sect paa- 

faldeirde Virkning deraf. Det er jo ikke alene Dyrets Excrementer, 

men dets Uddtittstuinger og Varme, mcdetts det liager paa Jorden, 

der virker velgjorende paa den. — Saasilact en Ager er foldgjodet, 

pioies den strax.

") Mon det ikke ogsaa skulde være Faaregjødningcn, som har bidraget 

det Meste til at sætte Jorden i Kraft i Sachsen, for 30 Aar siden 

var Sædproductionen der Jntet imod hvad den nu er, og der findes 
ikke Meierier?
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F re m d e le s m a a e v i fre m fø re e n P a a s ta n d a f T h a e r t il F o rd e e l 

fo r F a a re h o ld e t, n e m lig a t G ræ s g a n g e n e  In te t v in d e v e d d e n G jo d -  

n in g , d e r ta b e s a f Q .v æ g e t, m e n d e r im o d v e d F a a re n c s . —  D e t  

k a n s y n e s a t v æ re e n P a ra d o x , m e n d a F a a re n e s E x c re m e n te r e re  

s m a a , q v c r le d e ik k e G ræ s v æ x te n , h v o r d e fa ld e , v e d R e g n e n m e d 

d e le s d e le tte re J o rd e n . E rfa r in g e n k a n in te t b e s te m t R e s u lta t a f

g iv e i H o lb e k s A m t t il B e s v a re ls e a f d e n n e P a a s ta n d ; d e t e n e s te  

E rfa rittg s b e v iis , je g h e r k a n a n fø re , e r fo lg e n d e . P a a e n G u a rd ,  

h v o r d e r n u i n o g le A a c e r h o ld t S c h æ fe ri, e r D rifte n fo lg e n d e : 

1 , B ra k ) 2 , B in te rs æ d o g R a p s ; 3 , E rte r, K a rto fle r o g R u g ;  

4 , B y g  z 5 , K lo v e r ; 6 — 7 , G ræ s ; 8 , H a v re ; —  d e r fa  a e je g i 

1 8 1 0 d e n s tæ rk e s te H a v re , m a n k u n d e h a v e , o g s o m v a r s tæ rke re  

e n d je g t id lig e re h a r s e c t s a m m e s te d s ; m o n ik k e d e t, a t G ræ s n in g e n  

fo r s to rs te D e le n v a r a n v e n d t t il F a a r, ffu ld e h a v e h a v t In d flyd e ls e  

d e rp a a ?

S o m m e rs ta ld fo d rin g e n e r o v e r d e t H e le i H o lb e k s A m t n o g e t 

s a a re s je ld e n t, m e d H e n s y n t il F a a re n e e x is te re r d e n a ld e le s ik k e . 

D e r e r v is tn o k m e d d is s e s S ta ld fo d rin g s to rre V a n s k e lig h e d e n d  

v e d H o rn q v æ g c ls o g H e s te n e s , th i F a a re g jo d n in g e n o p v a rm e r H u s e t 

o m  V in te re n , s a a a t m a n n æ s te n u a fla d e lig t k a n h a v e D o re n  a a b e n , 

o m S o m m e re n v ild e d e t d e rfo r v æ re v a ttffc lk g t a t fo rh in d re , a t  

L u fte n i S ta ld e n b le v q v a lm , h v ilk e t a b s o lu t v ild e fo ra a rs a g e S y g -  

d o m m e h o s D y re n e . —  N u s o g e r m a n , a t h a v e F a a re g a a rd e n , 

s a a v k d t d e t k a il s k e e , p a a  d e n  s o n d re  S id e  a f S ta ld e n ; s k u ld e m a n b ru g e  

S o m m e rs ta ld fo d r in g , b le v  d e t e u R o d ve n d ig h e d  o m  S o m m e re n , a t h a v e  

d e u p a a d e n n o rd re , o g d e t k a n v e l v æ re e t S p o rg s m a a l, o m  m a n  

ik k e e n d o g b le v n o d t t il a t h a v e H æ k k e rn e i G a a rd e n o g fo d re d e r. 

H e rve d v ild e a tte r e n s to r U b e h a g e lig h e d v æ re F o lg e n , n e m lig a t  

m a n v ild e s e e s ig n ø d sa g e t i in d træ ffe n d e R e g n a t la d e D y re r ie  

ræ c e u d s a tte fo r d e n n e , d a m a n ik k e h v e r G a n g d e t re g n e d e , k u n d e  

f lv tte H æ k ke rn e ; e re F a a re n e p a a G ræ s , o g d e r in d træ ffe r e n s ta d ig  

R e g n , k a n m a n e n e n k e lt D a g g iv e to rt F o d e r i H u s e t, o g d e rve d  

fo re b y g g e , a t d e b liv e v a a d e .

E n d n u e r d e r e n s to r V a n s k e lig h e d , n e m lig a t h a v e S tro e fo d e r  

i t ils træ k k e lig M æ n g d e ; fo r a t s k a ffe d e tte t i 'lv e ie , m a a tte m a n i d e t
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mindste forandre Driften, saa at mere Vintersæd blev dyrket, og 

desuden mnatte der rimeligvns gives stærkere Vinterfodring af Kar- 

toflcr eller Ho, for at der kunde spares mere Halm lkl Stroeuingen 

om Sommeren. — Hvorvidt Semmerstaldfodringen af Faar kan 

svare Regtting etter ikke, er en meget vanskelig Sag her at afgjorc, 

saalæitge vi ikke have bavt Erfaringer heri, eller med Bestemthed 

vide, hvorledes Vanskeligheden ved samme bedst overvindes, og hvor

vidt Dyrenes Slindhed kan bevares, — dog maa man antage, at 

ligesom det staldfodrede Hornqvæg fodres paa mindre limit end det 

vilde forbruge, naar del græssede, saaledes vilde det ogsaa være Til- 

fældet med Faarene, uagtet ved disse rigtignok en sparsommeligere Af- 

benyttelse skeer af Græsset. — Indførtes Sommerstaldfodringen, burde 

Faarette dog vistnok ogsaa afbenytte Staldfodringsurternes Stubbe; at 

sætte Hornqvæg paa disse er unyttigt strap efterat de ere afflaaede, 

derimod vilde Faarene vide at afgnave det, som Leen havde staanet.

At sommerstaldfodre et S cheese ri i Folde, kan næsten erklæres 

for uiværksattrligt i det Store; det vilde kræve nogle umaadelige 

Folde, da de maatte være saa store, at Hcekk.r kunde være i dem; 

det vilde koste meget Arbeide ved Foldens Flytning, og Hækkerne maatte 

flyttes oftere end hele Folden, for at der ikke, hvor de havde staaet, 

skulde blive Pletter, hvor ingen Gjodtting var faldet. — Men det 

var ikke den eneste Mislighed, men Faarene maatte der udsættes for 

Regn og Kulde, hvilket de ikke vilde kunne male.

Paa denne Maade at sommerfodre nogle enkelte Stykker 

Faar, lader sig derimod godt gjore; der kan Foderet lægges udenfor 

Folden, og Faarene kunne æde igjennem det ene Led, og hvor der 

forresten fandt Svmmerstaldfodring Sted, var dette maaskce den 

allerlettcste Maade at fodre dem paa, hvad Arbeitet angaaer; ved 

et stort Schæferi derimod vilde det koste uendeligt Arbeide, især da 

Folden jo absolut bor sættes paa ploiet Jord, hvor man ikke kunde 

have Nytte af Sculler under Hækkerne for at kjore dem.

Idet vi flurte dette Afsnit om Faarehold og Schæferivæsen, 

maae vi i Anledning as dette eitbnu bemærke, at det er en Green
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af Landoeconomicn, som forst i de senere Aar er blevet bekjendt hos 

os; at det har vundet store Fremskridt og vil vel gjore flere. De 

Princkper, der skal arbeides efter, ere nu bestemte, og man har 

albrede nærmet sig noget til Maalet, nemlig Uldrigdom, en god 

Stabel af Prima-Uld og Egalitet. Kan man i de næste ti Aar 

gjore lige saa store Fremskridt som i de sidst forløbne, vil Netto- 

Indtægten forøges betydeligt, og istedetfor at vi nu kun kunne be

regne 2\ Pd. Uld pr. Stk., ville vi vel om nogle Aar kunne 

antage i det mindste 3 Pd. i Gjeunemsnit.

To smaa Stamschæferker ere anffaffede, men for det Forste 

ville de vel neppe kunne regnes for vigtige, — derimod have de 

Vigtighed for deres Folger for Fremtiden.

21.

Udbreder Havedyrkningen ft<3 ? hvor store ere de Haver, 

Bonderne i Almindelighed aulcvgge eller have anlagt?

Vöcb Besvarelsen af det anforte Sporgsmaal kan der ikke være 

Tale om der ved de storre Landeiendomme ere smukke Haver eller 

ikke; enhver bannet Familie, som lever paa Landet, foler Savnet af 

en Have, hvor den ikke findes, og vil neppe leve paa samme Sted 

i mange Aar uden at faae det afhjulpet, eller i det mindste uden at 

lægge Haand paa Værket, om den ogsaa maa overlade Fuldførelsen 

deraf til de næste Beboere. Derfor findes ogsaa baade ved de store 

Godser pragtfulde Haver og ved mindre Herregaarde og Proestegaarde i 

forskjellkg Maalestok; den Familie, som er vant til Havesager, lægger 

ttatucligviis ogsaa Vind paa at producere disse til eget Forbrug. — 

Men Bonden (og hans Havedyrkukng er Talen her om), foler intet 

Savn, fordi han ikke cm Aftenen eller om Søndagen har en smuk 

Plet i sin Have til at samles med sin Familie paa, harls Pttdlings- 

spise er Grød og Flest, dertil behoves ingen Havesager, paa Frugt
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sætter han ikke synderlig Priis (undtagen det skulde være smaa 

2Ebler, som han kan komme i Mad istedetfor Eddike); derfor maa 

hans Havtdyrknkug være en ligegyldig Sag for ham, med mindre 

den kan ffaffe ham Indtægt. Men det er ikke let for ham at 

ffaffe sig et Afsætningssted; thi i Kjebstæderne ere Haver, der mest 

dyrkes som Køkkenhaver, og hvor der i dem har været Leilighed til 

Salg af Kokkensager, ere egsaa større Haver anlagte i Nærheden, 

saa at nu dyrkes saamange Urter i eller ved Kjebstæderne, som 

behoves. — En tydsk Gartner, som boer over 2 Mile fra nærmesie 

Kjobstad, fortalte mig, at han bar været i flere Kjobstoeder for at 

sælge Havesager, og kuri har faaet et yderst lille Overskud over Reise- 

omkostningertte, endog engarig ikke faaet solgt for saa mange Penge, 

som Vognen kostede ham at leie. — Rigtignok kom i Vinteren 1840 

og 41 Amagervogne til Kalluridborg; men der var ikke' fordi del- 

var Mangel paa Gronsager, at de fik udsolgt, men fordi Folk vare 

nysgjerrige for at prove deres Varer, da der var tilstrækkeligt paa 

flere Steder i Byen. Vare der i Kjobstædertte ordentlige Udsalgs- 

steder for Haveurter, da kunde det maaskee for en kort Tid betale 

sig fer en enkelt Mand at drive denne Industri, men naar den forst 

blev almindeligere, vilde Fordelen ophore.

Fra Kallundborg eg Holbek gaaer kun saa liden Seklads til 

Hovedstaden, at det vilde være meget usikkert at spcculcre paa, at 

sende Havesager paa den Maade dertil; skulde de gaae tillands, da 

er Transporten lang, og de tabe ved Kjorslen.

I Præsts Amt produceres et stort Qvantum sorte Kirsebær, 

som sælges til Ksobcnhavn til Syltning, og der paastaåes endogsaa, 

at Nogle af de der boende Bonder kunne soelge saameget af denue 

Artikel, at de derved kunne svare deres Afgifter. Om dette er 

for meget sagt, kunne vi ikke vide, men vist er det dog, at de have 

en betydelig Indtægt deraf; — og samme Indtægskilde kuude benyttes 

af et Stcog i det miudste her i Holbeks Amt, det nemlig som 

ikke har længere Bei til Kjobenhavn, — dog har hunt Amt et 

Fortrin, i det der derfra kan forsendes Kirsebær tilsoes, derimod 

vil Transporten fra Roeskilde til Kjobenhavn lettes for dette Amt, 

saafrcmt Jernbanen kommer istand. I de fra Kjobenhavn længere 

bortliggende Egne vil det ikke lade sig gjoee at sælge denne Artikel
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til Kjobenhavn, undtagen den kunde gaae u'lsoes; men da maatte 

beti forst være i stor Mængde til Salg, og Prisen vilde vel falde, 

da den maatte opkjobes i Sostædertte, — og Mellemhandlerne vilde 

vistnok have deres Fordecl, især da det ved den længere Soreise var 

muligt, at ett Deel fordærvedes.

Med anden Frugt lader sig ingen storre Handel tænke for 

Dieblikket; forend den kan blive Udforselsartikel, maa der i langt 

storre Mængde produceres af de bedste Sorter, og da enten forsendes 

til Kjobenhavtt, hvor der kommer megen Frugt tilsoes, eller ogsaa 

til udenlandske Steder, eller ogsaa der maa indrettes Fabrikker til 

at toere Frugt eller presse Most af de«. Men da det ikke kan 

nægtes, at sandsyttligviis vilde Afsætning blive mulig paa god Frugt, 

da var det virkeligt at onske, at der overalt i Holbeks Amt blev 

oiweiibt Flid og Opmærksomhed paa Productionen deraf, og at der 

derfor overalt anlagdes gode Frugthaver.

Af det Foregaaende vil man drage den Slutning, at det neppe 

vil svare Regning, at artlægge Køkkenhaver til at producere Urter 

til Salg, men at det derimod vel vil være klogere at anlægge Frugt- 

haver; men endnu ece der store og væsentlige Hindringer tilbage. 

— For det Forste mangler Vondeil endnu Sands for Havevæsenet; 

til sit eget Forbrug dyrker han kun eu meget lille Plet Jord som 

Have, Frugttræers Behandling m. m. er ham ubekjettdt, kort, han 

har hverken Sands for Havevæsenet eller Kundskab deri. Dette 

er den storste Hindring for Havecultureus Fremgang, og forend der 

er vakt Interesse for denne Sag, forend Bonden har Kundskaber om 

en Haves Dyrkning, focend han kan gjore Forskjei paa de forskjellige 

Slags Frugt og kjeuder Frugttræernes Behandling, — for kan 

denne Sag ikke faae Fremgang hos ham.

Og lad nu ogsaa Bonden faae Lyst til at indrette sig en Frugt

have, i Haab om, at Frugterne ville faae Afsætning, saa vil det 

være en for ham naturlig Indvending: mon jeg ikke allerede er dod, 

naar det Arbeide, jeg nu vil foretage mig, skal betale de mange 

Omkostninger, som det kræver, og maaskee mit Herskab Da fæster 

Gaarden til eu mig uvedkommende Mand. — Saalænge de fleste 

Boildersteder ere Fæstegods, saaledcs som Tilfælder er her i Amtet, 

kan Plantningen af Frugttræer vanskelige« vinde Fremgang; thi
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Enhver maa dog sporge sig, idet han planter, for hvem han planter. 

Og hvorfor skal den Fæstebonde, som ikke nyder andet Godt af sit 

Herskab, enb at det lader ham være med Fred, naar hatt betaler 

hvad ban skal, — hvorfor skal han gjore Forbedringer, som Herskabet 

og ikke han avler mest Fordeel af.

9(it vel — man kan indvende, om det ogsaa er Tilfældet med 

den ældre Mand, saa kan dog den yngre vente at hoste Frugten af 

sin Plantnittg. Det er meget rigtigt, men naar en ung Mand 

fæster G aard, maa han som oftest svare en god Jndfastning, maa 

anvende Penge paa Besætning, Inventarium, Bygninger med mere, 

saa at hans Evtte ikke strax strækker sig til det kostbare Anlæg af en 

Frugthave.

Den forste Betingelse for at Frugttræers Dyrkning kait vinde 

Fremgang i Holbcks Amt er, at dets Beboere faae Interesse for 

denne Sag og Kundskaber i den, og dernæst, at Godseierne enten 

levere Frugttræerne eller love ved Foestefratrædelse at give Erstatning 

for hvert Frugttræ, som er i frodig Væxt. — Men hvorledes skal 

Interessen vækkes hos Bonden for denne Sag? Der er nu i 

mange Sogne oprettet Bibliotheker for Almuen, Læselysten er vakt, 

derfor kan der maaskee udrettes Meget allerede nu ved Almueboger. 

En Bog om denne Sag, maatce forst, antager jeg, fremhæve hvor 

megen Frugt der kommer andre Steder fra til Kjobenhavn, den 

maatte berette, hvormeget der blev solgt af nogle enkelte Mænd, f. Ex. 

paa Als, hvor stor Pengeindtcegr de have af deres Frugthave, 

dernæst maatte den beskrive en saadan Haves Størrelse og Anlæg. 

Den maatte give Anviksning, hvorledes de bor anlægges, sammenligne 

de ældre Havers Anlæg, vise deres Mangler og Fortritt, og lære 

Bonden Alt denne Sag vedkommende.

Vi have nu omtalt, hvorfor man ikke kan vente at finde 

smukke Haver ved Holbcks Amts Boudergaarde, vi have anført 

de væsentligste Hindringer og givet nogle Vink om Maadertte, hvorpaa 

de maaffee kunne bortryddes, vi ville nu kaste et Blik ind i Bondens 

Have, og see, hvorledes den er. Vi træffe da et maadeligen ind

hegnet Stykke Jord paa et Par Skjepper Lands Størrelse med nogle
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enkelte gamle Frugttræer, deri findes et lille Stykke med Kaal 

(meest Gronkaal), Gulerodder m. m., og forrestett Kartofler eller 

Græs. Er der storre, da dyrkes sædvanligt ogsaa Staldfodring der, 

og den benyttes da tillige som Stakkehauze. Ved Udskiftningen 

illdhegnedes paa flere Godser temmeligt store Haver ved Udflytter- 

gaardene, og der plantedes Frugttræer deri; men nu ere mange af 

disse odelagte, og Hegnene maadelige. Vel maa man indrømme, 

at mange af disse dengang iudhegnede Havepladser vare uforholds

mæssigt store, med mindre man i dem vilde dyrke Handelsvæxter 

eller ogsaa lidt Staldfodring; og som Frugthaver vare de maaskee 

ikke altid hensigtsmæssigt anlagte, især da der ikke var sorget for en 

haardfor Plantning, som kunde give Læ, og uden denne er i vort 

Klimat Frugttræeriles Plantning vistnok usikker, — men alligevel 

maa det beklages, da der var anvendt Bekostning for at fremme 

denne Sag, og der var lagt Haand paa Værket, at det desuagtet 

gik ganske tilbage.

Dog kan man ogsaa see nogle enkelte Boilderhaver, der ere 

ret godt vedligeholdte, hver der bande dyrkes gode Kokkenurter, dog 

kuil dem, som Bonden bruger (meest Kaal), og hvor der baade 

sindes Ribs, Stikkelsbær og nogen Frugt. Matt kan ikke angive 

nogen enkelt Egn, som udmærker sig ^særdeles, men ved flere af de 

Bondergaaede, hvor der i længere Tid have været velhavettde Beboere, 

findes de; man træffer endog undertiden et lille Blomsterqvarteer. 

Nogle Bonder paa Soro Academies Gods have til billig Priks faaet 

Frugttræer, hvilket synes at have opmuntret tem, især da de gebe 

2(ar, som Landmændene have havt, have givet dem Overskud, saa 

at det ikke har geilcret dem at anvende nogle Penge paa en Sag, 

hvoraf de ikke strap kunne have Indtægt. Men det maa vistttok 

beklages, at hvor der anlægges Haver, der giores de kun saa store, 

at de kunne være tilstrækkelige til eget Forbrug; thi vil Bonden 

have en Have, hvori der ogsaa findes Frugttræer, da bor deu være 

saa stor, at han kan producere Frugt til Salg.

Skulde vi angive, hvorledes en Bonde efter vor Mening kor 

anlægge sin Have, da ville vi forst rande ham til at indhegne i 

det mindste eir Tvttdc Land, langs med Hegnet plante tre Rader
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canadiske Poppler, og indenfor dem plante Ask og Gran, i saadan 

Afstand fra hine, at de ikke skulle qvæles af dem. Naar Læplant- 

ningen var groet til, da burde der plantes Frugttræer i Rækker, og 

disse saa langt fra hinanden, at der kunde ploies og harves imellem 

dem. Indtil Popplerne vare tilgroede, maatte Jorden bruges til 

Sæd, Rodfrugter, Bælgsæd m. m. med en saadan Omgang, at den 

baade var i kraftfuld Stand og nogenlunde recn; naar Frugttræerne 

plantedes kunde et lille Stykke tages fra til Kokkenurtec, og det 

.Dvrige vedblive at benyttes til Staldfodring, og undertiden til Seed. 

I en saadan Have maatte der kunne produceres tidlig Staldfodring, 

og i stor Mængde, — ved at plante Frugttræerne i Rækker vidt 

fra hinanden, kan Plov og Harve bruges; Popplerne*)  ville give 

en Deel Brændsel, og Asterne og Granerne Gavntræ og Tommer.

*) Hvorvidt disse kunne anbefales til Bygningstømmer, tør jeg ikke afgjore;

i de senere Aar ere de dog benyttede dertil, og der ere dem der paastaae, 

at den canadiske Poppel skal være bedre end Gran og ikke staac langt 

tilbage for Fyr.

Forend vi flutte dette Afsnit, maae vi bemærke, at kun et saare 

ringe Qvantum Humle oz Kommen avles i Holbeks Amt. Saalcenge 

Avlsbrugene kun producere liden Gjodning, saa at man har Van

skelighed ved at sammenskrabe den, som absolut skal anvendes i 

Marken, kan man ikke undre sig over, at Planter, som behove megen 

Gjodske og intet Materiale dertil gjengive, ikke dyrkes; derfor have 

vi ogsaa en naturlig Grund til at de nævnte Planter ikke ere 

almindeligt udbredte hos os. For Humle er det vistnok ogsaa en 

Nødvendighed, at der er Læ, og det have vi bemærket, at der hidtil 

ikke fandtes ved Bonderhaverne. At enkelte Humlehaver findes, 

kan ikke nægtes, ligesom at i de sidste Aar flere ere anlagte; men 

endnu ere der ikke saa mange, at der produceres den, som sorbruges. 

I en Have, som var anlagt efter de Ideer, som vi meddeelte, vilde 

der være Læ nok til Humle, og der vilde nok findes en Plads til 

den der, men i de almindelige Bonderhaver vilde den neppe trives, 

endskjondt den burde almindeligen dyrkes der, thi Bondens Born 

kunne gjore meget Arbeide ved den, hvortil Landmanden, der driver 

stoere Avlsbrug, maa leie Folk, ligesom Bondens Arbeidskraft i det
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Hele er saa stor, nt han nok kan overkomme mere Arbeide end netop 

Markens Dyrkning.

Hos nogle ganske faa Bonder sees ret smukke Kommenstykker 

i Væuge ved Gaardene; dct kan vistnok være en hensigtsmæssig 

Anvendelse af Staldfodringsvænger, undertidett at benytte dem dertil, 

da de ellers efter sædvanlig Brug kun anvendes til Grønfoder og 

gjodes ofte. Ved eet eneste Agerbrug har jeg seet Kommen dyrket 

i Marken, da jeg saae det, var deu flere Aar gammel og ureen, 

hvorfor den ogsaa samme Aar blev optagen. Dyrkning af Kommen 

har det Gode, at den giver en Idee om Nadsaaening, og blev hikn 

udvidet, vilde man maaffee faae Lyst til at anvende denne.

Gives der i Egnen Skov, som kan afgive Vrernde- 

ved vg Gavntornmer? eller nye Skovanlceg? Torve- 

skoer til eget Forbrug eller Salg? Tanrkes der paa 

Plantninger af vilde Trever, saavel til Hegn, som i 

sluttede Plantager paa S, 3 til 4 Skjepper Land til 

Gavntrce og Broendsel?

V/A-eb Skov er Holbeks Amt velforsynet, ved en hensigtsmæssig 

Vehandlittgsmaade vil det kunne afgive langt mere end det selv 

forbruger, hvilket det ogsaa allerede gjor. Skovene*) ere i det

) At anføre her de forskjellige Skove, anseer jeg for aldeles unyttigt, 

da det ikke er et Register her skal samles hverken over landoeconomiske 

eller statistiske Gjcnstande, især ere disse sidste dette Værk uvedkommende; 

og en Optegning af de enkelte Skovstrækninger vilde kun kunne hcn- 

fores til statistiske Notitzer; en Beskrivelse over hver enkelt Skovs 

Behandling vilde kun være en personlig Roes eller Dadel over ved- 

kommende Eier, Noget som jeg haaber at Enhver har seet, at i denne 

Beskrivelie er der bestandigt søgt at undgaae Personligheder. For dct 

Almindelige kan det ikke være til nogen Nytte at erfare, om den eller 

den Mand behandler sin Skov forsvarligt, eller om han sorhuggcr den 

og omgaaer de bcstaacnde Love.

12
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Hele i en god Vcext, og ligesom Amtet har Agerjord, der er 

vel skikket til at producere Sæd, saaledes kan man ogsaa sige, 

at Skovgrunden er skikket til at producere Træ; thi kun faa 

Steder vil man i det Hele taget træffe en fan god Vecxt i 

Træerne, faa ranke Stammer og faa frodig Opvæxt, som i 

Skovene i dette Amt. Vel ere der Undtagelser; saaledes er for 

Exempel een Skov bleven benyttet til Dyrehauge, nogle andre ere 

holdte ufredelige med Kreaturer, men det er kun Undtagelser og 

bevise Intet mod Skovgrundens Godhed; tvertimod fremvise flere 

Skovstrækninger, som for nogle Aar tilbage snarere benyttedes som 

Fælleder end frededes som Skove, hvor fortrinlig Grunden er; thi 

nogle Aar have allerede gjort en stor Forandring paa dem.

Den forste Betingelse for en Skovs Vedligeholdelse og For

bedring er Fred for Kreaturer; og det fordærvelige Misbrug, om 

Foraar eller Efteraar at jage sin Besætning ud i Skovene eller at 

betragte dem for en Nødhjælp i en tor Sommer, er heldigviis forbi 

hos os, og man kan paastaae, at det neppe vil blive benyttet nogen- 

sinde. Sinclair siger, at en Godseier maa hellere i et knapt Foderaar 

om Foraaret jage sine Koer ud i Hvedemarken end i Skoven, og 

han har vistnok Ret; thi hiin er kun Frugten af eet Aars Arbeide 

og det volder i tigen Skade for Eftertiden, at den 2f fa rebe odelægges, 

men beti unge Opvæxt i denne er Frugten af flere Aars Produc

tion, som nu med eet ødelægges og sættes tilbage for længere Tid. 

Den gode Opvæxt i Amtets Skove beviser tilstrækkeligt, at der holdes 

Fred i dem, og nogle Skoveiere have ogsaa, for at sætte dette 

igjennem, taget strengere L?ptagelsespenge for fremmede Kreaturer, 

som vare optagne i deres Skove, end naar de vare optagne paa 

deres Marker.

Skoveue bestaae af Bog og Eeg, ligeledes findes betydeligt 

Elle og lidt Ask, Lind, Mm og Hassel; meu Hovedbcstanden er 

Bog, hvorimellem dog findes ikke lidet Eeg, ligesom ogsaa Ask, 

Lind og A§lm fiudes blandede derimellem, men ikke særskilte for sig; 

kuil ganske faa fluttede Egeplantningcr findes.

Deri uregelmæssige Hoiskovsdrift er den almindelige; nu ere 

rigtignok betydelige Skove, som tilhore samme Eier, bestemte til at 

behandles efter regelmæssig Hoiskovsdrift; men dette kan ogsaa an-
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tages at være det forste Exempel dcrpaa, forresten inddeles ikke 

Skovene i bestemte Hugster, hellerkkke er Omgangstiden fastsat, men 

man finnet de Træer ud, som man synes kunne uildværes eller som 

ere udgaaede.

Denne Omgangsmaade med Skovene har store Mangler, hvorfor 

enhver Forstkyndkg vil forkaste den; ved den, siger Cotte, undertrykkes 

det yngre Træ som oftest altfor meget af det ældre, dette stadfæstes 

ogsaa her; thi man seer Opvcext paa over fem Alens Hoide 

stage under store gamle Træer, hvis Lov danner saa at sige et 

sluttet Loft over dem. Bed beti regelmæssige Hoiskovsdrift sorges 

for, at Opvæxten ikke bliver fem Fod hoi, forend ben gamle Ve- 

holdning skaffes bort; med mindre der gives særegne Grunde til at 

beholde enkelte Træer af den, for Exempel hvor Klimatet er strengt 

og Opvæxten er meget udsat for at lide af Storme. Bliver denne 

ældre, forend hiin omhugges, antages den at lide saa meget, at deir 

bærer en Sygdom i sig.

Fældttingcn af de ældre Træer kan vanskcligett ved uregelmæssig 

Hoiskovsdrift foretages uden at beskadige baade Opvcexten og eildog 

unge Træer, da det ikke er nogen heel Beholdning af ældre Træer, 

der borthugges, men de ere spredte baade imellem god Opvcext og 

Træer af enhver Alder. Bortkjorfleri har ogsaa Vanskeligheder, som 

ikke finder Sted, hvor Hugsterne ved den regelmæssige Hoiskovsdrift 

ere rigtigt anlagte, — der behoves ttæsten ingen Beie i Skoven, 

derimod ved den her brugelige Omgaugsmaade kjoees overalt igjennem 

de blandede Beholdninger.

Fremdeles, siger Cotte, kan man hverken fastsætte bestemte 

Forskrifter for Driften eller fore en ordentlig Eontrol med samme. 

Ved den regelmæssige Hoiskovsdrift har man sine bestemte Hugster, 

og i hver af dem sorefalder fim eet og samme Slags 2fibeibe, man 

har kun een Hugst, som skal afdrives og sorges for ved Besaaeuing 

eller Plantning at Opvæxten fremmes; ved den uregelmæssige Drift 

skal et Træ fældes hist, et andet her, — hvor eet fældes, er Opvæxt, 

hvor ct andet, er de« qvalt, — nogle Steder skal deime fortyndes, 

og saaledes er over hele Skove« de forskjelligste Arbeider at foretage.

Bort Klimat er ikke saa raat, at man behover at bruge denne 

Drift for at give Opvæxten og de unge Træer Læ, og har Ee-

12*
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faringen jo ogsaa allerede viist, at den regelmæssige Hoiskovsdrift er 

anvendelig her. Vel kan det nok antages, at der findes Skov- 

strækttinger, der ere saa stærkt udsatte for Bestettvindett, at ben rmge 

Opvæxt i den Hugst, som er i den vestre Udkailt af dem, vilde 

lide, naar de vare blottede for ældre Træer; men her kuttde jo an- 

verides et Bælte af dem til Læ, hvilket da blev behaildlet saaledes, 

som Skovene nu over det Hele. — Ved mindre Skove, som ligge 

isolerede, kan derimod uregelmæssig Hoiskovsdrift ansees for en 

Nødvendighed, da Hugsterue vilde blive altfor ubetydelige, naar et 

Bælte ffulde anvendes til Læ.

Den fletteste Maade at behandle en Skov pan, er vistnok, af 

Skaansomhed ikke at ville fælde et Træ saalcenge det er frisk og i 

god Væxt, men forst at flaae det ud, naar det begynder at gaae 

ud; thi derved har det ikke alene tabt i sin Værdi, men man op- 

elsker derved over det Hele vel en stor Masse Brænde, men den 

vil til en Tid være flagbar, og man har da ingen'Opvæxt, hele 

Skoven burde egentlig afdrives; saa godt som Intet burde blive 

ftaaende, og folgeligen vil der for et længere Tidsrum Intet være 

til at hugge. — Der ere dem, som tree pan den Maade at efter

lade deres Vorn en Capital, men vare de stærkere i Regnekottsten, 

vilde de see, at 1)avde de deelt deres Skov i Hugster og skovet i 

rette Tid, da havde de ved at udsætte den Indtægt, som Brændet 

gav dem, efterladt dem en storre Sum, end deres Skove ere værd, 

og de havde tillige sorget for at deres Born kunde af dem have en 

stadig Indtægt.

Ved uregelmæssig Hoiskovsdrift bliver det en Nødvendighed at 

sidestævne Træerne, for at ikke Grenene skulde formeget hænge 

ind i hinanden og qvcele Opvæxten, men denne Sidestcevning au- 

tages at skade Træets Væxt saaledes, at det giver mindre Brænde, 

naar det fældes, og dertil regnes det, som er skaaren af det, end 

det vilde give paa een Gang, naar det ikke var blevet stævnet. 

Træet taber ogsaa i sin Godhed derved i det mindste, naar der 

bortskcercs Grene paa mere end sex Tommers Gjennemsnit; desuden 

forøger det Productionsomkostningerne, da det er lettere at hugge 

Grenene af, naar Træet er fældet, — og det er vanskeligt i storre 

Skove at paasee, at det foretages forsvarligen.
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Som Lovskov benyttes kun Elle, og der er Omgangstiden 

forskjellig; hvor der bruges mange Ellerafter, afdrives den, naar den 

har faaet tilstrækkelig Storrelse dertil, — dog bruges ogsaa forst at 

udtynde den og lade en Deel blive staaende, som da en teil hugges, 

naar der har faaet Storrelse til Vognstænger, Læssetræer, smaa 

Spærretræcr eller andet Deslige, eller ogsaa den staaer endnu længere 

og bruges da til Brændsel. 2ft lade Ellen blive gammel, hvor der 

staaer Vand om Vinter eller Foraar, er urigtigt, da den tager 

Skade, naar deri bliver ældre. — Af Hassel sindes ikke saa meget, 

at der her kar: være Tale om Omgangsmaaden, — den bestaaer i 

at lade den skytte sig selv, skære Baandkjeppe og Tækkekjeppe, hvor 

de findes, og engang imellem at reenhugge den.

Hvor gammel man lader Bogen blive, lader sig ikke bestemme, 

hvilket tildeels er ittdlysettde efter det, der er sagt om Bøgeskovens 

Vehandlingsmaade. Det er vistttok et saare vigtigt Sporgsmaal, 

hvor gammel den bor være, forend den hugges; men da de fleste 

Eiere af Skove her i Amtet have storre Indtægt fra Agerbruget og 

deres Godser, har Skovculturett været dem eit mindre vigtig Gjen- 

stand. Bed at indforc regelmæssig Hoiskovsdrist vil det altid være 

et meget vigtigt Sporgsmaal, mett hvor den ikke existerec er en 

Forandring lettere. — Forstmæildene paastaae jo, at en 120-aarig 

Omgang giver storst aarlig Indtægt, uagtet man ved ferste Diekast 

skulde antage det for umuligt, at det var den rigtigste; thi lader 

os autage, at et Bogetroe ved dets 60-aarkge Alder var 15 Rbd. 

værd, da vil betitle Sum med Reute og Rentes Rente i 60 Aar 

blive omtrent 112 Rbd., hvilket altsaa forst skal drages fra dels 

Værdi, forend vi have en netto Indtægt af det, og en saa hoi Priks 

vil ikke kunne opnaaes for en 120-aarig Bog hos os. Bed at 

nedsætte Omgangstiden fra 120 til 60 Aar, vil naturlkgviis altid 

strap være meget Træ flagbart, og er der da Lejlighed tilAfsætning, 

vil vistnok en betydelig Indtægt indbringes, som ellers kom 60 

Aar senere; blev denne udsat i dette Tidsrum, fik man vistttok en 

stor Srim, som sikkert vilde erstatte den aarlkge mindre Indtægt.

Bed de Skove, som ere Landets Eicndomme, kan det sikkert 

være rigtigt at gaae frem efter andre Principer; eier en Slat ikke
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mere Skov, end at det kun med den hensigtsmæssigste Omgang 

kan tilfredsstille Statens Foruodenheder, da bor den vistnok folge 

den, om den ogsaa skal gaae glip af nogle oieblikkelige Fordele; thi 

skal deit ellers lade Brændet indføre langveis fra, da bliver det 

naturligvns kostbart, og de« maatte da derfor dyrt betale de For- 

dele, som vandtes ved at forkorte Omgangstideu. For private 

Mæild derimod kunne Forholdene være ganske forskjellige herfra, og 

ifocc for Dieblikket troer jeg, at de have Fordeel ved at nedsætte 

Omgange«, saafremt de have god Leilighed til Afsætning; thi ere 

forsi de offentlige Skove i fuldkommen Ordert, hvilket ikke kan 

vare længe, da vil Danmark uden al Tvivl være saare godt forsynet 

med Brændsel.

Af Naaletræer har Holbeks Amt kun lidet, som er tjenligt til at 

hugges, i det mindste til storre Brug; der kan derfor hellerikke tales 

om Erfaringer her om Fyrrernes og Grannernes Godhed, om de 

kunne sammenlignes med de norske. Fra et Skovanlæg er dog i de 

senere Vinters solgt Naaletræer tjenlige til Lægter, hvilke bleve bedre 

betalte eild slingede Fyrrelægter kostede i Holbek; men et enkelt 

saadailt Salg, især naar det skeer ved Auction, hvor Folk dog altid 

have lidt Credit, kan ikke gjælde for noget Resultat, tilmed naar der 

kan spares en lang og besværlig Transport. — For Dieblikket er der 

ikke ubetydelige Strækninger med Naaletræer i god Opvæxt, og bestandigt 

indtages mere dertil, saa at i de Egne af Amtet, hvor dette er skeet, karr det 

snart ansees for at være tilstrækkeligt, især da det just er det Strog, 

som ligger nærmest Soro Amt, hvor Bromine Granskov afgiver 

betydeligt Tommer natligt

Af nye Plantninger kan egentlig kun nævnes de omtalte med 

Naaletræer; thi vel plantes baade Bog, Eeg og Ask, undertiden ogsaa 

El, men det er da i gamle Skove, hvor der har manglet Opvæxt, 

og hvor man derfor har maattet hjælpe dem paa den Maade. Og 

i det Hele kan man hellerikke vttske Amtet mere Bøgeskov, thi det vil 

vistirok faae Overflod, uagtet vel uogle Egne have laug Transport,
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men det er Egne, hvor Scedpeoductionen er saa stærk, at neppe 

Nogeu vil anvende sin Agerjord til Skovplantning; saalcdes er, for 

nt anfore et Exempel, Egnen ved Kallundborg næsten aldeles blottet 

for Skov, Landmændeile der maae hente det Træ, som de bruge, 

omtrent tre Mile borte; dog vil neppe Nogerl nu anvende sin Jord 

til Skovplantning, hvilket for en Række Aar tilbage havde været 

den bedste Benyttelse af Kallundborg Lyng og Bræildemose-Overdrev.

Paa flere Steder i vort Fodelaud klages over, at megen Skov 

er bleven omhugget; det samme er skeet her, men det er langtfra, 

ot man har Grund til at beklage dette, tvertimod maa man glæde 

sig derover, da vi ellers vilde have altfor stor Træmasse, og de 

storre Skovegne ere saa langt fra Udskibningsstederne, nt det ikke er 

at haabe at kunne fra dem med nogenlunde Fordeel udskibe Bræilde. 

Derfor maa det glæde Enhver at see i saadarrne Egne Sædproduc- 

tion, hvor der tilfortt var Træproduktion, og ikke ri'ttge Afgrøder 

sees paa disse Jorder. — Ettdliu er der navnlig eett Egn, hvor der 

er formegen Skov; thi den ligger langt baade fra Holbek og 

Kallundborg, nærmere ved de skovlose Egne ligge andre Skovstræk- 

nittger, altsaa er der en daarlig Afsætning, saa at Eierne ikke engang 

katt faae det solgt, som han onsker, der kun er de udgaaede Træer; — 

i de« Egn var det vistnok rigtigt, om nogen Skov biev borthugget, 

da i det mindste nogle hundrede Tonder Land afgive Intet til 

Nytte for Meilttesker eller Qvæg.

En anden Grund, som taler for det Dttskelige i, at endnu 

mere Skov blev ryddet, er at deu ligger saa samlet, at dens Ind

flydelse paa Atmosphæren maa være skadelig for Agerbruget, især 

da der i samme Egne ere store Enge, for Exempel den store Aa- 

mose; — derfor vilde Bortrydmng af nogle af Skovene forege 

Seedproductionen, ikke alette ved det forøgede Areal, som anvendtes 

dertil, men ogsaa ved storre Frugtbarhed paa det, som for Tiden 

bruges dertil. Bi maae ogsaa erindre, at Skovegnene ere i det 

Indre af Amtet, hvor allerede Luften, ogsaa om ingen Skov fandtes, 

var mere indesluttet. Imidlertid er det ingenlunde min Mening, 

at Amtet bor blottcs for Skove, men at der skal borthugges saa 

meget, at der kun er det Nødvendige tilbage.
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Endnu maa der gjores opmærksom paa nogle Steder, hvor 

Skovplantninger vare heldige Anvendelser af Jorden, nemlig paa 

de ettdiiu værende Heder. Vi have tidligere nævnet Heder, for 

Exempel paa det Odsherredske Gods og paa Samso; ingen af 

disse indbringe Noget, de ligge nær ved Stranden, altsaa vilde der 

være en let Transport til Udskibningsstederne. Bel er Jordsmonnet 

af daarlkg Bonitet, men det kan vel ikke tænkes slettere end horden 

i Brom me Granskov, og hvor herlig er den. ikke nu? Samso har 

forresten kun ubetydeligt Skov i Forhold til sit Forbrug, derfor 

vilde et saadant Anlæg ogsaa med Tiden afhjælpe for en Deel 

Mangelen paa Brcendeved, som er meget folelig.

Sinclair beretter, at i Flandern vare ufrugtbare Strækninger 

blevne beplantede med norsk Fyr, og at i 35 Aar dannedes et 

ploieligt Jordsmon paa fem til sex Tommers Dybde. Naar Træerne 

da fældes, og nye plantes (thi unge Træer give mest Lov), ville de 

vegetabilske Levniuger af disse, som afdrives i en ung'Alder, danne 

et Lag, en Fod dybt, og kan Jorden da dyrkes i bestandig Frugt- 

vexel. Sinclair siger fremdeles, det er vistnok en kjedsom Fremgangs- 

maade, men man har imidlertid Fordeel af Træerne, tilligemed 

Udsigterne til Fremtids Dyrkning. Deraf see vi, at der vilde være 

en dobbelt Fordeel ved Plantning af Naaletræ paa de nævnte Heder; 

thi for det forste vil der ikke kunne mangle paa god Afsætning, 

og altsaa maa vel Omkostninger blive betalte*), og dernæst vil Jord- 

bunden blive sat i en saadan Tilstand, at den kan anvendes til 

Scedproductkon. For den private Mand er et saadant Forehavende 

misligere at iværksætte, men derfor er det jo heldigt, at de storste 

Hedestrækninger tilhore Staten.

Hvor der er bleven plantet, har Enhver fulgt sin individuelle 

Anskuelse; Fremgangsmaaden har derfor været forskjcllig, og ingen 

bestemle Regler kunne fremstilles. Man har som oftest gravet fur- 

kantede Huller og da taget Planterne, naar det var Bog, Eeg eller 

?lsk af Opvæxten i Skovene, naar det var Naaletræer har man

*) I det mindste efter de Beregninger, som Forstmandene offcntlkgen 
fremsætte.
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opelsket dem i en Planteskole. Afstanden, hvori der er plantet, er 

meget forskjellig; jeg har sect en Alen paa begge Lecd i en Qvadrat- 

plantning, men jeg har ogsaa sect langt storre Afstand. Hvor der 

er Læ, kan det vel være Sporgsmaal om en Alen ikke er for tæt; 

den forste Udhugning maa da ffee, forend Plarrterne have naact 

saadan Storeelse, at de kunne afgive Noget til Nytte, — derfor er 

den kostbar og skeer den ikke i rette Tid, da staaer hele Plantningen 

i Stampe ved den Kamp, som Plantertte indbyrdes fore om Nærings- 

stoffet. Det er en latterlig Gruild, — som man vel horer Folk 

undertiden sige, at Naturell har nok indrettet det paa det Bedste 

og hjælper sig selv, — til ikke at udhugge hverken den saaede eller 

plantede Opvcext; — af samme Grund er del jo urigtigt af os at 

ploie og harve; thi skulle vi være conseqvente, maae vi jo ligesaalidt 

hjælpe Naturen ved det Ene som ved det Andet.

Smaa Plantninger af vilde Træer ved de mindre Gaarde 

findes næsten aldeles ikke; til de fleste Godser hore Skove, og da 

Bondergaardene for største Delen ere Fæstegods, have deres Beboere 

ofte faaet nogen Hjælp fra deres Herskab med Brænde, som de 

behove. Da de ere Fæstere, er det naturligt, at de ikke have havt 

Lyst til Skovanlæg af saadanne Træer, som forlange lang Bæxt- 

periode for at blive udviklede; det kan i det Hele ogsaa antages, nt 

de mangle Kundskaber til et saadant Anlæg, ellers vilde de vel i de 

skovlose Egne lægge Vind paa Plantning, forti snart kunde betale 

sig, for Exempel Hassel, Piil, Poppel og Ask.

Vi have i det foregaaeude Afsnit fremsat nogle Ideer til An- 

læget af en Hauge ved en mindre Eiend-m, hvorved vi have sagt, 

at til Læ burde plantes Poppler og indeufor Ask og Gran; paa 

denne Maade kunde et lille Skovanlæg bringes i Stand, uden at 

der forbrugtes megen Jord dertil, og der kunde produceres saameget 

af Brændsel, Gavntræ og Tommer, som behøvedes ved en saadan 

Eieitdom, naar det behandledes ordentligt. Bonden behøvede da ikke 

at gjore lange Skovreiscr for at hente Brænde og Gavntræ, eller 

at tage til Markeder og andre Steder for at kjobe nogle Toekkekjeppe, 

eller lade Pengene for sin Sæd blive hos Kjobmanden for Lægter, 

Vognstænger, llæssetræer m. m. Og det er ikke alene dette, der vilde
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spare mangen Udgift og Reise, men han var da fri fov mangen 

Forlegenhed, som hail nu ofte kommer i midt i de travleste Aacs- 

tider, fordi han kan være uheldig og flere Stykker af samme Deel 

gaaer itu for ham, eller fordi han *t Hosteus Tid kan mangle nogle 

faa Stangtræer; — Banderne i de skovlose Egile have kun sjeldeilt 

en Pind, de kunne bruge til et Kosteskaft, endnu mindre have de 

Kosterisene.

Megen Hjælp vilde allerede levende Hegn yde, og det er Skade, 

at der ikke findes flere af dem, men herom er allerede tidligere talt; 

i Holstcen behove Forpagterne intet O.vas foruden det, som de paa 

den Maade have. Med disse burde der maaffee ogsaa forbindes 

Træplautningee i Hjernerne af Markertte, hvor Ploven dog ikke kan 

naae, og hvor man maa bruge Spade, dersom man vil anveilde 

deir Jord; Plantningerne der maatte kun bestaae af enkelte Træer, 

saa at de optoge den skarpe Vinkel, og Hjornet blev afrulldet. *) 

55øg og Eeg maatte være de Træer, som anvendtes dertil; thi Ask 

og Poppel ere flemme Naboer for Sæden, den forste isceedeleshed.

Grunden til at jeg flere Gange har anbefalet Ask i Boudens 

Plantning, er dens fleersidige Anvendelse; thi den kan bettyttcs som 

Lavskov til Baandkjeppe og Tækkekjeppe, og den fa ti ved at blive 

noget ældre afgive stærkt Gavntræ; — naar den er saa for, at 

den kan fiirkloves, kan den allerede afgive udmærket godt Materiale 

til Avlsredskaber, og er da bedre end Bog. Den ffyder godt fra 

Stedet, dette gjor Bogen ikke; naar Skuddene fra dette blive store 

nok til Tækkeheppe, kunne disse afskæres, og kun nogle faa blive 

staaettde. For Dieblikket var Hassel ogsaa værd at lægge Vind paa, 

da der i ttogle Egne er formelig Mangel paa Baandkjeppe og Tække

kjeppe, hvorfor ogsaa Tagene syes uden Brug af Kjeppe, hvilket dog 

ikke er forsvarligt og erkjendes af Flere; men de ere nodte til at 

vedblive med denne Methode af Mangel paa Tækkekjeppe.

Torv, det væsentligste Ildebrændsel for Landboerne, har Amtet 

i rigelig Mængde; vel maa man tilstaae, at enkelte Egne ere mindre

) Hvor smukt vilde det ikke see ud, naar der overalt vare levende Hegn 

med saadanne enkelte store Træer, istedetfor at vi i nogle Egne kunne 

speide langt for at opdage eet eneste.
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godt forsynede dermed, men kun ganske faa Steder have de langt 

til Steder, hvor de kunne faae den tilkjobs, og naar en Række af 

Aar er forløbet, vil Torvemassen sikkerligen være forøget, thi den 

opskaarne vil da reproducere sig, og den oieblikkelige Trang, som 

kan findes paa enkelte Steder, er i Almindelighed opstaaet ved uor

dentlig og planlos Skæren, nu derimod behandler man den bedre, 

bcgyilder ved en Side og fortsætter i en lige Lime, — naar den 

naacr til den anden Side, tages en ny for; - paa den Maade 

maa Massen reproduceres, forcnd man har naaet Enden, saafrcmt 

den er stor nok til Forbruget, og det ere de fleste.

Deu Maade, hvorpaa Torven behandles, er forskjellig; er den 

fast i sig selv, da bruge Mange enduu kun at skære den med Spaden 

og hensætte deu saaledes til Torring, — det er den Slags Torv, 

som benævnes Skeeretorv; de ere langsommere at faae tørre og ere 

losere end de saakaldte Mtetorv. Behandlingen ved disse er folgende: 

Tørvejorden opgraves og kastes i en rund Bunke paa en Alens 

Holde, denne bliver traadt af Heste og imidlertid bliver der ost 

Wand paa den; naar den da er saaledes gjennemtraadt, at der ingen 

Klump findes i den, men den er bleven en jeevn Deig, skuffes den 

ud paa et tort Sted og lægges i Bænke, hvorved den kommer til 

at ligge omtrent tre Tommer tyk. Naar den her begynder at tørres, 

ridses den med en Høtyv eller et Riveskaft forst paa langs og 

siden paa tværs, fa a at Torvene derved udskæres; fe tære bor man 

gjore dette Arbeide om med en skarp Torvespade. Ere Torvene 

ttogenlunde faste, da vendes de, derefter sættes de paa Kant (roiles), 

og senere sættes de i hule Stakke (skrues). Ved denne Fremgangs- 

maade tilberedes de ret godt, dog kan det ikke nægtes, at den staaer 

tilbage for den westphalske, da den æltede Masse ved denne lægges 

langt tykkere i Bænkene, og kan der, naar den begynder at flaae 

Nævner, trædes af Folk, som have et Brædt befæstet under hver 

Fod; derved fasttrædes Nævnerne igjen, og det bevirker vist i det 

Hele mere Fasthed ved Torvene. — Paa holsteensk Maade (at den 

Mand, som er i Graven, træder Massen) at behandle dem, skeer 

kun af enkelte Huusmcend, som ikke have Hesten

Den Samso har for en Deel kun lidet Torveskær, tildeels som 

c« Folge af uordentlig Behandling deraf; Seiero har kun lidet,
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som hidtil er benyttet, men der antages dog, at der er mere, end 

man tidligere har troet, — der skæres Græstorv paa Udmarkerne, 

de saakaldte Fladtorv. Desuden bruges en egen Slags Brændsel 

nemlig Gjodning, saaledes skæres Faaregjodningen i Torv og brændes. 

Hvad Gjodning, der om Sommeren falder efter Kreaturerne paa 

Marken, vendes og kastes i Bunker, hvorefter dett i torret Tilstand 

hjemfores i Sække til Brændsel, hvilket de kalde Kokke, og deraf 

Talebrugen: „Han stal have saa og saa mange Sække Kokke", 

hvilken findes for Excmpel i den approberede Skoleplan, i Forsorgel- 

sesforslag, i Uttdectoegts - Kontracter o. s. v. Den Gjodning, der 

om Efteraaret falder af Qvæget, naar det ligger om Ratten i eller 

ved Gaardette, tilberedes med Vand og flaaes op paa Vægge og 

Gjærder, hvor delt bliver siddende til om Foraaret eller Sommeren, 

da den afpilles i torret Tilstand og brændes; dette Slags Jlde- 

brændsel kaldes „store Kokke".

Tidligere er der blevet brugt et ikke lidet Quantum Halm til 

Bagning m. M.; men denne Misbrug, som desuden er forbudet 

ved Lovene, troer jeg man kan paastaae er i Aftagende, om den 

just ikke kan siges aldeles at være ophort; Ertehalm skal der efter 

Sigende endnu af nogle Bonder blive' benyttet; — Rapshalm 

bruges kun enkelte Steder, hvilket for Agerbrugets Skyld ikke var 

meget at beklage, da der ikke produceres megen Gjodning af den.

For nogle Aar siden taltes der meget om at presse Torv ved 

Maskiner, saa at de-strax sklilde være tjenlige til at bruges, ligesom 

de ogsaa derved skulde erholde siorre Fasthed, hvorved de skulde være 

tjenlige til megen Brug, hvortil mi bruges Steenkul. Eil Meka- 

nicus tilbod sig at bygge en saadan Torvepresse, og Holbcks Amts 

oeconomiske Selskab afkjobte ham deu for flere hundrede Rkgsbank- 

daler; men deu fandtes ubrugelig, da den baade arbeidede langsomt 

og maadelkgt; den blev derfor igjen solgt. — Det er stor Skade, 

naar et saadant Forehavende iværksættes, at det ved en enkelt Mands 

Uduelighed skal mislykkes; thi de pressede Torv fabrikeres i andre 

Lande, og anvendes der med Fordeel.

Med at brænde Kul af Torv ftaae vi langt tilbage, det skeer 

næsten aldrig. Eieren af Ierilstoberket ved Rendsborg lod for fire
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Aar siden en Vekjcndtgjorelse om Maaden at gjore det indrykke i de 

holstcenske Blade, for derved at bevæge Landmændene til at forsage 

det, da han tilbod at kjobe dem. Ligeledes har en anden Mand 

skrevet om at tilsætte flere Substantser til Torven mider derls Til- 

beredning, hvorved den skulde gjores liig Steenkul (den Annoilce 

var, saavidt jeg erindrer, indrykket i Verliirgske Avis); men jeg har 

endnu ikke læst eller horr om noget Forsøg i deri Anledning, og dog 

var det af yderste Vigtighed for Landet, naar vi til megen Brug 

kunde benytte et Product af Torvemosen istedetfor Steenkul. Vi 

have, for at anfore et Exempcl, i Holbeks Amt de store Aamoser, 

hvoraf lieget er godt Tørveskær og maadelig Eng; hvormeget vilde 

der ikke vindes, naar Torven kunde sælges i en forbedret Form; nu 

indbringer dette kun lidet og benyttes foruden til Huusbrug alene 

til nogle Teglovne. — Det er en Sag, der synes mig at fortjene 

Interesse af Staten; der ere baade store Fabrikker og mindre Haand- 

vcerkere, der forbruge Steenkul; det er ingen ringe Sum, der derved 

gaaer ud af Landet, og skal ct Fabrik hente sine Kul langveksfra, 

vil det være vanskeligt for det at concurrere med dem, som have 

Kullette til billigere Prns.

23.
Er Huusfliden i god Fremgang? Ere deus Frem

bringelser kun til eßen Brug eller vgsaa til Salg? 

Hvorledes kunde Huusftidcn opmuntres, for at 

Varerne kunne gaae i Handel?

«Dm sjællandske Bonde er i det Hele ikke driftig*); i Hosten, i 

en travl Saaetid eller ved andre Leiligheder, hvor det gjcelder yderste

) Hvad Grunden er til den sørgelige Egenstab hos Sjællænderne, er 

vanskeligt at angive, maaskee har Hoveriet og fortrykte Omstændigheder 

bevirket den; — det synes ogsaa som om sivrre Arbeidslyst udbreder 

sig cfterhaands som hunt afskaffes; Bondens for Tiden gunstige For

hold maae ogsaa bevirke Dristighed.
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Anstrengelse, kan han arbeide ganske ubeskriveligt; naar Arbeidet 

derimod ikke er presserende, er han dorsk og magelig. ?lrbeidskarlen 

og Huusmanden, som gaae paa Dagleie eller gjore Ugedage, kan 

man faae til at arbeide, dersom man forstaaer den rette Maade at 

tilskynde dem; men overlades de til sig selv, og de see, at Arbeidet 

ikke er yderst vigtigt, udrette de Intet. I Holstcen roses Arbeids- 

folkene, i Jylland omtales de som troe og stadige ved Arbeidet, og 

dog forsikkre flere Holsteuere, at de ikke have seet Folk arbeide saa 

stærkt som Sjællænderen, naar han har Accord paa sit Arbeide, —. 

og man kan ogsaa ved at sige til Sjcelleenderen: naar Du er færdig 

med dit Arbeide, forlange vi ikke mere af Dig i Dag — Mie ham 

til at gjore omtrent paa en halv Dag, hvad der ellers vilde med- 

gaae en heel til.

Dristighed skal være Drivefjæderen for Huusfliden; men 

den sjællandffe Bonde tænker i Neglen kun paa at kunne faae 

det mageligt; lægger han en Plait for sit Liv, vil den gaae 

ud paa at berede sig magelige Dage, — derfor kan man ikke 

vente at træffe stor Huusflid hos ham; man seer ham hellerikke 

anvende Aftnerne om Vinteren til noget Arbeide, som han kan for

rette ved Lys. Han kunde godt tage Lygten ued i Foderloen og 

skære Hakkelse; han kunde ophugge Gavntræ, gjore det grove' 

Arbeide ved Træskos; hau kunde skjætte sin Hor, snoe Neeb m. m.; 

men man vil istedetfor see ham liggende paa en Bænk i en god 

Sovu, indtil han stal fodre af, og da gaaer han med det samme tilsengs.

Bondekonen er derimod mange Steder flittigere, dog larigtfra 

ikke overalt, der ere Gaardmændskoner, som vel lade gjore en Deel

Toi til eget Forbrug, men som kun faae den mindste Part af

Arbeidet gjort i deres Huus, andre faae paa den anden Side meget

udrettet ved Spinderokken og Strikning, og gjore saa meget Toi, at

de have mere end til deres eget Forbrug, de sælge da undertiden 

lidt, eller fom oftest lægge det i Kistertte. I de velhavende Egne 

sælges saa godt som aldrig hjcmmeforardeidet Toi, del vilde der an

sees for ett Skam; og man kan sige, at det kun er Huusmandeus 

og den fattige Gaardmands Koue, der gjor Toi til Salg.

Det Toi, der forarbeides her i Holbeks Amt, er til Klæduing 

og Seuge, ligeledes gjores Sækketoi og Dækkener; af disse to Artikler
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sælge Indsiddere og Huusmænd Noget til Kjobstæderne, derimod af 

Lærreder og uldent Toi kommer meget lidt dertil.

Gaardmanden forbruger ikke ganske Ubetydeligt af hjemmegjort 

Toi, da han istedetfoc Lon i Penge, giver Klæder; paa Herregaardeire 

finder dette ikke Sted, og man kan endog vanskeligen antage, at 

Karlette der kunne kjobe i deres Dmegn saameget Lærred og Badmel, 

som de behove; men de maae tye til Kjobstæderne og der gjore deres 

Indkjob til Klædningsstykker.

Man skulde troe, at Bondekonen satte en Fornoielse i at være 

klædt i Toi, som hun selv havde forarbeidet; men det er hende 

snart ikke længer godt nok. Nu skal hun og hendes Mand og 

hendes Born være klædte i daarligt Toi, som er kjobt af Kjobmanden, 

hvilket ikke er af saadan Godhed som Hvergarn og Vadmel, og er 

kostbarere, tt aar det kun har lidt fiint Udseende. — Den Luxus, 

som har begyndt at faae Herredomme overalt, vil vel.snart fordrive 

Nokken af Bouderls Guard ( — blot ben ikke forjager Bouden 

med!), og istedetfor at see Konen spinde eller vinde Garn eller strikke, 

vil man vel snart træffe hende ved hendes Broderier.

Som Hovedgruttd til Mangel paa Huusflid have vi anført 

Mangel paa Dristighed, derfor vil det være vanskeligt at angive 

Midler til at ophjælpe dem Dog var det maaskee muligt at virke 

især paa den kommende Generation, nemlig ved i Forbindelse med 

Skolerne at oprette Arbeidsfloler, hvor Drengene lærte at binde 

Kurve, flette Maatter, skære Skeer, snoe Neeb, og naae de blive 

storre, at hugge og gjore Træskoe. Hensigtsmæssigt var det ogsaa, 

om de der uildervistes i eil god Behandling af Hor med Hensyn 

til Skjætm'ng og Hegling, lidt Bodkermbeide burde ogsaa læres. — 

Pigerne burde der strikke, spinde, sye m. M., for ret at blive ovede 

fra Barndommen af i de Arbejder, hvori Huusfliden skal vise sig.

Saadanue Skoler maatte da, naac de oprettedes, have samme 

Rettigheder, som de nu bestaaeude; hvad der kunde udbringes af 

Arbeidet maatte tilfalde Forældrene, forat de kunde faae Interesse 

derfor, og saaledes var det maaskee mltligt at danne en Ungdom, 

som vilde faae Lyst til det Haandarbeide, der nu er Bonden en 

Kjedsommelighed, og som han heller ikke forstaaer. Men unægteligt
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er det, at et saadant Project vil finde Modstand fra Begyitdelsen, 

og mange Vattskeligheder ville der være at bekæmpe.

Det er ikke sjeldent, at der paastaaes at Huusflidens Producter 

kun flet betale det derpaa anvendte Arbeide, og det er vistnok for 

en Deel med Grund, at det er sagt. Naar man vil beregne Uld, 

Spindelon, Arbeidet ved Garnets Vask med mere, og Væverlon, 

da kan man vistnok som oftest faae det Resultat, at det var billigere 

nt kjobe det; men det er ogsaa en bekjendt Sag, at det hjemmegjorte 

Tvis Bonitet sædvanligen er bedre end det, som gjores paa Fabrikkerne 

(formenes kurr grovere Joker). Desuden kunne vi ikke saaledes 

bringe Arbeidet i Beregning; thi det fleer med Folk, som dog skulde 

holdes, og paalægges dem paa Tider, hvor de ingen anden Gjerning 

have. Lader os saaledes antage, at en Mand, som har et Meieu', 

hvortil han om Sommeren bchover fire Piger, beholder disse Piger- 

om Vinteren og lader dem spinde, faner han saa ogsaa kun ringe 

Godtgjorelse for Kost og Lon, saa har han jo dog Noget for den 

Tid, i hvilken de intet Arbekde have ved Meieriet. Han skulde ikke 

holde saa mange om Vinteren, kan man sige, naar han ikke har 

tilstrækkeligt Arbeide til dem; men vilde Enhver sige det, blev den 

tjenende Klasse sat i en meget ulykkelig Stilling.

Huusfliden vil vel faae et Stod ved MasLinhorspinderiet, som 

nu er oprettet i Kjobenhavn, da det rimeligviis vil lede til flere 

forffjellige Spinderier; derfor var det ønskeligt, at der udbredtes 

Kundskaber om andre Haandarbeider, som kunde drives ved Lys; 

thi sørgeligt var det, om et udvidet Fabrikvæsen hos os fluide bringe 

Huusfliden aldeles i Forfald. Det er ikke alene fordi den har 

reddet Mange fra Bettelstaven, at den bor anbefales, eller fordi den 

i enkelte Egne giver Bonden hans stoeste Indtægt (for Exempel 

nogle Amter i Jylland); men hvormed skal Bonden, hans Kone og 

deres Folk beskjæftige sig, naar de ikke arbeide om Aftenen? Til 

at læse have de ikke Cultur nok, de maae derfor enten sove eller 

gaae paa Kroen og til Dandsestuer, og destoværre foroder ogsaa
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mangen Karl der sin Lon. Vi have antaget, at Mangel paa Dristighed 

er en væsentlig Hindring for Huusfliden, — vi kunne ogsaa sige, at 

Dorskheden næres saa godt om Aftenerne; de lære ved Mangelen paa 

Huusflid at sætte Priis paa Lediggang; de vcennes til Sviir og 

Kortspil, saa at det, der kan betragtes som Folge af Dorskhed, nu 

er saa indgroet, at derved denne igjen foroges. Derfor var det 

fa are ønskeligt, at Huusfliden blev almindeligere, den vilde medfore 

en arbeidsommere Aand over Bondestanden og den tjenende Klasse.

Deit Ulyst til Arbeide, som nu findes bos den sjællandske Bonde, 

kan man vel antage begynder at fordrives, og at matt nu finder 

flere arbeidsomme Bonder end tidligere; hos dem vil Huusfliden 

finde Sæde, — maaskee den derfra kan udbrede sig videre.

24.

Findes der udmaerkede Agerdyrkere i Egnen? baade 

af ftørre Godsejere og mindre Gaardeiere, i og uden

for Bondestanden? Hvad have de udrettet?

-vM der er en Fremadstræben i Landvæsemt, som maaskee vil bringe 

et glædeligt Resultat, er tidligere bemærket; men at enkelte Mænd 

skulde her i Amtet have udrettet Noget, der var saa betydeligt, at 

at man har kuunet see en udbredt Virkning deraf, saa at.denne 

ikke alene yttrede sig paa deres Avlsbrug, men paa Avlsbrugets 

Tilstand i det Hele, er mig ubekjendt. Nødvendigheden tvang Land- 

mændene til en Forandring i deres Avlsforhold; de saae at Jorderne 

vare hverken rene eller skjore; de lærte at brakke af Holstenerne; de 

lærte bedre at indrette Mekerier, og senere indførtes mange For

bedringer (uden at de i det Hele forte til et fuldkomment Avlsbrug) 

baade med Hensyn til Driftsplan og Avlsredskaber, Kreaturer og 

andet mere; — men alle disse kom efterhaands, uden at vi kunne 

nævne en Mand som Poung, Sinclair, Thaer, Schwartz eller Block, 

der med Eet omdannede det Hele. — Der ere mange Mænd i 

Hclbeks Amt, der have sat forsomte Gaarde i god Sland, der

13
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have hostet godt, hvor der tidligere næsten kan siges ingen Pro

duction at have været; men de have dog ikke i det Hele præsteret 

noget Overordentligt; de have med Utrcettelighed, Flid og Dristighed 

benyttet de Erfaringer, som fulgtes af de bedre Landmænd; de have 

maaskce selv gjort nogle enkelte nye Erfaringer, som de have benyttet, 

oz som har ledet dem til nye Fremgangsmaader i Enkeltheder.

Da der nu existerer en landoeconomisk Videnskab, kan man 

vel ogsaa gjore den Fordring af en Mand, som skulde beuævttes 

udmærket Agerdyrker, at han havde Kundskaber i denne; men her i 

Amtet er der vistnok Landmænd, som læse landoeconomiske Skrifter, 

men interesserede de sig alvorligt for Lattdoeconomken som Videnffab, 

indsaae de, hvor vigtigt det er, at den som saadan vittder Fremgang, 

da maatte dr vistnok ogsaa have bidraget deres Skjoeev dertil. Man 

horer aldug, at der i Skrifter berettes Forjog eller Erfaringer og 

hvor vigtige ere ikke ofte disse baade for Praxis og Theori; og hvor 

glædeligt maa det ikke være den Mand, som har trængt ind i det 

landoeconomiske Studium, at kunne ved sine Erfaringer give Op

lysninger til Videnskabens Fremme. Og hvorledes skal man forstaac, 

ot der ikke sees Critikker over de maadelige Afhandlkuger, hvilke vi 

oste læse, hvori der ofte gjores aldeles ugrundede cg intetsigende 

Angreb paa Landoeconomien, eller ogsaa gives Anviisninger, som 

baade theoretisk og practisk ere urigtige; dersom man fette varm Interesse 

for denne, da vilde man harmes over saadanne Skrifter, og 

vise Folk, at de ikke uden Kundskaber kunne forfatte landoeconomiske 

Afhandlinger.

Pluraliteten af Landeieudomme blive vel drevne, Arbeidet bliver 

foretaget med Orden og Skjonsomhed, og efter Avlsforholdene drives 

Meget ud af dem. Der er ingen enkelt Mand, som i den Henseende 

fortrinligen kan fremhæves, hverken mellem Bondestanden eller mellem 

de andre Landmænd; derfor er her ingen Grund til at indgaae paa 

at nævne bestemte Personer.
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25.

Er der noget oeconomisk Selskab i Amtet?

^Dmtcent i tredive Aar har Holbeks Amt allerede havt et oeconomkfk 

Selskab, som hidtil har bestaaet urokket, og som nu synes snarere 

at vinde i Fasthed og indre Kraft, end at gaae sin Oplosning imode. 

Og har det kunnet bestaae i de for Landmændene trange Aar, da 

man ikke skulde have undret sig over, om de ingen alvorlig Sands 

havde havt for Foretagender til almindeligt Bedste, saa er det ogsaa 

naturligt, at der maa herske storre Liv i det i de senere Aar, hvor 

der er saa stærk Frcmadstræben i Landvæsenet; har det maaffee 

ogsaa hidtil viist sin Virksomhed næsten udelukkende ved at uddele 

Præmier til Boildestanden for Forbedring i dens Avlsbrug, for 

sjeiden Vittdskibelighed, fer lang og tro Tjeneste og andet Mere, 

saa er det rimeligt, at det nu vil faae cn mere udbredt og kraftfuld 

Virksomhed.

Selskabets Formaal er, som der siges i forste Capitel, § 1, t 

Lovene, i nye Holbeks Amt at virke til offentlige Foranstaltningers 

Fremme, saavidt dette kan være passende, samt at opmuntre til 

Flid og Sædelighed, Alt i beti Hensigt at forege Velstand og be- 

styrke Kjærlighed til Konge og Fædreland. Dernæst siges i § 2, 

nt dets Opmærksomhed vil forst henvende sig til Landet, og for 

dette fornemmeligen til at indfore Markfred og Bondejords platt- 

mæssige Dyrkning, Havearilæg, Kreaturers Forædling og Huusflid.

For at naae sit Dierned har Selskabet uddeelt Præmier; saa- 

ledes har det i de sidste fire Aar, hvorover Becetiling er udkommet, 

nemlig 1837—1810 begge inclusive, — aarligen uddeelt fire Solv- 

bcegere for plailmcessig Dyrkning af Voildejord; — for at opmuntre 

til Vrligen af Staldfodring har det i forskjellige Portioner uddeelt 

50 Nbd.; — for usædvanlig Vittdskibelighed har Selskabet udlovet 

75 Nbd. (Plowing med Koer er dertil regnet og beløn tiet med 

15 Nbd.); — for Havers Anlæg er udlovet to Præmier, hver paa 

10 Nbd., lang eg tro Tjeneste har været betonnet med sex for- 

skjellige Præmier, nemlig to hver paa 12 Nbd., og fire hver paa 

13*



196

8 Nbd.; — til Tjenestetyende af Mandkjonnet, for at have benyttet 

Vinteraftener til nyttigt Haandarbeide, har Selskabet anvendt 42 Nbd. 

Fremdeles har Selskabet holdt Præmieplokning i 1839 og 1810, og 

derved anvendt 123 Rbd. aarligen til Præmier; ligeledes har det 

til Huusdyrenes Forædling og Dyrskue aarligett anvendt 100 Nbd,

Eil fa are nyttig Foranstalltting, som er udgaaet fra Holbeks 

Amts oeconomiske Selskab, er Sparekassen for Amtet, og det har 

ogsaa viist sig, hvilken Tillid de, som Planen udgik fra, have havt 

i Amtet, idet der strap i det fsrste Aar blev indskudt 444 Nbd. 

Sedler og 9,055 Nbd. 75 Sk. rede Solv. Den modtog forste 

Gang Indskud i 1826, og i 1810 indestod i den 196,620 Rbd. 

41 Sk.; Indskuddene fra 4de Mai 1839 til 2deu Mai 1810 vare 

38,810 Rbd.

Vi have tidligere i det Afsnit, hvori Schoeferivcesenet omtales, 

berettet, at Uldmarkederne i Kallundborg skylde det oeconomiske Selskab 

deres Tilværelse; tillige have vi der fremhævet, hvorfor de vare af 

saa stor Vigtighed for Landmændene. Fremdeles maae vi her nævne 

Plantagens Anlæg i Skipping?, hvilket aldeles er udgaaet fra Sel- 

skabet, og hvorved der aabiles Adgang forAmtets Beboere til at faae 

Planter og Træer uden en for lang Transport tit en antagelig Priis.

For at vise, hvorledes Selskabet benytter Leilighed til Forsog, 

naar den fremstiller sig, ville vi endttu anfore to Exempler. Da 

for nogle Aac siden nogle Hesteopdrættere ønskede at faae en Fuld- 

blodshingst i Amtet, og sogte at skaffe Kjobesummcn tilveke ved 

Actier, tog Selskabet nogle. — Endvidere, da en Mekanicus tilbod 

Selskabet at gjore en Torvepresse, naar det vilde betale Materialierne 

og Arbeidet, dog saaledes, at han selv ingen Godtgjorelse erholdt for 

sitt derved anvendte Tid, besluttede det at anvende den calculerede 

Sum af 700 Rbd. derpaa. At det vilde have været af stor Vig- 

tighed for Danmark, naar en saadan Maskine opfandtes, hvorved 

Torven pressedes til en fastere Masse og strax var tjettlig til Ilde- 

brcrndsel uden Lufttørring, er indlysende; — destoværre mislykkedes 

dette Forsog, men man maa haabe, at dette uheldige Udfald ikke skal have 

til Folge, at Selskabet vil være mindre tilboielig til Forsog for Fremtiden.
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Er Ejendommenes Priis i Stigen eller Falden? 
Findes arbeidslose Mennesker? hvor stor er Arbeids- 
lonnen? kunne Beboerne have Binceringsveie udenfor 

Agerbruget? 

______

Äandeiendommene have i de sidste Aar hævet sig til en langt 

bokere Priis end den, hvori de siode tidligere; men dette er ikke noget 
Særegent for dette Amt, det samme er Tilfældet over hele Danmark. 
Om Grunden til denne Stigen horer man sorskjellkge Meninger; 
Nogle antage, at det er en Folge af de hoie Sædpriser, Andre at 

det er en oieblikkelig Conjunctur, der skulde være en Folge af, at 

flere bemidlede Mænd for Dieblikket soge Landeiendomme. Bi ville 

aldeles ikke nægte, at de hoie Sædpriser kunne bidrage til, at færre 

soges solgte, idet de have forbedret flere Landmænds pecuniaire 
Stilling, hvilke ellers kunde have været nodsagede til at sælge; heller 
ikke ville vi nægte, at det er rimeligt, at en Mand, der vil sælge, 

kan liaae en antageligere Priis for sin Eiendom, ttaar dec ere Flere, 
som ere kjobelnstne og have Penge til at kjobe for, end naar der kun 

findes Faa; — men desuagtet haabe vi, og det man vistnok enhver 

Dansk, at Jorden vil faae en endnu hoiere Værd end den for 
Tiden har.

Det er vel langtfra, at vi kunne mene, at vort Agerbrug har 

naaet et saa hoit Standpunct, som, for at anføre et Exempel, i 

England eller det sydlige Tydskland, men det er dog unægtelkgt, at 

mange Forbedringer, mange nye Indretninger og Methoder have 

vundet Fremgang hos os. Bestemt Driftsplatt er bleven indfort, 
Jorden renses tilbørligt, Kreaturerne passes med Omhyggelighed, der 

graves Grofter, hvor Jorden er snur, Merglingeu bliver mere al

mindelig; — vilde det da ikke være forunderligt, om der kun gaves 
samme Udbytte af Agerdyrkningen som tidligere? Enhver, der op- 
holder sig paa Landet, kjender Gaarde, som neppe afgave saa megen 

Sæd, som behøvedes til Hnusholduingen, og hvorfra nu sælges 

store Partier; paa mange Jorder, hvor der nu hestes godt bestan-
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bißt, fik man ikke meget mere end Udsæden. Er det da noget 

Under, at Landciendommene ere stegne?

Har Jordbunden i Holstcen Noget fremfor ver, naar vi undtage 

Marsken? Og dog siod allerede i 1837 Laudeiendommeue der i en 

Priis, som vore ere langtfra at have naaet nu; — men i Holstem 

har Agerbruget i mange Aar staaet over vort, derfor har Jorden 

der givet ftørre Udbytte end hos os, — om det imidlertid er Til- 

fældet endnu, er et ganske andet Sporgsmaal.

Altsaa maa Grunden til at vore Landejendomme betales bedre 

cud tidligere, blive, at de ere i en bedre Cultur nu, og fremdeles er 

det en Selvfølge, at de ville vedblive at stige, med mindre pludseligt 

saa ulykkelige Forhold ffulde opstaae, at der iudtraadte en Stands- 

tting i den Fremadstræbeil, der viser sig for 2 idem

Denne feilagtige Mening, at den hoiere Priis paa Landeien- 

domme kun maa betragtes som en tilfældig oieblikkelig Conjuuctur, 

har forresten en fladelig Virkning, idet den gjor Flere altfor ængstelige 

i at udsætte Penge i dem. Denne Virkning af hun falske Anskuelse 

maa naturligvkis bortfalde, naar Tiden viser, at Jorden beholder 

sin Værdi, men for Dieblikket er den til Skade for Mange, der 

have Eiendomme eller ville kjobe. Det var ikke godt, at kun 

Capitalister skulde see sig istand til at besidde Gaardene, og det vil 

dog blive Tilfældet, naar der kun kan erholdes forste Prioritet til 

den halve Kjobesum *).

I det Hele er Arbeidsfolkenes Antal ret passende til Agerbruget; 

arbeidslose Mennesker findes klin sjeldent, og paa den anden Side 

kunne Landmændene kun sjeldent klage over Mangel paa arbeideride 

Hænder. Derimod kan det jo ikke nægtes, at et fletAar maa have 

til Folge, at i den derpaa folgende Vinter ere Folk, som ikke kunne 

faae Arbeide; thi i saa Tilfælde vil der behoves færre Mennesker til 

Winterarbeidet, og tillige ville flere Agerbrugere indskrænke deres Ud- 

gifter, i det mindste paa ingen Maade lade udfore Arbeide, der ikke 

er absolut nødvendigt.

■') En Kjobcr af en Eiendom til 90,000 Nbd. har ikke kunnet opdrive en 

første Prioritzt paa 50,000 Nbd.
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Ved enkelte Arbekder behoves der et storre Antal Arbeidsfolk 

end dem, der ellers kunne stadigt bruges i et Avlsbrug, — og til 

saadanne kunne der undertiden mangle Mennesker. Saalcdes er der 

ofte klaget over Vanskeligheden ved at faae optaget Kartofler; men 

det maa ogsaa erindres, at dette Arbeide falder lige efter Hosten, 

hvor der har været god Fortjeneste, og da dette ofte indfalder i 

koldt og flemt Veir, ere Folk mindre tiibokelkge dertil, uagtet det i 

Neglen afgiver god Betaling.

Lonnen for en Arbeidskarl er 30 til 33 Rbd., en Avlskarl 

40 til 50 Nbd., en Pige 8 til 12 8ebd., og en Dreng omtrent det 

Samme. Bonderne give mindre i Penge, men lonne tillige med 

Vadmel, Lærred, Stromper m. M. — Dagleien er forskjellig, fra 

20 Sk. til 3 Mk. dagligt paa egen Kost.

Bkttcecingsveie udenfor Agerbruget benyttes kun meget lidet; 

thi vel drives Fiskeri, Sildesalteri, Pottemageri, Teglværk og Kalk

brænderi, — men de drives særskilt som Levevei, og ikke saaledes, 

at de give Fortjeneste paa de Tider, Agerbruget ikke kræver saa 

megeu Arbejdskraft. Derfor kunne de ikke siges at staae i Forbindelse 

med Agerbruget, ikke engang de Teglværker, som Landmænd have an

lagt og enten selv bestyre eller bortleie; de maae betragtes som eil 

Art Fabrikanlæg.

27.

Hvilke Dele af Landbruget fortjene efter Local- og 

Tidsomstændighederne t Særdeleshed Anbefaling? 

fortjener den animalske eller vegetabilske Production 

Fortrinet? s2lf den forste enten Kvceg- eller Faareavl 

eller Hefteopdrcet? Hvilke Vcexter enten til Sccd, 

Foder eller Handel kunne med mest Fordeel dyrkes "s

oOel kunne vi ikke sige, at Jordens Beskaffenhed over hele Amtet 

er saaledes, at enhver Sædart kan dyrkes dcrpaa, eller at den lige-
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godt overalt egner sig til enhver Slags Besætning; men dog er den 

storste Part af Amtet skikket til at frembringe de fleste Sædarter, 

og til at der kan holdes enhver Slags Besætning. De locale For

hold kunne derfor i det Hele tazet ikke ansees for at gjore nogen 

bestemt Scedart etter nogen bestemt Besætning nodvendig, men tillade 

temmelig frit Valg; — derfor kan man ved nt organisere et Avls

brug almkndeligen bestemme Forholdene i det efter de Regler, som 

man overhovedet anseer for at være de rigtigste.

Storre Indflydelse kunne Tidsomstændighederne have; men de 

ere for den danske Landmand næsten de samme, som for andre Na- 

tiotters) thi Forbruget i Danmark er jo kun en ringe Part af det, 

der produceres, og vor Production er saa ringe, at den ikke kan 

gjore nogen Forandring i Handelsconjuncturerne. — Men yderste 

Forsigtighed maa der anvendes, naar man vil rette et Avlsbrugs 

Indretning efter disse; den maa da vcere saaledes, at den let kan 

forandres, — thi hvad der et Aar bctaler sig godt at producere, paa 

Grund af en i Forhold til den ovrige Production hok Priis, kan 

det næste Aar være i en ringe; saaledes blev Byg i Vinteren 1839 

og 1810 betalt med to Mark og endog derover hoiere end Rugen, 

den næste Viuter var det igjen faldet indtil otte Mark under denne. 

Paa Kallundborg Uldmarked blev Ulden det forste Aar, da det holdtes, 

betalt med en Rigsbankdaler, Aaret efter med fire Mark; og saaledes 

gaaer det med alle Landmandens Producter: Priserne ere meget ube- 

stemte, og vil man gjore en Beregning over et Avlsbrug, maa man 

regne efter en Gjennemsnitspriis cg ikke efter Dagens.

Lacaliteterne ere saaledes, at man ikke fax sige, at de mere egne 

sig for animalsk end for vegetabilsk Production, eller omvendt; derfor 

maae i Almindelighed disse Forhold indrettes efter de almindeligt 

gjaldende laudoeconomiske Grundsætninger, — thi kun faa Steder 

kan Gjodning kjobes, hvorved deit animalske Production kunde und- 

vceres, dersom det var Tilfældet overalt. — Nu maa deu bringes i 

et saadant Forhold til den vegetabilske, at der ved den katt vindes 

ben Nødvendige Gjodning, da kunstige Gjodningsmidler saare lidet 

benyttes, — og det synes virkeligen ogsaa, som cm man betragtede 

deri som en Byrde.
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Jorden udlægges til Græs i en udflidt Tilstand, saa at den, 

naar den igjen optages til Sæd, maa brakkes og gjodes; denne Feil 

er vistnok den ftorste, som Agerbruget lider af hos os, thi derved 

gjores deu animalske Production for kostbar. Naar vi for Exempel 

tage det hos Bonden almindeligste Sædskifte: 1, Brak; 2, Vintersæd; 

3, Byg; 4, Erter og Kartofler; o, Byg; 6, Havre; 7, Klover til 

Slet; 8—9, Græs, da anvender man Jorden saalænge den er i 

Kraft og i reen og fljor Tilstand til Sæd, og benytter den da forsi 

til Qvæzet, naar den ikke længer kan producere hiin. Den maa 

lægges ud, horer man ofte blive sagt, fordi den ikke kan bolde ud 

at bære bestandigt; — af en saadan Vttring seer man, hvad Priks 

der sættes paa den animalske Production, — den ansees for at være 

en Nødvendighed for den vegetabilske, og hellerikke for meget mibet. 

Men lad os ogsaa antage, at den giver ringere Indtægt, hvilket 

Misgreb er det dog ikke, at lægge Jorden ud saa langt fra Gjodnittg; 

den giver ikke mere end det Halve af Klover og Græs, som den 

kunde, naar den var nærmere denne, og Jorden vilde da nyde langt 

større Fordcel deraf. — Naar vi betragte Avlsbrug med det nys- 

nævnte Sædskifte, finde vi ikke mere end en Ko paa hver fjerde 

Tonde Land, der bliver da omtrent 7 Skjepper Land anvendt til 

Forsommer-Græsning til den og omtrent 3 Skjepper Land til Slet, 

hvoraf Hoet gives den om Vinteren, det er 10 Skpr. Land, som 

anvendes til den. Af en Ko kan man, naar den bortforpagtes, have 

circa 12 Rbd. i reen Indtægt, eller omtrent 10 Rbd. 4 Mk. af 

en Tonde Land, hvorfra dog maa tages Udgiften ved Froklover og 

Hostarbeide ved Kloveren, hvilken vel kan ariflaaes til omtrent 4 Nbd. 

Halmen, som Koen fortærer, kan neppe bringes i Beregning, da 

dens Gjodnittg maa være Equivalent derfor.

Vilde mail lægge Jorden ud i forste Halm efter Brak og Gjob- 

ning, vil sex Skjepper Land vistnok være rigeligt til Ho og Græs, 

og man vilde da faae en saa god Indtægt af sin animalske Pro- 

duction, at den vegetabilste neppe kunde overgaae den, og Jorden 

var da let at optage til Sæd, — den kostbare Fuldbrak kunde da, 

naar tillige Vexeldrift indførtes, aldeles bortfalde. — Vi kunne paa 

den Maade antage Netto-Jndtccgten til omtrent elleve Rigsbankdaler, 

og det er vel endog rimeligt at antage, at dersom man vil benytte
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Staldfodring, i det mindste i Forbindelse med Græsning, især saa- 

fremt man vil bruge Kloveren som Basis for Staldfodringen, vil 

et mindre Areal kunne anvendes til Ho og Sommeefoder til en Ko, 

og mon det forogede Aebeide ikke skulde blive betalt af den storre 

Gjodningsmassc?

Saaledes som Eieudommenes Priis er for Oieblikket, er et 

Udbytte af sex eller syv Rkgsbankdaler af en Tonde Land et daarlkgt 

Udbytte; — vi kunne, naar vi ksobe en Eiendom, neppe have den 

billigere, end at hver Tonde Land maa give omtrent fem Ieigsbauk- 

daler i aarlkg Rente, undertiden endnu mere; naar vi dertil foke 

Skatter, Tiender og andre Byrder, da vil den Jord, som anvendes 

til Qvcegavlen, neppe give os ttogetsomhelst Overskud; derimod, ved 

nærmere ester Gjodniugen at anvende Jorden til den animalske 

Production, vilde der dog kunne erholdes et antageligt Overskud.

Den vegetabilske Production er i Holbcks Amt betinget af den 

animalske, da vi kun ved den kunne tilveiebrkttge Gjodning; kuntte 

vi derfor saaledes indrette voreAvlsbrug, at denne giver godt Over- 

skud, da vilde det være rigtigt at drive stærkt paa at foroge den, 

da hlin ved den forogede Gjodningsproduction vil afgive langt storre 

Fordeel. Det er en Sag, som er saa velbekjeridt, og som er saa 

ofte stadfæstet af Erfaringen, at den ikke kan gjendrives, at det er 

Gjodningen, som i Forbindelse med ordentlig Behandling af Jorden 

giver Sæd, —- derfor maae vi stræbe at frembringe meget af den, 

og det vil kun kunne giores ved den forogede animalske Production, 

naar man ikke længer betragter denne som en ubehagelig Nødven

dighed, men indseer dens Vigtighed, og at den kan give et godt 

Overskud.

Det er da altsaa indlysende, at den animalske Production til- 

sidesættes for den vegetabilske, at deit i Forhold til dennc forsommes, 

og at den bor snarere have Fortrin for denne, da den er Basis for 

den; derfor bor den vistnok foroges, Fremgangsmaaden ved den for

andres, men nu kommer et vanskeligere Sporgsmaal: er det tilraa- 

deligst at lægge Vind paa Qvæg- eller Faareavl eller Hesteopdræts

Det er allerede bemærket, at det ikke er paa mange Steder i 

Holbeks Amt, at Localiteterne afgjorende egne sig enten for Qvæg- 

cller Faarebescetning; m.rr i Almindelighed kan enhver af disse be-
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nyttes. Det kommer altsaa her kun an paa at besvare, hvilken af 

dem, der vil betale Foderet og Græsset bedst; hvilket allerede er 

omtalt, hvor vi beskrev Schæserivcesenet. Fordelen blev der paa 

dettes Side, saafremt vi regnede Meieri-Indtægten efter Forpagt

ningsafgifterne, da det Foder og Græs, som en Ko behovee, beilyttet 

af Faar, vilde give en Netto-Iudtægt af omtrent femten Nkgsbank- 

daler, hvorimod den af en Ko ikke kan regnes over tolv. — Men 

her komme vel ogsaa Tidsomstændighederne i Betragtning, og det 

er vel rimeligt, at Forholdene ville udjcrvnes saaledes af sig selv, at 

Prisen paa Ulden-ettten vil falde, eller Smor og Ost ville stige; 

saa at det vil gaae hermed som med Sweitzcrierne; i Begyndelsen, 

de oprettedes, betaltes saa hoie Priser for Ostene, at der paa den 

Maade udbragtes langt mere af Melken end ved at kjerne Smor. 

Derved forlededes Flere til at indrette dem, og da faldt Osteprisen, 

og skjondt flere tm nedlægges, er den dog endnu temmelig lav i 

Forhold til Smorprisen. — Der oprettes nu bestandigt flere Schæfe

rne, der kommer megen Uld fra Ny-Holland paa Uldmarkederne, 

ettten vil vel Ulden falde eller Sædevarerne stige i Priks; — for 

Tiden kan det ikke nægtes, at Schæferierne have i en Række af Aar 

givet hoiere Indtægt af Foderet end Meierierne, og hvorlættge For- 

holdene ville blive saaledes staaende, kan neppe afgjores; derfor er 

det vistnok Faareavlen, som af den animalste Production bor gives 

Fortrin, hvor ikke Localiteterne skulde være meget ugunstige for 

Schæferierne.

Til den animalste Production horer ogsaa Hestetillæg; vi have 

allerede omtalt, hvilke Mangler den sjællandske Hest har, og meddeelt 

nogle Bemærkninger om den Maade, hvorpaa man rimeligviis vil 

kunite forbedre den. Hestetillæget maa anbefales enhver Landmand; 

det er af Vigtighed baade for ben nuværende Generation og for de 

tilkommende, at der existerer en Hestestamme, som kan levere gode 

Arbeidsheste og Vognhcste; men at attbefale det, som om Land- 

mcendene kunde have store Indtægter deraf, kan man ikke; den 

Fordeel, som Hesteopdrætterne i Holbeks Amt have havt, er fint 

ubetydelig, hvor ikke Localiteterne have afgivet særdeles god Lejlighed 

til at græsse Følhopper og Plage. Skal en Marid befatte sig med



204

denne Sag i det Større, maa det tage ham saa megen Tid, at 

han maa lade sin Avling være overladt til sine Folk.

At den vegetabilske Production har Fortrinet for den animalske 

ved de fleste Avlsbrug, have vi yttret, saa at vi efter vor Anskuelse 

ikke kunne anbefale en Udvidelse af denne, berimed vel nogle Foran- 

dringer, hvilke allerede for en Deel ere blevne omtalte i tidligere 

Afsnit. Saaledes dyrkes forholdsviis meget Byg og mindre Biliter- 

seed, deri burde gjores Forandckttg; thi vel er Byg en god Handels- 

artikel, men Rugen finder dog ogsaa stedse Afsætning, og Hveden 

kan vel antages for ligesaa god Handelsvare som Byg; — ben 

ofte indfaldende Foraarstorke skader i Almindelighed Vaarsæden mere 

end Vintersæden, især paa Jorder, hvor Sæden modnes seent, da 

den undertidett bliver flet moden og giver kun let og svarigt Korn.

Foruden de almindelige Sædarter dyrkes Raps, baade Vinter- 

og Sommerraps, Erter, Boghvede, Vikker, Kartofler, Klover, Hor 

og Hamp, der er gjort Forsog med Roer, Kaalraber, Hestebønner 

og Dodder. Forsogene kunne egentlig endnu ikke betragtes for fuld- 

stcrndige, saa at mau kan afsige noget aldeles afgjorende Resultat; 

gid de maae blive fortsatte af Flere, og Udfaldet ofsetttligen bekjendt- 

gjort, da de maaskee kunil- have Vigtighed, hvad enten de saa lykkes 

eller mislykkes.

Af Hor og Hamp dyrkes kun saare ubetydeligt, derfor mag 

der ogsaa indfores meget deraf; — Hor kan maaskee betragtes for 

en af de for os sikkreste Haudelsplaiiter, og burde derfor dens 

Dyrkning mere udvides. Der er ogsaa den Fordeel ved denne, at 

den ikke kræver sainme Behandling af Jorden, fem Rapsen, mm at 

den for Exempel kan dyrkes i kraftfuld Gconjord, eller efter Vinter- 

sæden. Den største Vanskelighed bestaaer i Nuskningen, Brydningen 

og Ckicetnittgen; men naar forst vore Folk blive mere ovede heri, 

vilde Arbeidct vel ikke blive saa besværligt.

I Anledning af Stapfens, Voelgsæds, Kartoflers Dyrkning 

m. m. have vi allerede meddeelt, hvad vi antage henhorer dertil, under 

forstjellkge Afsnit; vi have ogsaa anførtz hvorfor Vexeldrift bor 

foretrækkes, hvorfor en mere udvidet Dyrkning af Bælgsæd og Rod- 

frugter bor indføres; ligeledes have vi gjort opmærksom paa den
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urigtige Plads, som er givet Kløveren i de fleste Agerbrug, — derfor 

maae vi noies med at henvise til det tidligere Sagte, og kuil bemærke, 

at Klover, Kartofler og tildeels Staldfodrmgsurter burde der hen- 

vendes særdeles stor Opmærksomhed paa, og vilde der derved vindes 

meget for Agerbrugene overhovedet; thi derved udvidedes vel den 

animalske Production, men derfor indskrænkedes dog ikke den vegeta- 

bilske, snarere vilde den forøgede Gjodnings Frembringelse stadigt 

befordre denne.

Handclsplanternes Dyrkning blev vistnok ogsaa derved med 

Tiden mere udbredt; thi man vilde vinde Gjodning nok til at disse 

kunde dyrkes med mere Sikkerhed, og man savnede ikke saa meget 

Halmen, paa Grund af den kraftigere Fodring, som man fik til 

Kreaturerne. Men sorend det skeer, ville Handelsplanterue, som Raps 

og Hor, kun være lidet at anbefale, fordi de behove Kraft af Jorden, 

udeu at kunne gjengive nogen.

28.

Gives der i Distrietet nvget Scvregent, som for andre 

Egne kunde gavne til Efterfolgelse eller Advarsel?

Uden speciel Kundskab til andre Egne lader dette Sporgsmaal sig 

ikke fuldstændigt besvare, og Forfatteren maa beklage, at han ikke 

har den i det Omfang, som var nødvendigt, og han maa derfor 

indskrænke sig til at besvare det fra et almindeligt landoeconomiff 

Standpunct. Og saaledes maae vi da gjore opmærksom paa den Orden 

og Dristighed, som moder Enhver, naar han beseer Avlsbrugene i 

Holbeks Amt, isærdeleshed de større; man maa beundre, hvor smukt 

der ploies, hvor godt i det Hele Jorden bearbejdes, hvor omhyggeligt 

der hostes, kort hvilken practisk Duelighed der viser sig i de fleste 

Grene af landvæsenet.

Fremdeles maa man fremhæve den Fremadstræben, der viser 

sig overalt; i de fleste Dele af Agerbruget er skeet Forandringer og
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Fremskridt til det Bedre, saaledes for Exempel ved Svingplovenes 

Indførelse; de ere nu saa almindelige, at Plovkarlene have lært at 

indsce, at man ploker lettere med en af dem end med en Hjulplov. 

Exstirpatorer og Scarificatorer ere ogsaa blevrie forsøgte, og paa 

enkelte Steder ikke lidet ailvendte; og i det Hele forsoges de fleste 

nyere Agerdyrkttingsretskaber, hvilket i ethvert Tilfælde viser Lyst til 

Fremskridt.

Et vigtigt Fortrin viser sig ved Agerbrugene bec i Amtet, 

nemlig at der er indfort en bestemt Drift og Markinddeling, vel 

er den i Almindelighed mangelfuld, men derfor er dog vundet meget, 

idet den gamle Brugsmaade, hvortil der kun sjeldent fandtes en be

stemt Inddeling, forsvinder mere og mere. — Manglerne ved de nye 

Driftsmaader ville vistnok vise sig om en Række af Aar, og da vil 

det være forbundet med Tab at forandre dem, derfor havde det 

været ønskeligere om Vexeldriften strax var bieven indfort; men saa

ledes som flere af de tidligere nævnte Sædskifter ere, vil det vise sig, 

at den har Fortrin for andre Brugsmaader. Nogle af dens Grund- 

sætninger ere fulgte i dem, og de ville rimeligviis bane Veien for 

den i derls hele Udstrækning.

Uagtet vi have paavkist Misgreb, som vi antage at være be- 

gaacde ved Agerbruget, kunne vi dog ikke paavise nogle, hvis skade- 

lige Folger saaledes have viist sig, at de her kunne fremstilles til 

Advarsel for andre Egne; desuden bevirker Mangelen paa locale 

Kundskaber, at vi ikke vide, om de findes almindeligt eller ikke. 

Hvad der mest sætter Hindring for Agerbruget, er Mangel paa 

Kundskaber i Landoecottomicn, vi kunne vel næsten sige, at der 

existerer endnu en Foragt for den som Videnskab; men herpaa er 

gjort opmærksom og vil endnu blive talt mere om.

Forend vi forlade dette Afsnit, maae vi omtale Monstergaarden 

i Odsherred; vi omtale den, fordi vi troe at burde anbefale den 

Idee at oprette Monstergaarde. Der skal oste være gjort Begyndelse 

med saadanne Anstalter hos os, meir desioværre ere de gaacde tkl- 

grunde igjen, — denne lader til at ville bestaae, forbi der aebeides
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med Nl'dkjcerhed, skjondt der ere lagte mange Hindringer for den. 

Og gid den ikke blot maa bestaae, men ogsaa lykkes godt, at ikke 

alene Hensigten med den kan opnaaes, men at ogsaa andre Steder 

i Landet Moustergaarde maatte oprettes, navnligen i de Egne, hvor 

Agerbruget staaec paa et lavt Trin. — I Odsherred vide vi at 

dette er Tilfældet, og derfor er det, at vi haabe, at den maa virke 

gavnligt der, saafremt det vil gaae godt med den, som man har 

Grund til at vente.

Hensigten med denne Monsteegaard er naturlkgviks, at vise et 

Exempel paa, hvorledes en Gaard bor drives, for at give et an- 

tageligt Udbytte. Derfor maa Fremgangsmaaden være rationel, og 

derved udbredes den rationelle Landoecottomics Grundsætninger, saa- 

fremt Folk ville gjore sig bekjendt med dens Indretninger, hvilket efter 

Forholdenes Natur maa skee. Sognets og Nabosognenes Beboere 

ville altid soge Leilighed til at besee et saadant Avlsbrug, om ikke 

af andeit Grund, saa dog for at tilfredsstille deres Nysgjerrighed, 

og Bestyreren vil da faae Leilkghed til at berigtige de urigtige An

skuelser og udbrede bedre. — Ved denne Gaard bliver det ikke alene 

Maalet, at forandre et mindre veldrevet Avlsbrug ril et rationelt, 

men — at banne det, hvor man næsten kan sige, at der intet har 

existeret; thi den største Deel af Jorderne vare endnu aldeles raae 

og saa overfyldte med Stene, at de ikke kunde bcarbeides med noget- 

somhelst Avls redskab. Det forste Arbeide bestod derfor ogsaa i Stcen- 

rydning, Groftning og Brakbehaudling.

At der paa nogle faa Aar kunde indrettes et rationelt Ager- 

brug, var ikke at vente, dersom der ikke ffulde anvendes overordent- 

lige Fremgangsmaader, som ikke kunde antages at finde Efterlkgnelse 

hos den simple Agerbruger, og altsaa vare uhensigtsmæssige paa en 

Moustergaard; men Begyndelsen er gjort saaledes, at man om kort 

Tids Forlob kan vente at see det, og man maa dog formode, at 

Bonderile ville faae Lyst til at gjore sig bekjendte med de der brugte 

Methoder, naar de see om ikke just nogen udmærket Production, 

saa dog en jævn god der, hvor den var saa ussel, at ingen Familie 

kunde bestaae.

Det vilde være for vidtløftigt her i Enkelthederne at beskrive, 

hvorledes Opdyrkningen er gaaet for sig; vi ville kun bemærke, at



208

Jorderne ere af flet Bonitet, for den storste Deel skarpe, grusede og 

sandede, og uden Muld, cg at Bestyreren især lægger an paa, ved 

stærk Kartoffeldyrkning at brittge dem til et hoiere Culturtrin. Vi 

have sagt, at de vare overfyldte med Stene, derfor ryddes disse faa 

vidt muligt for den forste Ploiuing, derefter vedblives med dette 

Arbeide i forfte Brakaar, og forst det folgende Aar brakkes de fuld

stændigt. Denne Fremgangsmaade er vistnok rigtig; thi da den 

forfte Ploining ikke kan foretages let, kan Jorden ogsaa behove det 

Aar til at forraadne, og den Masse Stene, fom der forefandtes, 

vilde give saa meget Arbeide, at Brakningen ikke kunde gjores fuld- 

stændigt, skulde det Hele være færdigt paa eet Aar.

Efter Brakken, som ikke gjodes, tages Rug, og da gjodede 

Kartofler, hvorefter Byg, saa Vikker og Boghvede, dernæst Havre, 

som lægges ud til tre Aars Græsning; — saaledes er Driften 

altsaa efter Vcxeldriftens Regler, og aflæmpet efter Forholdene. Sommer- 

staldfodring er der ikke at tænke paa med dette Soedstiste; — men 

det vil maaskee neppe være rigtigt at ville fremtvinge den paa Jor

der af en saa ussel Bonitet, da det vil koste Opoffrelser, som vanske- 

lkgen en Bonde kunde gjore; ved Hjælp af en Rormose ere Hestene 

imidlertid blevne staldfodrede.

Man vil kanskee indvende, at det havde været rettere at have 

valgt en Gaard, hvis Jorder vare saaledes, at Vexeldrift med Stald

fodring kunde været indfort der; men dertil maae vi svare, at 

Moustergaarden er bleven opretter for at virke til Agerbrugets Op- 

komst i Odsherred, og derfor maatte der vælges Jorder af den 

Bonitet, som var almindeligst der. Derimod ville vi heller ikke 

«egte, at det var ønskeligt, om dette Forehaveilde lykkedes saa godt, 

at Landhuusholdttingsselskabet opmuntcedes til flere Monstergaardes 

Oprettelse, og der valgtes Jorder af bedre Bonitet, hvor et ret inten

sivt Agerbrug blev sat i Gang.

Vi have viist, hvorledes der arbeides paa Jordernes Opdyrkning, 

fremdeles maae vi bemærke, at der findes en god og velfodret Be- 

scetnkng, og at Bygni'ngertte ere saaledes opforte, at de medrette 

kunne ansees for værdige til at efterlignes, da de baade ere solide 

og beqvemme. De ere opforte af Leer, en Bygningsmaade, som 

ilke er kostbar og gjor Husene solide og lune for Kreaturerne; de
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ere dybe og derfor langt rlimmeligere end de smalle Længder, som 

Bondcenc opsætte. Men idet Enhver, der har Interesse for dette 

Forehavende, maa glæde sig over Foranfsrte, maa ban igjen beklage, 

at der ikke er gjort mere for Havedyrkningen og for at forbedre 

Jorden ved Mergel, som dog vistnok sindes der, og den er det 

uimodsigeligt, som skal frembjæ'pe de skarpe Jorder. Odsherred vil 

ncppe uden den stige til betydelig Kornproduction, men Bonden er 

uvant med Mergelarbeide, og derfor antage vi, at Mottstergaardcn 

bor foregaae med Exemplet, tilmed da den ikke, uden meget langsomt, 

vil kunne drives til stærk Production, dersom der ikke mergles.

Fremdeles er et andet Diemed forbundet med Mottstergaardcn, 

nemlig der at lade Karle oplære i Landvæsenet, og at foranstalte 

Forelæsninger holdte. Avlingen stal for Fremtiden udelukkettde 

drives ved saadanne Lærlinge, som der altsaa baade ville faae theoretisk 

og praktisk Veilednkng; — Forelæsninger blive holdte om Vinteren, 

hvortil Adgang er aaben for Enhver. Som noget særdeles Anbefalende 

maae vi anfore, at Bestyreren over sine Lærlinge meget i skriftlige 

Arbeider, og vi have sect nogle af disse, som langt overgik vor 

Forventning. Der er i Sandhed Grund til at vente, at dygtige 

Agerbrugere ville kunne udgaae fra denne Anstalt, Agerbrugere, som 

i det mindste ville langt overgaae den ovrkge Bondestand, som kun 

sseldent kan skrive eller læse Skc'ft, og ikke er vant til at tænke 

grundigt, hvorimod disse blive ovede i Læsning og skriftlige Ud- 

arbeidelser, faae sunde og klare Begreber om Landvæsen og hvad 

dertil herihorer.

Onskelkgt er det ogsaa, om Aftenforelæsnkngerne maatte vinde 

mange Tilhørere; Sognets Beboere kunne dog i det mindste besøge 

dem, og hvormeget vil der ikke kunne udrettes der. Der maa 

kunne gives en fuldstændig theoretisk Vejledning, naturligviks af- 

læmpet efter Tilhorernes Fatteevne; — Bestyreren vil kunne gjore 

opmærksom paa, hvorfor han gaaer anderledes frem i sit Avlsbrug 

end Bonderne, og paa den Maade bibringe dem den rationelle 

Landoeconomies Grundsætninger.

Af det, vi her have anfort om Monstergaarden i Odsherred, 

er det klart, at den giver Haab om et lykkeligt Udfald, og Enhver,

14
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der interesserer sig for det danske Landvæsens Tpkomst, maa giæde 

sig herover. Men det er beklageligt, at Misundelse og Ondskab 

baade have lagt Hindringer for denne Sag*), og at selvkloge Folk 

soge at skildre dette Foretagende som unyttigt og flet udfort. Enhver, 

der vil reise ud til Frendtved i Grevinge Sogn, kan overbevise sig 

om, hvad der er udrettet, han kan endnu gjore sig en Idee om de 

Vanskeligheder, der vare at kæmpe imod, og han vil da see, at den 

Skildring, som vi her have givet, ikke er overdreven, men kun har 

havt til Formaal, at fremstille Sagen som den er, og at modarbeide 

det Indtryk, som De kunne have efterladt, der have tablet den. 

Ufuldkommen er al vor Gjerning, derfor kan Ingen vente, at 

Monstergaarden skal være fuldkommen i (St og 2(lt> men at der 

er udrettet meget, og at den giver et godt Haab om, at der vil 

udrettes mere, det paastaae vi, efterat vi have gjort os bekjendte 

med den; og vi nægte det ikke, uagtet vi ogsaa vare forudindtagne 

mod den, fordi vi havde hort saamange usande Relationer om den.

Hvad ansees t Sllmindelighed for at kunne gavne 

Egnen med fortrinligt Hensyn til dens Localitet?

forelagte Sporgsmaal, som skal besvares i dette Afsnit, er 

tildeels tidligere blevet det, idet vi ved flere Leiligheder have havt 

Anledning til at paavise enkelte formeentlige Misgreb, som det var godt 

om de bleve forandrede, for Exempel med Hensyn paa Jordbcugs- 

maade, Hornqvægets Tillæg m. M. — Hvad der fra det Offent- 

liges Side kail gjores til Agerbrugets Fremme, kan i det Hele an- 

tages at være foranstaltet, saaledes kunne vi for Exempel glæde os 

over gode Veie, Havne m. M., som lette Salget af Produkterne;

■•') Saaledes er der vel al Grund til at formode, at Jlden var paasat, 

da de endnu ufuldførte Bygninger afbrændte.
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sværlige Tryk, undtagen paa de enkelte Godser, hvor Hoveriet endnu 

bestaaer, der er baade Hovedgaardens og Bondecnes Avlsbrug be- 

sværede af dette. Den, der driver Hovedgaarderi, kan ikke forandre 

sin Driftsplan, han er nødsaget til at lade ploie paa de Tider, 

Hoveriforettingen foreskriver, han er nodsaget til at dyrke de Sæd

arter, som Venderne ere forpligtede at hoste; — og Bonden maa 

holde en uforholdsmæssig stor Hestebescetnittg og flere Folk, end han 

ellers behovede, han maa oste forlade sit eget Arbeide, eller, vil han 

undgaae det, maa han gjore det paa Tider, hvor han neppe vil 

kunne blive tilsagt til Hoveri, men han maa da mangen Gang 

gjore dette ente« for tidligt eller for silde.

Forunderligt er det, at ikke begge Parter overalt indser, hvor 

gavnligt det var dem, at Hoveriet aflagdes, især da det dog er op

hævet af Flere, og de overalt have fundet dem tilfredse med denne 

Forandring. Men endnu mere paafaldende er det, at Banderne ved 

nogle Gaarde have forlangt det aflagt, og Hovedgaardseierne have 

negtet, uagtet der er blevet budet en Erstatning, der var ftorre end 

den, som Forpagteren skulde have for selv at drive Avlingerne; der 

er ikke engang blevet underhandlet om Erstatningen, eller i mindste 

Maade fra Eiernes Side gjort Forsog paa en Forening om denne 

Sag. — Oz man ffulde dog have troet, at en Godseier lettere 

ffulde fatte Fordelene ved en saadan Forandring end en Bonde!

Med Hensyn til Amtets Localitet og ydre Forhold kan vistnok 

neppe Noget angives at ville moerkelizen ophjælpe Agerbrugene; men 

derimod er der en Sag, som oftere er bleven omtalt i dette Skrift, 

og som her vidtloftigen skal blive behandlet, nemlig den at vække 

Interesse for den landoeconomiske Bidettskab, derved vilde vistttok 

meget vindes; thi forst naar denne og Lyst og Iver for det practiske 

Landvæsen og Landliv gaae Haand i Haand, vlt Agerbruget gjore 

alvorlige Fremskridt.

Denne Mangel paa Interesse for Landoeconomien har vistttok, 

som tidligere bemærket, sin Grund i den Maade, hvorpaa den til; 

kommende Landmand opdrages til sin Bestemmelse. Er hans Fader 

Landmand, lader bønne ham gaae sig tilhaande, saasnart han er
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istand dertil, — han lader ham arbeide med, naar hans Kræfter 

tillade det, og derved faaer han rigtignok tidligt Dvelse i Haand- 

grebene og Begreb om det practiske Landvæsen; men den Tid gaaer 

tabt, hvori ban mest er stikket til aandig Udvikling, han lærer af 

sin Fader eller hos den, han opholder sig, hvad han veed og har 

erfaret i Landvæsenet, men han faaer ikke en saadan Dannelse, at 

han kan satte sig ind i et landoeconomiff System, endnu mindre 

faaer han Idee om, at der existerer en landoecvttomisk Videilffab. 

En saadan ung Mand vil som oftest drive sin Avling med streng 

Orden, han vil faae udrettet meget med sine Folk og vel ogsaa ind

bringe faa meget af sin Avling fom muligt under den Form, den 

drives; — men han er ikke modtagelig for det Nye og vil kun ind

føre det deraf, som han i sin nærmeste Omegn seer, og som ind- 

lysende er fordeelagtigt. Andre Landes Landvæsen er ham derimod 

ubekjendt, og om de gjore nok saa mange Fremskridt, ville de ikke 

gavne hans Avlsbrug; thi han erfarer dem ikke, da han ikke læser 

om Avlsbruget og ikke har Leilighed til at gjore Reiser, hvorved 

han kunde gsore sig bekjendt med dem. Han bliver rigtignok ved 

denne Opiæreise til Landmand saaledes, at Pluraliteten antager ham 

for en dygtig Landmand; men hvor langt ftaaer han dog ikke under 

det, som han vilde være bleven, dersom han havde lært at trænge 

ind i Videnskaben, — og det er netop ham, der er opfodt og 

opdraget paa Landet, dec elfter Landlkvet og de landlige Sysler, — 

der har Kræfter, som Kiobstædsbeboerne vanskeligen faae, der har 

Dvelse i de mekaniske B.skjceftigelser, — ham er det netop, som et 

videnstabeligt Overblik over Landoeconomien vilde gjore til en ud

mærket Landoeconom; thi derved vilde han faae en dobbelt Interesse 

for sine Forretninger, blive befriet fra Fordomme og forudfattede 

Meninger, og ban havde tillige ved bestandigt at have levet paa 

Landet og mellem Landmænd, baade hort Andres Erfaringer og selv 

gjort nogle.

En anden Klasse af Landmænd findes der ogsaa, nemlig Kjob- 

stædsfolk, der i deres Ungdom ikke have havt Stadighed til Studeringer 

eller til at gjenneivgaae en anden Bei som forekom dem for besværlig; 

deres Forældre eller Formyndere have derfor antaget det bedst, at de 

kom til Landvæsenet, hvortil de ogsaa bavde Lyst, fordi de antoge,
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at paa Landet bestode Beskæftigelserne kun i at ride og kjore og 

gaae og drive over nogle Arbeidsfolk. — Saadanne unge Menneffer 

maac, for at kunne bringe det til Noget i Landvæsenet, gjennemgaae en 

snur Læretid; thi de maae lære Haandgrebene, som den, der er fodt 

paa Landet, næsten som Barn har lært, og det ofte, efterat ban 

aldrig har beskjæftiget sig med practiske Acbeider. Mange lære dem 

derfor aldrig og maae rigtignok senere angre det; men deres For- 

fængelighed saares formeget ved at arbeide mellem simple Arbeids- 

folk og ofte være udsat for deres Spot. Hellerikke er det altid Til- 

fældet, at de opmuutres dertil af den Mand, som lærer dem Land- 

versenet; — maaskee han endog er glad ved, at de ikke forsinke Ar- 

beidet, eller maaskee han ikke engang generer sig for selv at bruge 

deres Uvanthev til Skive for sin Vitt'ghed.

Men om ogsaa et ungt Meuneffe, der ikke er vant til Land- 

væsenet, indseer Nødvendigheden af ar ove sig i de practiske Forret

ninger, om ha« ogsaa har Vedholdetthed nok til at arbeide mellem 

Tjenestekarle, — faa har han derfor dog ikke overvundet alle Van- 

steiighedertte, han forstaaer ikke Omgangsmaaden med Arbejdsmanden, 

han mangler Erfaringer, og fan vanskelkgen erholde dem, da de celdre 

Landmænd i Almindelighed kun nodigt indlade sig med Bcgyu- 

derue. — Og stor Vanskelighed har i det Hele et ungt Menneske 

ved at faae en passeude Plads; kun faa Landmænd ville saaledcs 

tage sig af det unge Meuneffe, at han har nogen virkelig Nytte 

af at være hos dem, og man maa ogsaa tilstaae, at det er sjeldent, 

at en Landmand kan paatage sig saaledes at undervise sin Elev, som 

var ønskeligt, — thi om han ogsaa besad baade practisk Dygtighed 

og en videnskabelig Dannelse, faa vil hans Tid dog kun sjeldent 

flaae til, at han katt give Timcundecviisning; det Eneste rræsten, 

som han kan gjore, er at anbefale ham, hvilke Voger han skal læse, 

forklare ham, hvad han ikke forstaaer, og tale med ham derom. 

Fremdeles er det klin sjcldent, at en Landmand vil gjore et ungt 

Menneske bekjendt med sin peeuniaire Forfatning, derfor kan han ikke 

lære ham, hvormeget hans Avlsbrug indbringer, hellerikke er hans 

Stilling saaledcs, at han kan holde saa detaillerede Regnskaber, som 

var ønskeligt for at hans Elev kunde lære at gjore nogenlunde rig

tige Beregnittger over et Avlsbrug.

_ .. - .t--. -__
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Vel var det muligt for den vordende Landmand at lære Land

væsenet i fremmede Lande, og vi see ogsaa flere unge Mennesket, 

naar de have været i nogle Aar bos en landmand, at , men 

destoværce scedvanligviis til Holsteen, hvor de ikke kunne lære ret 

meget Nyt, som kan være dem til Nytte i Sjælland; thi vi kunne 

vel, udeil at man med Grund kan beskylde os for Forfængelighed 

af vort Landvæsens Tilstand, paastaae, at Agerbruget i det Hele staaer 

paa et hoiere Trin hos os end hos Holstenerne*).  — Og endog 

om den unge Mand vil tage til de Lande, hvis Lattdvæsen ftaaer 

over vort, vil ban dog ikke have just stor Fordeel deraf; thi han 

tiender ikke vore Forhold i landoeconomisk Henseende, han katt derfor 

ikke afzjore, om vi kurine indføre de Systemer og Methoder, som 

dce eee gængse, — han kan ikke der lære, hvorledes vore Arbeidsfolk 

skulle behandles, han kan ikke der faae Kundskab om de Erfaringer 

for og imod de nu brugelige Fremgangsmaader, som her ere gjorte. — 

Fremdeles maa endnu tilfoies, at ikke enhver Fader ouster i den 

Alder at lade sin Son opholde sig i et fremmed Land og mellem 

Fremmede, ligesom det ogsaa vilde være forbundet med store B.kost- 

ttingcr.

*) I Holstecn er især Agriculture« under vor, der bruges hverken Bælgsæd 

eller Rodfrugter; men langstraaet Sæd i fem Aar ester hverandre er 

almindeligt at see. Der opdager man ikke den Jver for forbedrede 

Agerdyrkningsredskaber, derimod staaer deres Mcierivæsen hoit, og hvad 

dertil umiddelbart hcnhorcr, for Exempel Vkntersodringcn, Hobjerg- 

ningcn ni. M.

Og er det ikke ogsaa tungt, at i et Land, hvis Hovederhverv 

er Agerdyrkning, der have vi latinske Skoler, hvortil der gives offentlig 

Understøttelse, der have vi to Universiteter, et Academi, en polytechniff 

Skole; men vi have intet Institut, hvor det unge Menuesse katt 

dannes til en dygtig Landocconom, paa samme Tid, som han, ved 

at vælge tn anden Virkekreds for sitt Fremtid, har Lethed ved at 

skaffe sig de dertil nødvendige Kundskaber. Og er det ikke en Skam 

for et Land, bvis Hovederhverv er Agerbrug, at det ikke har et 

Institut, hvorfra berømte Landoeeonomer kunne udgaae, medms der 

har Universiteter, som have dannet Videnskabsmænd, der ere berømte 

b^idc i og udenfor dets Grændser! Og fluide det ikke ogsaa være
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i Statens Interesse, at gjore en Opoffrelse for et Landvæsensinstituts 

og Monstergaardcs Oprettelse, da Agerdyrkningen derved maatle hæve 

sig, Folkets Velstand forbedres, og Statsindtcegterne forøges.

Et Landvcesensittsti'tut, hvor ikke Dilettattter holdt Foredrag, 

men hvor Lærerposterne vare beklædte af Mæiid, der havde produceret 

Noget i deres Videnskaber, og af hvem man altsaa kunde vente, 

at de besad Dvgughed og Begekstrkng for dem, et saadant Institut 

maatte vistnok med Tiden have s:or Indflydelse paa Landvæsenets 

Tilstand, om den end ikke sporedes oieblikkelig; thi der skal Tid til 

at faae Fordomme udryddede, og dem findes der mange af mod 

denne Sag. — Men man vil maaskee indvende, at vi ved Univer

sitetet have en Professorpost i Laudoccoiiomi, at alle de Videnskaber 

blive der foredragne, som der kunde være Tale om ved et Lattdvæsens- 

institut; altsaa kan den unge Landmand der erholde de fornobtie 

Kundskaber. Hertil maae vi svare, at saavidt os bekjeiidt, har ingen 

practisk og videnskabeligt dannet Landmand været Professor i Land- 

oecouomi ved de danske Universiteter, og de Videnskaber, som ere Hjælpe- 

videnskader for denne, foredrages ikke med specielt Hensyn til den; det 

vilde derfor være en Nodvendighed at gaae dybere ind i dem end der 

behøvedes. Endnu er der en Hovedindvending imod at lade t'and- 

mailden soge sin Dannelse ved Universiteterne, som Thaer (forsie 

Deel af Grtlttdscetningcr for Lattdoeconoir.ie, § 42) omtaler, 

efter at have indrømmet Gavnligheden af Lærestole ved dem for den 

tilkommende Statsembcdsmaud, Iuristett eller Theologen og Lægen, 

for at de derved kunne erholde en klar Anskuelse af den landoecono- 

miske Haandtering: „For den lærelystne Landmand", siger han, „synes 

de mig ganske upassende, da Universitetsforholdeue, den acadcmksse 

Levemaade og selve Sagens helt Synsmaade der bringe noget Heterogent 

i hans Dannelse, hvilket med Hensyn paa hans tilkommende Virk- 

somhed og Levemaade let kunde blive ham skadeligt. Man kan 

deSuden neppe vente, at en practiff-videnskabelkg Landmand vil antage 

en Lærestol ved et Universitet, og en anden er aldeles uduelig til et 

saadant Foredrag." De» her af Thaer anførte Grund maa vistnok 

Enhver indrømme, der kjender Forffjellett paa Landmandetts og 

Studentens Llv; det er nødvendigt for det unge Menneske, der 

opoffrcr sig til Landvæsenet, at være i stadig Beffjerftigclse dermed,
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og det kan ikke nytte ham at hore Forelæsninger, naar ikke Theorien 

kan henvise til Praxis.

Naar vi alrsaa mene, at et Landvæsensinstituts Oprettelse vilde 

have stor Vigtighed for det danske Agerbrug, naar vi antage, at 

denne Gjeustand maa have national Interesse*),  naar vi herved 

forelænge denne Idee en offentlig Droftelse, da ville vi ogsaa noiere 

gaae ind paa Sagen og omtale den Maade, hvorpaa et Landvæsens- 

institut maa indrettes, — thi lad vore Ideer være rigtige eller 

urigtige, maaffee kan Fremstillingen af dem tjene ril, at denne Sag 

bliver offentligen omhandlet, og Interesse vakt derfor.

*) 3fær paa en Tid, hvor der strives saamegct om at forbedre Finantserne« 
Tilstand.

Det forste Sporgsmaal bliver da, om det bor indrettes saaledcs, 

at det kan modtage unge Mennesker, der ere aldeles ubekjeudte nied 

det practiske Landvæsen; i saa Tilfælde skal altsaa ogsaa alt det Praktiske 

tillige kunne læres der, og der maa gives Leilighed til, at Eleverne 

kunne ove sig i de forffjellige Arbeidcr. — Det vil vistnok vcere 

forbundet med store Besværligheder at hibrette det saaledes; thi om 

ogsaa en stor Avling er forbunden dermed, vil det dog vcere saaee 

vanffelkgt at give endog kun ti Elever tilstrækkelig og hensigts

mæssig Beskæftigelse paa mange Tider af Aaret, og blev forst 

et Institut talrigt besogt, da vilde man kun have saa lidet Arbclde 

til Eleverne, at de, istedetfor at vænnes til Dristighed, vilde 

forfalde til et mageligt og orkeslost Liv. — Fremdeles vilde det være 

forbundet med Vanskelighed, naar Elever aumeldtes, som allerede 

vare ovede i det practiske Landvæsen, naar man var belavet paa at 

modtage uøvede; og endelig butte den Avling, som var forbunden 

dermed, drives som et Mønsterbrug, hvilket ikke kunde skce, naar 

unge Mennesker ssulde for en stor Deel forrette Arbeidet; thi det 

blev ofte baade flet gjort, og meget af det var vanskeligt at beregne, 

for Erempel Hestearbeidet, da der ikke kan udrettes ret meget med 

c ti Plov, som har en uovet Plovmand, og det maugen Gang kan 

ff fe, at den Jord, der saaledes er ploiet, maa have en extra Ploi- 

tti'ug. — De Elever, som have Dvelse, forend de faae Adgang paa
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ft Landvæsensinstitut, ville lettere kunne befljceftiges, de kunne maa- 

skee ogsaa have Gavn af kun at folge Gangen i hele Agerbruget, 

for at kunne faae et Overblik over det Hele, og deres Tid kan an

vendes til den videnskabelige Dannelse.

Men for at Eleverne ikke skulle medbringe forudfattede Me- 

ninger, for at de, der ikke tidligere have været ved Landvæsenet, ikke 

skulle have de samme Vanskeligheder, som nu ved at faae en pas- 

scude Plads hos en Mand, der kan lære dem det Practiske, bor der 

i Forbindelse med et Landvæsensinstitut drives Gaarde, som staae 

under Forstanderens Opsyn, som dyrkes efter de samme Systemer, 

som det, og der bor unge Mennesker modtages for at lære det 

Practiske. Der burde da være saa mange af disse, at der ikke be

høvedes uden nogle enkelte Elever paa hver; disse Agerbrug kunde 

da blive et Slags Monstergaarde, som ved en hensigtsmæssig Be

styrelse maatte give godt Udbytte, — og Eleverne kom da til In- 

stitutet uden Fordomme, og Bestyreren af en fanban Gaard vilde 

ogsaa have bedre Leilighed til at vise dem tilrette end de fleste Land- 

mænd nu kunne.

De Videnskaber, hvori der maatte holdes Forelæsninger, maatte 

være Naturvidenskaber, isærdeleshed Chemie, fremdeles Mathematik 

og Landmaaling samt Veterinair-Videnskaber, ligeledes burde der og- 

,saa foredrages Landbolovgivningen. Chemie er vistnok den Viden- 

skab, som burde lægges særdeles Vægt paa; thi ved den vilde mange 

Phcenomener lade sig forklare, og hele det Thaerske System, der jo 

er det fuldkomneste vi have, kan vanskeligen forstaaes uden chemiske 

Kundskaber; men det er ikke saa fuldstændigt, at det ikke skulde 

træuge til Udvidelse. Uden chemiske Kundskaber kunne vi vel ud

finde, hvormegen Gjodning der produceres af et bestemt Qvantum 

Foder; men vi kunne ikke udfinde, hvilke Bestanddele Gjodningen af 

de forfljellige Dyr og efter de forskjellige Fodermidler indeholder, 

l'igesaa lidt som vi kunne komme til nogen Vished om, hvilke 

Stoffer Sæden behover til sin Næring o. s. v.

Det er netop Hjælpevidenskaberne ved Landoeconomien, fom de 

fleste Landmænd savne, der med Iver lægge sig efter deres Viden-
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skab; thi de kunne ikke paa Landet og under mange Beskjæftkgelser 

erholde disse, og derved kunne de heller ikke trænge ind i denne. — 

Hvad der skrives, hvori chemiske Uttdersogclscr lægges til Gruttd, 

kunne de ikke fuldkommen forstaae; opstaaer der Strid cm disse, da 

kunne de ikke afgjore, hvis Paastande der ere rigtige, og følgelig 

vide de ikke, hvad Resultatet bliver. Ligesaa uvidende ere de fleste 

Landmænd i Mekanikeil, og for dem vilde ben altid være til stor 

Nytte, for Exempel alene ved eil Plovs, en Vogns eller Maskines 

Construction, — med de øvrige Hjælpevidenskaber gaaer det ligesaa.

Det er en Selvfølge, at ved en landoecottomisk Læreanstalt 

maa der holdes Forelæsninger over Larldoeconomien, de forskjellige 

Systemer maae gjennemgaaes, og isærdeleshed maa der vækkes In

teresse for den som Videnskab; og er delte skcet, og Hjælpevidenskaberne 

ere grulldigeil lærte, da vil der ogsaa kunne dannes Landmænd, som 

ikke ville see Landvæsenet kun fra et praclisk Synspunkt, kun som 

tt Middel til deres Existence, men fra et videnskabeligt, som vilde 

soge at skaffe sig selv Lys, hvor der endnu er Morte, og som ville 

udvide og forege Videnskaben. Da vil en ny Aand besjæle Land

manden, og Agerdyrkningen vil gjore store Fremskridt; da vil man 

ikke alene noies med at benytte de Forbedringer, som Fremmede 

indføre hos os; men man vil opsoge dem hos dem, og man vil 

endog selv gjore Forbedringer: — og da vil forst Velstand udbrede 

sig i Danmark; thi Agerdyrkningen er dets Erhvervsgreen, og naar 

den fuldkommengjores, vil langt mere afvindes Jorden, end nu er 

Tilfældet.

At en landoeconomisk Læreanstalts Oprettelse vil være forbunden 

med store Bekostninger, er ganske vist; thi der maa under den hen- 

ligge en meget stor Avling, som drives med et intensivt Agerbrug, 

og vel maa denne jo give betydelig Indtægt, men det vil jo være 

forbundet med Tab, at sætte den i Drift; ligeledes maa der rime- 

ligviis bygges betydeligt. Desuden kan man jo langtfra ikke vente, 

at Eleverne ville kunne godtgjore Docenternes Gager; tvertimod 

kan der neppe antages et stort Antal af Elever i Begyndelsen, og 

kan Betalingen hellerikke sættes hoit, men kan Danmark have to
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ogsaa kunne have een laildoeconomisk Læreanstalts.

At faae Docettter i Hjælpevidenskaberne, vilde neppe være saa 

vanskeligt, som at erholde en Docent i Landoeconomien; thi vel ere 

der flere Landmænd, som ere trængte ind i ben ne, men kun faa 

have Lyst til at forlade deres Virkekreds, og fim faa ere inde i Hjælpe- 

videnskaber. Dog har andre Lande Landvæsensinstituter med dygtige 

Forstandere, hvorfor skulde vort Fædreland ikke ogsaa kunne op- 

naae dette?

Hidtil have vi kun betragtet en landoeconomisk Læreanstalt 

med Hensyn til den Vigtighed, den maa have for det unge Menneske, 

der ønsker en landoeconomisk Dannelse; men ogsaa paa de Land

mænd, som allerede have nedsat sig og paa egen Haand drive en 

Avling, kuttde den virke. Den Avliitg nemlig, som skulde forbindes 

med den, m aat te naturligviis dyrkes saa fuldkomment som muligt, 

den maatte ikke benytte usædvanlige Hjælpekilder, for Exempel Ind- 

kjob af Gjodning, men der maatte gjores Alt, hvad Kraft, Indsigt 

og Energie kunne udrette. Der maatte fores meget detailleerte 

Regnskaber, aarlige Beretninger over Albeidet, som var udfort, om 

Grundene derfor, om Planen over det Hele, om Udgifter og Ind

tægter, burde trykkes og omsendes. Dersom, hvilket vi haabe, 

Foretagendet lykkedes, hvor flor Indflydelse kunde da ikke saadanne 

Beretninger have paa Landvæsenets Tilstand? Hvor megen Leilighed 

gaves ikke ved dem til at vække Interesse for Landoeconomien? 

De vilde indeholde et praclisk^ Veviis for Videnskabens Vigtighed 

for Agerdyrkningen.

Fra et saadant Institut kunde ogsaa et landoeconomisk Uge- 

skrift udgaae; det savne vi nu, og det kunde have Interesse hos 

Flere, cm et saadant existercde. Men det er ikke at formode, at en 

enkelt privat Mand vil kunne paatage siz dets Udgivelse, thi for

) Maaskee ogsaa ct Forstinstitut kunde sættes i Forbindelse dermed; for 

den tilkommende Godseicr vilde det være af Vigtighed.
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Dieblikket vilde det neppe kunne dække Omkostningerne, og en practisk 

Landmand har i Reglen ikke Evne til at opoffre sin Tid paa det 

Slags Befljæftigelser uden at faae sit Arbeide godtgjort. Heller 

ikke troer jeg, at det var en privat Mand muligt, ugeutligt at 

kunne levere et interessant Nummer, forend der er vakt storre In

teresse for Landoeconomien; et Institut derimod, hvor der var 

meget nyt Arbeide at foretage, hvor der opholdt sig Mcrnd, som 

hver i sit Fag kunde bidrage til et Ugeskrift, vilde have færre Vanske- 

ligheder at overvinde.

Hvor stedmoderligt Danmark har behandlet sine Landmænd, 

see vi ogsaa Exempel paa deri, at der ikke gives dem Reisestipendier, 

derimod kunnebaadeTheologer, Jurister, Læger, Polytechnikecne, Digtere 

og Kunstnere erholde Understottelse til Reiser i fremmede Lande i 

flere Aar. Og mon ikke netop den tilkommende Landmand vil 

kunne hoste en særdeles ftor Nytte af sin Reise? Han vil baade 

see, hvorledes Agerbruget drives paa andre Steder, have Leilighed 

til at sammenligne mange forffjellige Fremgangsmaader, og han 

vil ved Samtale kunne faae mange Anskuelser og Ideer at hore, 

hvorved han vil faae et ganske andet Blik over den landoeconomiffe 

Videnskab, enb han tidligere havde, og blive befriet for en Eensidighed, 

hvilken er vanskelig for Landmændene at aflægge, naar de kun 

kjende deres Fædrelands Agerdyrkning. — Saadanne Reiser ville 

ogsaa bidrage til, at fremmede Kreaturer bleve indforte; naar den 

unge Mand faae bedre Racer end vore egne, vilde han vistnok see 

at skaffe sig nogle Stykker deraf.

Idet vi flutte dette Afsnit, og dermed dette Arbeide, gjore vi 

endnu engang opmærksom paa, at det er Interesse for den land- 

oeconomiske Videnskab, som mangler, og at, naar dcu er vækket, da 

vil Agerbruget forsi for Alvor hæve sig. Det var forst, da Thaer 

fremstod, og hans videnskabelige landoeconomiske Skrifter udbredtes, 

at det tydske Agerbrug gjorde store Fremskridt; og i Danmark vilde 

det samme vistnok være T lfældet. Derfor var det ønskeligt, at der
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snart blev gjort Noget, for nt vække Interesse for Landoeconomien; 

hvad enten det kan flee paa de her anførte Member ved et Land- 

vcrsens-Instituts Oprettelse, ved at danne Monstergaarde, ved at 

udgive Ugeskrifter, og ved at meddele Rejsestipendier, eller vm det 

kan flee paa andre og bedre Maader, faa bor det vistnok gjores 

snarest muligt.
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