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I.

Om de Forholds Bestemmelser, man skjönt med Uvished og 

uden Hensyn til Størrelsernes indbyrdes Natur kan ansee mellem 
Skovskylds Hartkorn, og Ager og Engs Hartkorn.

Unægtelig falde Grændserne for Forholdet mellem Skovskylds 
Hartkorn og Ager og Engs Hartkorn inden for Værdien af o, 
eller en uendelig liden Störreise, og i, da Forholdet mellem de 
tvende Slags Hartkorn nödvendigen er större end f. Ex. ïôSôô Deel, 
og mindre end en Heel, eftersom Skovskylds Hartkorn ingen
lunde kan ansees af lige Classe eller lige Værd med Ager og Engs 
Hartkorn ; hvilket noksom kan sluttes af Matricul Landmaalings 
Forretningen, da man ingensteds finder Skovskylds Hartkorn op- 
summerede med Ager og Engs, men hver Sort Hartkorn for sig 
selv specificeret i Matriculen saavelsom i Modelbogen.

At Skovskylds Hartkorn derfor er af ringere indvortes Værd 
end Ager og Engs Hartkorn, det sluttes ei allene deraf, men
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tillige af, at forste Sort ikke contribuerer saa stor Skyld aarligen 
som sidste; hvoraf man uden Fejltagelse kan slutte. At Skov
skylds Hartkorn er en ringere Sort Hartkorn end Ager og Engs 
Hartkorn; og at Forholdet mellem hin og denne alrsaa er tilfor
ladelig mindre end i. Men saa rigtigt det er at gjore denne 
Slutning, saa urigtigt var det at slutte de forskiellige Slags Hart
korns Forhold af Forholdet mellem de aarlige Skatte, der svares 
af i Tonde af hver især; da der ere flere med bestemmende 
Störrelser, der fastsætte Forholdet mellem disse forskiellige 
Slags Hartkorn, og Skatskylden kan forandre sig for den ene Sorc 
uden tillige at forandres for den anden Sort, det Tid og Erfaring 
liar beviist; saa der ikke gives et uforanderligt Forhold mellem 
Skovskylds Hartkorns aarlige Afgift og Ager og Engs Hartkorns 
aarlige Skatskyld; og at magelægge Skovskylds Hartkorn med 
Ager og Engs Hartkorn omvendt i Forhold med de Contributio- 
ner, som svares af dem, vilde blive aldeles uretmæssigt, saale- 
des som paa sine Steder er antaget, at fordi der omtrent er sva
ret halv Contribution af Skovskylds Hartkorn imod heel af Ager 
og Engs Hartkorn, da 2 Tönder Skovskyld skulde gicldc mod 
i Tönde Ager og Engs Hartkorn. Urigtigheden af dette Magelæg
nings Forhold indsees saa meget tydeligere, naar man betragter et 
lige Tilfælde, neml. Mollesky'ld, hvoraf regnes halvt mod Ager 
og Engs Hartkorn, da ingen vilde kalde i Tvivl, at der var jo 
ligesaa urimeligt, at magelægge 8te Tonder Hartkorn Mölleskyld 
med 4 Tönder Ager og Engs Hartkorn, som at afgive 8 Tdr. 
Skovskylds Hartkorn imod 4 Tdr. Ager og Engs Hartkorn, og 
ansee hine ækvivalent mod disse,
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Naar man tillige lægger Mærke til, at Skovskyld i Matri-- 
eul Landmaalings Tiden nodvendig maa have været nedsat saa Jaugt 
som modigt i Forhold til Skovens befindende Beskaffenhed, uden 
Mensigt til Arealer, den indtog, allene for at fremme Regierin
gens psa den Tid saa meg.et alvorlige Hensigt, at befordre Sko
ves Opelskning og Skovplantning, hvorom de i Slutningen af 17de 
Aarhundrede mange udgivne Forordninger tilstrækkeligere vidne, 
og at mange Skove ei allene ere ansatte for Skovskylds Hartkorn 
formedelst Skovens Aggern- og Olden-Flor, men tillige for Græs
nings Hartkorn i Tilfælde, at Skovstrækningen ogsaa har indbefat
tet store Græsnings Strækninger, hvorpaa ikke har staaet Olden
træer; vil man letteiig overbevises om, at Skovskylds Hartkorn 
ikke kan ansees af saa ringe Værd mod Ager og Engs Hartkorn, 
at halv Skovskylds Hartkorn skulde regnes lige mod Ager og Engs 
eller Græsnings Hartkorn; ct Forhold, hvortil man ellers ikke 
Veed den allermindste Grund’, og til hvis Forsvar ei andet kan 
udfindes end det forhen engang værende Forhold mellem Skatten 
af i Tönde af hver Sort især, men hvis Forhold, som forhen 
er antaget som 16 til s, tiu virkeligen i det mindste maatte bli
ve som 21 til g, og i Eftertiden kan blive endnu mere foran
dret.

Langt rimeligere og beviisligeré er det derimod at ansee 5 
Tönder Skovskylds Hartkorn ligegyldig mod 2 Tönder Ager og 
Engs Hartkorn, omendskiönt det ikke er afbeviist ved mathe- 
marisk og oeconomisk Overveielse, om det Forhold er i alle Hen
seender det forsvarligste; hvilket i det Folgende skal blive mit 
Forsæt at afhandle.
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Alt hvad jeg kan anmærke til Forsvar for at Skovskylds Hart
korn hör saaledes regnes i Forhold mod Ager og Engs Hartkorn, 
nemlig 3 Tdr. af forste mod 2 af sidste, eller Tonde af Tor- 

rste mod 1 af Sidste, er efter folgende:

1) Udi Skovforordningen af 21de Jan. .1710 dens 23de Art. an-
föres, at paa det enhver .desbedre kan opmuntres til sine 
Skove i Hævd at holde, .bör herefter regnes halvanden 
Tönde Hartkorn af Skov mod 1 Tönde Hartkorn af Gods”.

2) Udi Skovforordningen af 26de Jun. .1733, dens 3gte Art.
findes selv samme anfört.

3) Udi occon. Journal udgivet 1758 for April Maaned er anfört
pag. 431» at Skovskyld ,maa regnes under de 200 Tdr. 
Hartkorn complette Sæde- og Hovedgaarde har skattefrie; 
dog saaledes : at halvanden Tönde Hartkorn Skov regnes 
mod i Tönde Hartkorn Ager og Eng; men Mölleskylds 
Hartkorn ikke tiene til at completterc Hoved og Sædegaar- 
de til 200 Tdr,

4) Fra hvem denne Anmærkning har sin forste Begyndelse og
Oprindelse, kan jeg ikke med nogen Vished melde, men 
som en tilforladelig Afskrift kan jeg meddele den. Ef
ter Marriculens Forfatning er Forholdet mellem den saakald- 

<te Matricul-Skat af Ager og Eng og af 'Skovskylds Hart
kornet bestemt som 2 til 1. Dette Forhold er ved de 
dels tilforn allerede af Hartkornet, under Navn af Sol
dater- og Rostieneste Hold, samt Provianrskar, siden 
anderledes bestemt, og under Navn af Rytrcrholds Penge, 
Oxe- og Fleskeskat samt Kornskar, paabudne ordinaire Skat-« 
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ter bleven forandret, da til Rytrerholds Penge, samt Oxe 
og Fleskeskatten af «Skovskylds Hartkorn svares ligesaa 
meget som af Ager og Engs Hartkorn, men udi Korn
skat ikkun det halve”.

Alt anförte var mig bekiendt for ieg udi mit Skrift om 
[ordskiftnings Læren udi det 15de Cap. §. 142 anförte: At 3 
Tönder Skovskylds Hartkorn er det samme som 2 Tdr. Ager og 
Engbunds Hartkorn: Hvilket desuden er en gammel Tradition 
udi Landmaalings Archiver, omendskiont man ikke af Landmaa- 
lings Matricul- Forretningen selv kan fuldkommen overbevises om 
dette Forholds Tilforladclighed.

IT.

Om at bestemme Forholdet mellem Skovskylds Hartkorn og 
Agers, samt Engs Hartkorn ved Hielp af de Data, som kan ud
ledes af Matricul-Landmaalings-Forretningerne.

Omend skiondt man ikke har i Landmaalings - Archivet 
Opsummering af Dannemarks hele Skovskylds Hartkorn, saaledes 
som samme ved Matricul - Landmaalingcn er ansat, saavel det 
conrribuerende, som frie Hartkorn under Hovedgaardene : har 
jeg dog af en Optegnelse for Aaret 1744 uddraget. At alt det, 
saavel contribuerende, som frie Skovskylds Hartborn, udgiör 
for Danmark 5020 Tönder, skiönt det contribuerende Skovskylds 
Hartkorn udgiör kun 2659 Tdr.; ved at multiplicere de 5020 
Tdr. Skovskylds Hartkorn med 24, sluttes, at hele Danmarks 
Skovskyld ugjör.i alt 12,0480 Stykker Sviins Olden. Naar maa

Piá. Stk Skn Kl Dtil. I Htftt 1809. T
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éa vidste Kele Danmarks Skovplans Areal > kunde man udfinde,' 
hvor mange geometriske Tönder Land, der svar« til hvert Sviins 
Olden, ligesom Og hvor mange Tönder Land, der overhovedet i- 
Giennemsnit maatte være regnet til hver Tonde Skovskylds Hart« 
korn; men da man endnu ikke har Summen af Danmarks samt
lige Öers Skov-Arealer, saa vil jeg aliene giöre et Beregnings 
Forsög med Frederiksborg og Cronborg Amt, hvis Sviins Oldens- 
Taxt uden Tvivl med störsre Agtpaagivenhed cr bemærket ved- 
Matricul - Landmaalingen;

Da nu Frederiksborg- og Cronborg- Amt tilsammen ere ma« 
triculercde for 155 Tdr. 3 Skpr. Skovskylds Hartkorn, eller 
Frederiksborg - Amt for 93 Tdr. 4 Skpr., Cronhorg - Amt for 
61 Tdr» 7 Skpr.> saa-er Frederiksborg- og Cronborg-Amt tilsam
men ansatte for 3729 Sviins Olden,- og deraf Frederiksborg - Amt 
de 2244 Stykker, og Cronborg-Amt de 1485 Stkr; men da Fre
deriksborg-Amts Skovplan udgjör 14675i geom. Tönder Land og 
Cronborg-Amts 22-897I geom,-Tdr-. Land, altsaa begge Amter til
sammen den Summa 57572z. Tdr. Land ; saa svarer til hver Ton
de Skovskylds Hartkorn paa Frederiksborg- og Cronborg-Amt i 
Giennemsnit 241*  geom.-Tönder Land,, og til hvert Sviins Olden 
overhovedet iotj geom. Td. Land»

Denne Slutning var rigrig, naar Skovstrækningen ikke til
lige indbefartede Græsnings- Hartkorn foruden Skovskylds Hartkorn;, 
man maae derfor först udfinde, hvad Part af den til Skovplan 
b.eregnede Overflade, der udgiör Græsnings Overfladen,, og et 
med Træer er begroet; men dettte Areal kan ikke ligefrem ud- 

i
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indes ved Hjelp af de geographiske .Carter, eftersom hverken 
Græsnings Strækningerne ere saa Speciel afFattede, som til dea 
Hensigt udfordres, ci heller er Maalestokkcn, dertil .er brugt, 
saa stor, som bchövedes for tydelig at kiende denne Forskiel, 
er ingen anden Maade tilbage at udfinde Græsnings Arealerne« 
Srörr.clse, som indbefattes tillige med Skovstrækningen, end en
ten at lægge Græsnings Hartkornet til Grund for Beregningen, og 
«tillige det Antal Hoveder, som Landmaalings - Modelbogen viser 
at svare dertil, ansætte et .vis Middel-Areal til Græsning for hvert 
Hoved, og derefter udfinde hele Græsnings-Arealet.

Men da Udslaget paa den Maade vil grunde sig paa et hy- 
pothetisk Maal, som ikke kan ventes at stemme overeens med 
der, som ved Græsningens Taxation er brugt, ja dette maaske 
paa de fleste Steder har været gandske v-ilkaarligt-, og allene paa, 
Slump bestemt, uden .nogen nöiagtig Hensyn til Störreise af Jord
strækningen, som kunde græsse bestemt Antal Hoveder, vil 
paa den Maade forgieves soges at udfinde det hele Areal -og An
deel af Skovplancn, som virkelig henhorer til Græsnings - Jor
ders Hartkorn, og ei under Skovskylden,

Derimod vil .man sikker kunne bestemme Græsnings-Arealet 
allene ved Hielp af Græsnings - Hartkornet, uden at indlade et 
Hoveds bestemte Græsnings-Areal i Beregningen, hvilken Unitet 
og er ligesaa ubestemt og uvis, som det hele Græsnings-Areal der 
söges. Men da maa der antages et bestemt Forhold mellem ea 
Tonde Græsnings-Hartkorn og £n Tönde Skovskylds-Hartkorn — 
vel atter cn Hypothese, som man vanskelig vil kunne træffe 

T 2



Overensstemmende med der sande Forhold, der ligger skiult t 
Skov- og Græsnings-Taxationen, men man kan dog sætte For- 
sög paa denne Beregnings Maade,, hvortil de udfordrende Data 
ikke ere saa aldeles vilkaarlige, som de den førstnævnte maatte 
grundes paa ; I-Iertil udfordres da at vide de nojagtigste Summer 
efter Modclbogen, saavel af Hoveders Græsning som Sviins Olden 
for Frederiksborg- og Cronborg-Amt.-

Men da jeg har udfunder, at Skovskylds Hartkorn paa de 
»tore- Skove og Overdreve paa Frederiksborg Amtr forholder sig 
til Græsnings - Hartkornet i samme som 71I : 57I; og at altsaa, 
naar 3. Tdr.. Skovskylds - Hartkorn regnes mod 2 Tdr. Græsnings- 
Hartkorn, da Forholdet mellem den Part af Frederiksborg Sko
ve, der er Taxeret til’ Sviins Olden, og den Part af Skoven,, 
der er taxerer til Græsning, blive, som 569 til 687, saa sluttes: 
at xVrs- Deel af Frederiksborg Amts Skov-Areal neml. af 14,675 
Tdr L^nd, udgiör den egentlige Skov, og saaledes det Antal 
6648 Tdr. Land; ligeledes, da paa samme Maade er udfunden: 
at Forholdet mellem den Part af Cronborg Amts Skove, der er 
taxeret til Sviins Olden, og den Part af Skoven, der er taxeret 
til Græsning, bliver som 394 til 1617; saa sluttes at Deel af 
Cronborg Amts Skovplan, nemlig af 22,897 Tönder Land udgiör 
den egentlige Skov, og saaledes det Antal 4486 Tdr. Land».

Da Skovlander paa Frederiksborg og Cronborg Amter, som 
svarer til Skovskylds-Hartkornet, efter denne Beregningsmaade 
blive 11134 geometr. Tdr. Land; saa sluttes at der er over 70 
geom. Tönder Land til hver Tönde Skovskylds Hartkorn. Men 
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da Sviins Oldens Taxten vist ikke ved Marricul-Landmnalingen 
er bestemt med synderlig JNöjagtighed, langt fra ikke grundet 
paa beregnede Forsög og derpaa bygger Overvejelse og. Udregning, 
men allene efter en lös Oversigt, formodentligen tildels efter det 
Antal Sviin, som sædvanligen have været fedet paa Skoven, hvad 
enten de ikke ere kunnet blive tilstrækkeligen fede, eller og 
flere kunne have været fedte, end som ere indladte paa Skoven, 
vil det ikke være mueligt med nogen rimelig Nöiagtighed at kun
ne udfinde hvad Skov-Areal man derefter skulde kunne ansee, som 
et passende Middel -Tal,, at- være fornødent til et eller vist Antal 
Sviins Olden,- og fölgelig kan derefter ikke fastsættes hvad Skov
plans Areal,, der bör svare til i Tönde Skovskylds Hartkorn.

Det eneste og sikkersre Hielpemiddel til at udfinde saavel 
det Areal, der vel begroet med fulde Oldentræer, bör svare til 
24 Sviins Olden, eller r Td.. Skovskylds - Hartkorn', som deref
ter Forholdet mellem Skovskylds og Ager og Engs Hartkornbliver 
de Erfaringer, som ved Forsög ere bekiendre, og de Forst-Data, 
som dertil kan benyttes ; denne Overvejelse betragtes da i fol
gende r

iir.
Afdeling. Om at bestemme Forholdene mellem Skovskylds- 

Hartkorn og Ager og Engs-Hartkorn,, ved Hielp af de hidtil be 
kiendte Data, som kan haves af Forstvæsenets Skrifter.

De mig bekiendte Forsög og til denne Hensigt fornodné5 
Data, som efter min Formening kan ansces ar være de paalidelig- 
ste, cre folgende:



En Eeg har over Hovedet givet 6> höist 9 danske Skjepper 
ved fuld Olden, saaledes som ved Reduction til dansk Maal sluttes 
af det i Krünits Encyclopédie opgivne.

Efter -Geheime-Forstraad Hennerts Anmærkning har maa 
ellers Exempel paa, at af en .Eeg, som med Top og alt gav 7$ 
Favn Brænde, af i<- Alens Længde, .er samlet .20 danske Skiep- 
per Agern, og man kan regne 1 dansk Tönde Agern af en Eeg, 
som giver 6 Favne, og hvis Top med Mellemgrene give 25 
Favn.

Paa 3400 Favne Eegetop (Favnen 1’ AI. lang), kan maa 
regne 1519 danske Tönder Agern, eller rettere 1149 Tdr», naar 
4 Del fraregnes for Vildtet.

Udi Eegen forholder sig Toppen 'til stammetræet ud i en 
hcel Eegeskov af iste Classe overhovedet som 34 : 100.

Naar Ege- Skovens Tilstand er saaledes, at den kan regnes 
til iste Classe, kan ved fuld Olden feedes 1583 Sviin af 25000 
Favne Taxt.

Bog eller Bögolden kan kun regnes halvt mod Agern. Af 
Proff. Spaths Bemærkning -sluttes: at for hver 100de dansk cubik 
Fod favne Brændsel, Eegetoppcn kan taxeres til, maa kunne reg
nes 2 danske cubik Fod Agern; altsaa 2 pro Cento af Toppens 
"Taxt i cubik Maal.

Efter Hennerts Anmærkning kan man sikkert regne, at en 
Bog paa 2-} Favn med Top og alt (Favnen if Al. .lang) iOg 



Rhinlanske cubik Fod, bærer 3 Danske Skicpper Bog eller Bog- 
Olden. Paæ hver cubik Fod Bögetop maae regnes 20 Lod Bog- 
Olden.

25000 Favne Bögeskovs Taxt give 7407 Kubik-Fod Böge
skovs Toptræe, som naar der er god Olden, bærer 3731 Tdr. 
Bogolden, hvoraf 1146 Sviin kan feedes i 70 Dage.

Under en Rödbög,. som var i Fred, er bleven samlet ef 
dansk Skicppe Bogolden; Træet var med Top og alt paa af Favn 
a 108 cub. Fod. Hele Bôgetræet forholder sig til sin Top og, 
Grene som 1000 til- 298.

Til at feede et Svin behoves 4 Tdr. 4*  Skp. Olden i 98 
Dage efter Geheime - Forstraad Hcnnerts Bemærkning; naar det 
Berlinske Maal reduceres til' dansk.

Af alle anförte Forst- Data vil jeg da til forestaaende Bereg
ning antage, at en Eeg af middelmaadig Störreise giver 6 Skpr. 
Agern; derimod en Bog af Middel Störreise giver overhovedet 3 
Skpr. Bogolden, og for hver Favn af 1 A4. Længde, Bögetop*  
pen indeholder, kan regres 45 Pd. Bogoldcn, og da 3 Skpr.: 
Bogolden veje 50 Pd., saa udgiör 45. Pd, Bogolden 2^ Skieppe, 
som er den Bogolden mån kan regne for hver Favn Top-Brænd
sel, Bögen- holder.

Til et Sviins Olden behoves, som forhen meldt, for 98 
Dage' 4 Tdr. 4I Skp. Bogolden. Altsaa Bogolden af 12I Böge- 
træe af Middel-St'örrelse til hvert Sviin, og fölgelig udfordres til 
24 Sviins Bogolden 292 Bogetræer af Middel-Störrelse, i Giennem- 
Miit hvert til 3 Favne. Derimod kan man for tøver too cubik
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Tod Favne-Brændsel, som Eegetoppen kan fixeres til, regne s 
danske cubik Fod Agern, og da 25000 Favne Egeskovs Taxe 
kan ved fuldkommen Agern-Olden feede 1583 Sviin, maa Eege- 
træets Top forholde sig til dets Stamme som 34 til 100, og Top
pen altsaa er 774 Deel, eller iy Deel af heele Træer; folgeligen 
maa en Eegeskov, taxeret til 25000 Favne, i Toppen holde 
6343 Favne, og altsaa feedes .af hver 4 Favne Egetop, à 108 cu- ' 
bik Fod, overhovedet et Sviin, og af 96 Favne Eegetop 24 
Sviin med Agern; fölgelig -udfordres Agern af 5f-Egetræe af Mid
del - Störreise til æt Sviins Fedning og tri 24 Sviins Agern-Olden, 
udkræves 129 Egetræer af Middel-Störreise, .Stykket overhovedet 
til 3 Favne i Gienncmsnir. Man kan da antage, som det sik- 
kerste Maal : at for hver 40 Favne Bôgebrændscl, en god Ol
denskov indeholder, kan regnes et fuldt Sviins Fedning af Bog
olden i 98 Dage; hvortil altsaa 12 til 13 Bøgetræer, hvis Mid
delstørrelse i Giennemsnit udgiör 3 Favne, saa ingen holde» 
mindre end 1, og ingen over 5 à 6 Favne Bogebrænde.

Derimod kan man overhovedet af hver 16 til 20 Favne 
Brændsel, som en god Egeskov er taxeret til, regne Agern ril 
et fuldt Sviins Fedning i 98 Dage, nemlig af 5 til 6 Egetræer,♦ •
hvoraf ingen er under en Favn, og ingen over 5 à 6 Favne, 
naar saaledes Middelstörrelsen af Egetræerne er 3 Favne.

Da det er ved Forsög bekiendt, ar 14000 C? Al., eller 
en geom. Tönde Lands Areal, kan fuldkommen indeholde 200 Fav
ne Brændsel enten af Eege- eller Bøgetræer, naar de har fuld 
Oldens Alder, og hvert Træe i Giennemsnit kan regnes sil 3 
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Favne Brænde; saa sluttes; at en geom. Tönde Land med fuld
komne Bogetræer overalt vel begroet, kan, naar den bærer vet 
til af Bogolden, feede 5 Sviin med Bogolden: og altsaa udfor- 
dres der til 24 Sviins Olden det Aar,, Bøgeskoven giver fuld Ol
den, næsten 5 gcom. Tonder Bøgeskovs Land, dog med den 
Forudsætning, at Skoven er fredet, men naar den ci har Freed 
for vilde Dyr, maa dertil lægges * Deel, og da udfordres 6a 
gcom. Tönde Land til 24 Sviins Bogolden; da Bogeskoven giver 
kun hver 3<lic Aar fuld Olden, og maaskee kan antages, at den 
giver | Deel af den fulde Olden i hvert af de 2 Aar, saa giver 
Bogeskoven i Giennemsnit kun 4 Deel af den fulde Olden aarligen 
og da 5 : i zzz 6i : ii¿, saa behoves desaarsag 11L geometr. 
Tönde Land god Bogolden Skov til at give 24 Sviins aarlige fuld 
Bogolden; og saaledes sluttes da: at 11 til 12 geom. Tdr. Land 
med fuldvoxne Bogolden bærende Bogetræer vil udfordres til at 
svare aarligen 1 Td. Skovskylds Hartkorn.

Men da det af min statistiske Tabel over Sielland er be- 
kiendr, at til hver Tønde Hartkorn haves overhoveder 8 geom. 
Tönder Ager og Eng af alle Slags Jorder; men ril 1 Tönde Skov
skylds Hartkorn efter foregaaende Beregning udfordres 12 geom. 
Tönder Land; saa vil af denne Beregning sluttes cn Bekræftelse 
paa: ar da 8 Tdr. Ager og Eng Svare til 12 Tdr. Skovskyld,-saa 
naar Jordbunden i Giennemsnit ansees eens, udfordres halv anden 
Gang saa megen Jord til Skovskylds Hartkorn, som til Ager- og 
Engs Hartkorn; men jo mere Jord der udfordres til det ene af 
ro forskiclligc Sorter Hartkorn imod som til det andet, jo rin
gere miae der ene Slags Hartkorn og være i Forhold til det ander:

Pid. Sti, Skr. n Deel. 1 Hafte 1809. U



aátsáa overbevises m*in  ved denne Beregning om ar Skovskylds- 
Hartkorn m-ia forholde sig til Ager- og Engs - Hartkorn i omvendt 
Forhold af de udfordrende Arealer; alrsaa omvendt som 12 ril g,.' 
eller 3 : 2", og föl'geligert 3 Tqnd'er Skovskylds - Harrkorn aqviva- 
Ient mod 2' Tonder Ager- og Engs • Hartkorn, forudsat at man 
skulde have' lige saa stor FordeeF af 1 Tonde Hartkorn Skovskylds' 
Jorder, som af en Tonde Ager og Eng,- san- blev Fordelen af' 
12 geom. Tondcr Skovland ikke større end af gte Tonder Ager 
eg Eng; alt under Betingelse, ar r Td‘. Skovskylds-Hartkorn1 
var af Fige VærcTie med 1 Td, Ager og Engs- Hartkorn, mcm 
naar Værdien af disse tvende forskielligc Sorter Hartkorn ci er’ 
eens, saa maa Skovskylds Hartkornet være saa meget ringere, jæ 
mere Areal dertil udfordre? af eens Jordbund æqvivaient mod lige*  
Hartkorn af Ager og’ Eng, da deraf folger, ar Indtægten af 
Skov-Arealet ei er saa' fordeelhgtig, som af Ager og Engs Areal';' 
og da Fordelen af r Tdi Skovskylds Hartkorn1 X 12 Tdr. Land, 
maa nødvendig være lige stor mod Fordelen af 1 Td. Ager og. 
Engs Hartkorn X 8 Tdr. Land, saa naat Fordelen skal af hver 
især være lige stor, bliver 1 Td’. Skovskylds Harrkorn X 12 Tdr. 
tzzr i Td. Ager og Engs Hartkorn X og aitsaa ved Division 
i Td. Skovskylds Hartkorn: 1 Td. Ager og Engs Hartkorn 
g : 12 = 2 : 3. Følgelig 1 Td. Ager- og Engs-Hartkorn —-if; 
Td. Skovskylds Hartkorn,-

Eegeskovcne cre i Danmark saa faa og tillige af saa uBety 
delig Störreise, at det ikke er fernödent at giöre lige Beregnings 
Forsøg med Svins Olden af Agern; Jeg anseer det derfor til
strækkeligt nok, at have ved denne Béregningsmaade beviist, at 



det, de Kongel. Skovforordninger har bestemt om Forholdene 
mellem Skovskylds Hartkorn og Ager- og Engs- Hartkorn, kan 
endog ved Mathematisk- Oeconomiske-Udregninger forsvares; og 
sikkert kan Forholden mellem Skovskylds-Hartkorn og Ager« og 
JEngs - Hartkorn ei ansættes ringere end som 2 til

Anmærkning.

De . forskiellige Tilfælder, der fordre at have et bestemt 
Torhold mellem Ager-Engs- og Græsnings-Hartkorn og Skovskylds- 
Hartkorn pre.:
r;< ' : * .ù7 '

1) Naar man skal udstykke eller parcellere en Gaards underlig
gende Jorder, og samme er ansat saavel for Ager- Engs- 
og Græsnings-Hartkorn, som for Skovskyld, som atter 
har to Tilfælder.'

¿T.) Naar Skovstrækningen til Gaarden er adskilt fra Gaardens 
övrige Jorder, er den, som i Matricul Landmaalings 

’ Tiden har været taxeret til Sviins Olden.

&) Naar den Skovstrækning, som i 'Matricul Landmaalings 
Tiden har været taxeret til Sviins Olden, nu befindes 
opdyrket, og ei særskilt kan udvise«.

ja) Naar Skovs Rettighed skal mag.elægges med Ager- og Engs
eller Græsnings-Jorder, hvortil da behoves at vide, hvor 
jEiange Tonder Skovskyld der bor være cqvivalent mod 1 
Td. Ager- og Engs- eller Græsnings-Hartkorn:

n) Naar hele Skoven, som skal magelægges, er ved Matri- 
.cul Landmaalingen ei allene ansat for Skovskyld og 



taxeret ril Sviins Olden, men og til Hoveders Græsning; 
altsaa er ansat baade for Skovskylds-Hartkorn og Græs
nings -Hartkorn •:

<*}  Naar en og samme ejer Skov og Græsning, der skal mage
lægges med Ager- og Engs-Hartkorn.

P) Naar tvende forskielligc ere Ejere, den eqe af Skoven, den 
anden af Græsningen, og begge skal tilskiftes sin vedbörlige 
Andeel af det Hele.

Sar umueligt det er at udfinde ved Beregnig, hvor stort 
Areal der i Gicnnemsnit kan være beregnet til en Tonde Skov
skylds-Hartkorn, ei allene fordi Græsnings-Hartkorn er blandet 
med Skovskylds Hartkorn, da mange Skove ere raxerte baade til 
Hoveders Græsning og til Sviins Olden, men og af Aarsag: at 
Skovskylds Hartkorn kan indbegribe meget ulige forskiellige Jord- 
Overflader, alt eftersom Oldenskoven har været enten ung eller 
gammel Skov, og enten har været begroet med mange eller fa*  
Oldentræer; saa er det dog mueligt, at beregne hvor mange Toti
der Skovland, der begroet med Bøgetræer i deres fulde Oldens 
Alder skulde være istand til overhovedet aarligen at indbringe 
den Sviins Olden, hvortil Danmarks samtlige Skove have ved Ma- 
tricul Landmaalingen været taxerte.

Denne Opgaves Oplosning cr af megen Vigtighed; særdeles 
i Hensigt til derved at kunne udfinde hvor stor Jord-Overflade 
en Bondegaard i det ringeste maatte være pligtig til at anvende 
paa de Steder, hvor Gaarden var ansat for Skovskyld, men ikke 



kunde udvise den Jordstrækning, som i Matricul Landmaalings 
Tiden dertil var taxeret. Skal en Gaard beholde for bestandig 
den Friehed at svare Skovskyld af opdyrkede Jorder, som mue- 
ligen, naar de blcve efter deres nærværende Beskaffenhed taxerte 
og beregnede til Ager- og Engs-Hartkorn, vilde komme til at 
contribuere aarligen mange Fold höiere Skatteskyld, end de nu svare 
Skovskyld; saa synes det tillige at fordre den uundgaaelige Betin
gelse, at et bestemt Stykke Jordsmon desaarsag af Gaardens Jor
der burde være ene og allene anvendt for bestandig til Skovs Op
elskning. Ikke skulde jeg paastaae at en Skovstrækning af lige 
Störreise, som i Matricul Landmaalingstiden, om endog samme 
kunde udvises, skulde være bestemt til Skov, da Skovplanerne 
i hele Danmark have udi Matricul Landmaalings Tiden været langt 
större end behoves til aarligen for bestandig at forsyne Landet med 
fornödent Brændsel; Men allene saa stor en Plan burde anvendes 
til Skov i Forhold til Gaardens Skovskyld, som ved en rimelig 
Beregning kan sluttes overenstemmende med hele Danmarks Skov
skyld og med de antageligste hidtil bekiendte Forst-Data. »Til 
den Ende, oplöses folgende Opgave:

At udfinde hvor stort Areal Jordsmon, der i Forhold 
med hele Danmarks Skov-Matriculsskyld og de antageligste 
Forst-Data bör beregnes at passe sig til en Tönde Skovskylds- 
Hartkorn, naar alle de betydeligste Omstændigheder, som 
derpaa have Indflydelse, tages i Betragtning.

Omendskiönt man ikke i Landmaalings Archivet har en 
virkelig Opsummering af Danmarks hele Skovskylds-Hartkorn, 
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saa er dog i et trykt dansk Skrift opgivet: at Danmarks hele 
Skovskyld skal udgiöre 5020 Tonder »Skovskylds Hartkorn, 
hvoraf de 2659 Tdr. cre .contribuabel Hartkorn, .men de 
2361 Tdr. Skovskylds - Hartkorn beregnede under Hovcdgaards 
Tax; og da disse Data ere ved pri.vat Bekiendrskab erhver
vede, for Aaret 1744, formodentligen enten fra et Kon
gelig Renteskriver Conroir, eller og fra Regnskabs Archiver, 
eller af dets der bevarede aarlige Regnskaber; saa tor jeg 
derpaa grunde min forehavende Beregning, og maa dermed 
og lade mig noie, eftersom det vilde, blive uendelig vitlöf- 
•tigt Arbejde at udfinde denne Sum af de mangfoldige did 
henhørende Prorocoller i Landmaalings Archivet: og desuden 
æj kan ventes ar det summariske Udslag formedelst mange til
fældige Forandringer vil for Aaret 1690 befindes overcenstem- 
anende med den Sum, som vides .for Aaret 1744.

Da nu overalt ved Marricul Land maa] i ngen er regnet 
24 Sviins Olden til en Tonde Skovskylds - Hartkorn ; saa slut
tes, at Danmarks hele Skovskyld udgior io2,|8o Sviins Ol
dens Taxr. For da des sikrere at kunne opldse den fore
satte Opgave, og have Oplosning for alle mueligc Tilfælder af 
forskiellige, efter Betingelse, antagelige Data, vil jeg; op., y . .... . . ■ ■ ■ . * ; ■
löse Problemet paa en almindelig Maade.

.Sæt Danmarks Skovskylds - Hartkorn ~ H: altsaa dens
I

Sviins Oldens-Tast, zzz 24 ÆSviin, antagesat — Deel af hele w
I • Î

Skoven er Ecgeskov, altsaa 1--------eller --------- - Deel Bø-
. n n



Det Areal Jordsmon, som Bor svare til en Tønder
Skovskylds-Hartkorn % Tdr. Land», et Egctræe af mid
del Störreise indbringer i et overmodigt Olden-Aar a Tönder 
Agern. Et Bôgetræe af Middelstørrelse, nemlig trl 5 Fav
ne Brændsel, indbringer i et godt Bog - Olden - Aa-r 6 Tdr. 
Bog : hvert rde Aar haves overflødig Sviins Olden. Altsaa, 
indbringer er Egetræe a£ middel Scörrelse, overhovedet Aar-

a 1tig. ■— Tdr. Agern» og et Bogetræe overhovedet — Tdr-
r r

Bog - Olden-

Til et fult Sviins Olden i 98 Dage udfordres c Tdr- 
Agern, men derimod d Tdr. Bog-Oiden.

Middch Taxten af det Brændsel,« en Egeskov eller Bøge
skov kan taxeres til paa 14000 O Al. zzz/: Der antal Træer 
af middel Størrelse til 3 Favne Stykker, som kan sraae paa 
en med Eege- eller Bogetræcr vel begroet fuldaldret Skov, 
ansættes zzz g. Forholdet mellem Toppen og Stammen i 
Eegen zzz 1: p og i Bögen zzz 1: det Antal Favne Træe-
tops Brændsel, som svarer til et Sviins Olden, af Eegen 
" h> af Bögen’ zzz Æ; det Antal Adr, Eegen eller Bo*  
gen er ufrugtbar til Olden ~ / og /z. Eegens hofeste Alder 
— ty Bogens ~ fz; Den Part af Skovens Olden, som

Vildtet fortærer ~ — Deel af det Heele. Da nu — Deel a£ 
m n

X Antal Tönder- Land, der udfordres ril 1 Td. Skovskylds-

Hartkorn, udgiör Eegeskov og
0

Deel udgiör Böge-



IÓO

ddse;

x Ton der 01-

Naar

Sviin

i Agern

Tönd er,

Træerne

— Deel
m

X a
■------•----

w r 
den, og 
Eegens 
t / 
’ t 
Olden;

S

af hele Oldenen, saa indbringe x Tdr. Land ikkun \*

•.? + (1 - 7) CHr2)^-*' “r Ol’ 

da Træer ansættes ufrugtbare ril Olden i (r) Aar og 
höieste Alder er t, men Bogens /!; saa bær kun 

t1 — s- Deel af Bogeskoven 

betydelig Ind fly-
Deel af Eegeskoven, og

men som kan ei ansees at have
Tönder Land ( i ~r — p 

VZ s + (‘ v)-(”~)’7- J

den. Da nu til et fuld Sviins Olden udfordres (r) Tdr. 
Agern i 98 Dage; men af Bogolden i lige Tid (2 f) og det 

j n i ’ _
skal feedes med — Deel Agern og ---- Deel Bog.

n n
da hele Olden af Eege- og Bogcskov lignes paa hvert

skov; men et Egetræe overhovedet det ene Air imod det 

andet indbringer ~ Tdr. Agern, og et Bogetræe — Tdr. 
r r

Olden; men det Antal, g, Træer enten af Eeg eller Bog (af 
3 Favne Brændsel i Durksnit det ene lignet mod hinanden) 
groe paa 1 Td. Land, saa indbringer (x) Tdr, Land

x a ~ 1 \
og Bog aarligen —• g + — )' g- x

saafremt Vildtet ei fortærer noget af Oldenen, og

i alle Aldere kunde bære; men da vildtet fortærer



í6¿

især, saa udfordres ril et Sviins Olden—- 4" ---- (w“t- i) Tøiv
n 11

de Olden; altsaa til 24ve Sviin, som (y) Tdr. Land, eller i 
Td. Skovskylds Hartkorn skal kunne feede, udfordres aarligen

[v 2 C ,-I-----
n

X -4 Tdr. Olden; og da (jr) Tdr.

Land, som udfordres af Skov,plan til en Tonde Hartkorns 
Skovskyld, skal være ¡tilstrækkelig til 24 Stykker Sviins aar-

i
blive/ i ~ --Y—g 4- fi ~ Y

\ m y 11 r \ my
lige Olden ; saa

24» og

«y a X , (n ~ (n — .1) b
—- a.  --------- „ g. 4- Ï---------- i—, g x ----- :---- —. g X
nr m n r nr ‘ m n r

2den Oplosning.

Sæt, som forhen benævnt, Skovens Brændsels-Taxt pr.
Tönde Land ligestor med f, nemlig af stor Skov og ikke Under- 

Vid. Sel. Skr. PI DtH. 1 Hafte 1809. X
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3^ov; saa da Forholdet mellem Top og Stamme i Eegcn, som 
forhen nævnt er =— i:p; altsaa ‘Forholder mellem Top og hele 
Træet “ 1 : 1 —Jr > og Forholdet mellem Top og. Stammen i 
Bogerræet = 1:7. Folgeligen mellem dets Top og hele Træes 
z~z 1:1 4" 7; saa bliver Trætoppens Brændsels Taxt i Fegen“

----—. f for hver geom. Tonde Land', eller 14000' ¡Z1- AL men-
1 + P

i Bogen- ~ —-—. ’øg da (./?) Favne Egebrændsel af Egetop,.
1 +7

svarer ti-l 1 Svi tns Olden, men A Favne af Bögerop til 1 Sviintf

Olden ; saa er h : 1 zzz -----— f :
1 -4-7?

/ 
h 4- h p

og k : i

---------- ; men da— Deel af Skovstrækningen som giver Sviins- 
k -f k q--------------n

n —— i
Olden1, er Eegeskov, og — -— Deel er Bogcskov, saa bliver

«'

af den Skovstrækning ar, som udfordres til cn Tönde Skovskylds
•V

Hartkorn- —
n

Tdr. Land Eegeskov og Tönder Böge-

/ X
3kov, og den Olden, som — Eegeskovs Land indbringer,, bliver

n

*___f___ .
n h 4“ hp

Tdr. Bögeskovs Land ind

bringer, bliver “ (« 1).'— — X
k ~^ k q’ og altsaa indbringer x



Tdr. Land aarlig Svins Olden ___ LÍ___ j_________
'h n hnp k 4" k q

____f* - (____ !____ + _l_ 
k n 4_ k n q \h n hnp k k q ' k n 4~ k n 

Dog .under den Betingelse, at Skovens Brændsels Favnctaxt (f) for 
en Tönde Land ci tages höjere, end at der tillige bliver Plads til 
de Træer, som sraae i Opvexr, men som formedelst deres unge 
Alder ei endnu kan bære Olden, og det i den Proportion, som 
der befindes mellem den Alder et Trace skal have, naar det aller- 

)• A

forst kan bære Olden, og den Alder, ¿et i det höicstc bör 
rtaae, för det bör borthugges.

Ligeledes indbeg.ribes tillige den Betingelse, at Skoven er 
fredet og ei udsat for at Vildtet skal tage Deel i Oldenen ; men 

dersom — Deel af Oldenen fortæres af Vildtet, saa maa— Deel
* m m

fx, ef-

+

fradrages fra { ■ 
0 V

Tönder Land ~ ~ X

À n -|- h 11 p 

tersom den Part af heele 
svinder; og da bliver det

x, eftersom den

i

k 4“ k q 
Sviins Olden 
Antal Sviin,

k n 4~ k n q.

paa x Tönder Land for- 
der kan faae tilstrække-

(-----1---------- ---------1-------- :---------- 1------- '
Vz n h np k 4~ k q * k n 4“ k n q

Part af hele Sviins Olden [paa x Tönder Land forsvinder, og di 
bliver det Antal Sviin, der kan faae tilstrækkelig Agern- og Bog-



Olden paa; x Tonder Land:
i

S Ó4

I

Men da det Antal Sviins OldenJ— )• f A'-

f x “ 24, og folgeligcni i

k 4- k q ' kn kiiq

i 1 . T
naar sættes ----- :—7------- F ;—:—7—’ ^^verh n -f- h 11 p k k q Rn kn q

Zra — „ 24 m

------------- 4-
h n 4~ h n p

X — 24 og X — ■ ■■:----- ;---- r.y P (w -r 1)

k n 4" kn q

skal være lige stort med det Antal 24, som en Tönde Skovskylds

Hartkorn er matrieuieret for, saa folger: at (------ •—--------- p
\// n 4- h fl P

= (-
— __ 1__ \ / X = f
k 4- k q ’ k n 4~ ¿ « qj \)

i m

Af bekiendte Forst -Forsög og Erfaringer vides efter de 
sikreste Udregninger:

At a — f Td. Agern; b — | Td. Besolden ; r = 2*  Td. Agern 
d. — 4! Td. Bogolden i 98 Dage, g — 26 f o: 333 eller 66f

Stkr.; w —_ 100; — rtro j ■— íooí —ellerx. a in

>n — 4; r — 3 eller 6; =z j eller i; t = 300; f ~ 

200; x — 50; h — 6 Favne af ij Alens Længde; ¿ — 12
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Favne ; — zzz
P ~

200 Favne af i

o. 34;

Alens Længde.

o. 29 g, f zrr 80 eller 100 eller

Jeg vil alene tilföie folgende Tal-Exempel til den 2den Op
losning, soin den Fineste.

24 m

('«-? >)/X 7—r~7------ F r~r~c~ -?• 7—rr— i altsaa :} 11 -f- h 11 p k 4- k q kn-\-kii qj^

96.
x~

ii

96.

er:

.96.
X — (o. Q00423 4- o. 019132 o. 000191) X 300 Altsaa:

3. iooX[;
6oo4"6oo.W i2-|~i2X laoo-f-

+ 7 T ,_ - - - I A1 r ç n n 
2364. 7058 1 52.2684 ' 5226. 8456J

X ~

X ”

96. __ 96.
(o. 019746) X 300 5-9238
16 ¿Vo geometriske Tonder Land.

Og folgcligen, naar Skoven er freedet for vilde Dyr, bli
ver X — isf Td. Land, saa at man kan med en temmelig Sik
kerhed regne: at 1 Tönde Skovskylds Hartkorn udkræver 12 ge
ometriske Tonder Lands Skovplan.
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Naar ved Opgaven ellers allene spörges om', hvor mange 
Tönder Land der udfordres til i Td. Skovskylds Hartkorn af 
cn gammel Bögeskov, som er fredet, hvori ingen Eege ere, 
saalcdes som den ved Taxation befindes, da vil Udslaget end
nu bliye mindre, og Oplosningen simplere.

Naar man med Hennert anrager, at hver Bog til omtrent 
3 Favne Brændsel (af i Alens Længde) bær i gode Olden-Aar 3 
Skiepper Bog; altsaa i giennemsnit aarlig 1 Skicppe, naar Oiden 
•bærer kun til hvert ßdie Áar, og ansætter en fuldaldrende Böge
skov, hvoraf intet Træe er under 90 Aar, at indeholde paa 1 
geom Tönde Land 200de Favne Brændsel, hvert Træe i Gien- 
nemsnit til 3 Favne; saa kan sikkert aarligen regnes 200 Skpr. 
Bogolden af slig en geometr. Tönde Land, à 14000 ¡Z} AL; men 
da et fuld Sviins Olden i 98 Dage udkræver 36 Skpr. Bog, saa 
kan paa 1 Tönde Bögcskovs Land af bemeldte Taxt feedes 5-J-Sviin; 
og altsaa udfordres til 24 Sviins aarlige Olden, eller til 1 Td. 
Skovskylds Hartkorn 4/5 geom. Tdr. Land, eller i det'hoiesre 5 
Tönder. .Saa man sikker kan antage, ar af den bedste Bo.goldcn- 
Skov af iste Classe udfordres i der hoiesre 5 Tdr. Land til 1 Td. 
Skovskylds Hartkorn, naar Skoven har Fred for vilde Dyr, eller 
<og 6 Tdr. Land, naar Skoven ei er indfreedet og frie for Vildt. 
Men naar man betænker, ar al Underskov, som sraar omkring 
eller imellem hvert stort Bôgetræe, gaaer ind med i Beregningen 
ved Skovens Taxation til Sviins Olden; saa bliver det Skov-Are
al, som svarer til 1 Td. Skovskylds Olden, endnu langt större 
end det virkeligen burde være.O

V-



Paa cn anden Maade- betragtet, kan for hver Bög af omtrens
3 Favne Brændsel, eller som aarligen overhovedet kan give i 
Skp. Bogolden, regnes 200 EJ Al. gandske tabt samt al Fordeel 
af Græsning og Underskov, og saaledes tabes da 4 Skpr. Land, 
for hvert Sviins Olden, som ikke kan indbringe anden Afgröde 
end Svinets Feedning; altsaa tabes det Areal 4 X 24 Skpr. eller 
12 geom. Tonder Land for hver Tönde Skovskylds - Hartkorn, 
og Indtægten aarligen af disse 12 Tönder Land, er da ene og 
allene 24 Sviins Fedning. Men da, efter Pastor Trojels Bemærk
ning, et fuldkommen Sviirt kan feedes med 4 Tdr. Kartofler, 
saa om jeg vil kunne ansce denne Feedning ligesaa fordeelagtig som 
med 4-I Td. Bogolden, hvilken Forskiel da vel ei kan blive saa 
betydelig, at den kan give nogen Usikkerhed i Beregnings Fol
gen, og man ansætter den laveste Priis paa 1 Tönde Kartofler til
4 Mkr., eller g Ski. Skieppen, som den en Tid har kosrer, 
bliver Fordelen af 12 Tdr. Bøgeskovs Land, eller af dens aarlice 
Indtægt at beregne til 16 Mkr. \ 24 “ 64 Rdlr., og saaledes 
den aarlige Indtægt i Olden af 1 Td. Skovskylds Hartkorn 64 
Rdlr., og altsaa den aarlige Indtægt af hver geomerr. Tönde Böge- 
skovs Land 5I Rigsdaler; og da til i Tönde Ager- og Engs Hart
korn i Sielland overhovedet haves 8 Tdr. Land af alle Sorter Jord 
Ager og Eng; saa vil neppe kunne regnes höiere Indtægt af de ¿te 
Tdr. Land Ager og Eng end af de 12 Tdr. Bøgeskovs Areal.

Men da Bogen i af sin Alder giver ingen Olden, og 
Vildtet odelægger Deel, saa bliver dog den virkelige aarlige 
Olden-Indtægt af enhver geometrisk Tönde Bögeskovs Areal i gien-
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nernsnit kun det halve, nemlig: sj- Rdlr., og af i Tonde Skov
skylds Hartkorn 32 Rdlr. aarlig.

Man slutte da heraf: at de freedede store Oldenskove maa 
allene i Sviins Olden kunne indbringe en betydelig aarlig Fordeel, 
naar de paa rigtig Maade blive benyttede.

»


