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Om at bestemme Storrelsen af det Stykke Jord t som kan vare 
tilstrækkelig Vederlag

for

Tiendes Oppeborsel.
Afhandlet paa marhemaliff Maade

ved

Niels Morville.

Loest i Videnffab. Scelffcib den 22 December 1780.

aar Eieren af en Capital er med samme saaledeS indffrcrnket, at han ei kan 
benytte si.q af den paa anden Maade, end derafaarligen indrageen be

standig Rente, saa maae der ei vare sterre Fordeel ved at eie Capitalen end ved 
ar eie den aarlige Rente, og maae altsaa begge Deele gielde for ligegyldigt Pant. 
Tienden, som folger med Embede, haves kuns paa Livs Tid, og kan ei over
drages en anden end Embedsmanden; Naar den da raxeres, maae den ansattes 
af ligeVardie med en Capital, der indbringer ligcsaa megen aarlig Rente, som 
Tiendens aarlig Jndtcegr er v«rd, efterår Omkostningerne ere fradragne. Li
gedan forholder det sig med Jorder, om de blive solgte, da ffulde de blive be
talte med en Capital, hvis Rente blev Jordens Afgrode, Omkostningerne fra
dragne; man kan altsaa uden ar lide Tab omruffe er Stykke Jord med en Tien
de, naar Jorden indbringer ligcsaa meget, esterat Omkostningerne med Dyrk
ningen ere fraregnede, som Tienden indbringer, saasom begge Deele ej kan ffat- 
tereS af ander end det de aarligen indbringe.

Forinden man ved Beregning kan noie bestemme, hvorledes Tiendetages 
ren ffal kunde vederlcrggcS med Jord i Stedet for Tiende, maae man forud 

Nye Saml. II. B. D sastjatte
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fastsatte de Fordeele og Tab, som mode saavel Ticndegiveren som Tiendetage- 
ren ved flig Mageskifte. ?

Ticndegiveren bliver ved at afflaae et Stykke Jord i Stedet for at er- 
lagge Tiende befriet for Omkostningerne med Sædekornet, som skulde faaes paa 
de Steder, hvor Tienden kanes in natura, famt fri for Omkostningerne med 
samme Jords Gisdflning, Ploining, Harving og Indavling, bliver fri for 
al den Sinkning, som falder ved Tiendens Angivelse, Tilling og Indkiersel 
til Stader i det hoieste een Miil borte. Ticndegiveren svarer ei storre Afgifter 
af samme Jord, end han svarede for han mistede den, Forskiellen bliver i den 
egentlige Forstaaelse, naar Beregningen giores noiagkigen, al den Jord, fom 
tilforn kaldtes Tiendegiverens, (Fient han ei nod nogen Indlagt af den, kal
des nu Tiendetagcrens.

Som en nyttig Land-okonomisk Folge af at vcderlagge Tiende med Jord 
maae tillige bemarkeS, at Tiendegiveren efter flig Magelagning besindes at have 
tilstrækkelig Halm-Fodering og Giodffning til stn ovrige Jord i vedberlig For
hold til Jordens Storrelse, hvilket han ei havde tilforn, imedens han erlagte 
Tiende in natura, da han mistede baade Halm-Foder og Giodskning, som 
skulde vare fornoden til at vedligeholde Jordens Krafter. Den eeneste For- 
deel som Tiendegiveren har af den Jord, hvorpaa den afgivende Tiende har 
groet, er For- og Efter-Graöning, der dog ei kan vare Middel til Giodsknin- 
gens Formerelse, ligesaa lidet som til OpdratenS Forogelse, saasom, der for
medelst Tiendens Erlaggelse i Straaet vil mangle Foder til OpdratenS Vin
terhold.

Hvad TiendetagerenS Fordeel og Tab angaaer, da maae han ved at tage 
Vederlag af Jord, i Stedet for Tiende, have Omkostninger med selv at lade 
den Jord giodske, ploie, harve, besaae, tillagge Sadekorn, indavle og kar
ske, som ham skal indbringe ligesaa stor Indtagt, som Tienden forhen ind
bragte, derimod har Tiendetageren den Fordeel, at han sparer Udgifter med 
<1 holde Taller, samt andre med Tiendens Modtagelse folgende Udgifter.

Det besynderlige fortiener tillige at bemarkes ved Tiendens Vederlaggelfe 
med Jord, at ligesom Tienden i frugtbare og nfrugtbare Aaringer er meget for- 
skiellig, faa er og paa lige Maade Afgroden af den Jord, som han faaer til 

Veder
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Vederlag, saa Bestemmelsen derved sees befriet deslige tilfaldig Fornrrrmelse, 
fom ellers paa anden Maade ei ffulde kunde undgaaes.

Efterat saaledeS have forklaret de Fordeele og Tab, fom mode saavel 
Tiendegiveren som Tiendelageren, ved at tage Jord til Vederlag for Tiendens 
Oppeborsel, maae jeg tillige bencrvne de Talbestemmelser, som rimeligviis kan 
bruges til forncevnke Opgaves Oplosning. Man kan regne, at naar Ager- 
Iorden er efter den gamle Landmaaliugs Sprog aarlig god Jord, nemligen af 
faa stcrrk Muld, at den ideligen kan bruges, giver den overhovedet fyvfold: 
Naar Ager-Jorden ei er aarlig god Jord , men dog beste Byg-Jord, fom maae 
ei behove mere end eet AarS Hvile, for at kunde bruges i to Aar, kan den aller
beste give overhovedet i det hoieste fexfold, den ncrst beste femfold aarligen: Der« 
fom Agerjorden er god Havrejord, maae den behove ligefaa lang Hvile- font 
BrugS-Tid og kan anscettes at give sire ril femfold: Den Agerjord, der er alde
les sandig og gruuset, faa den kuns kan give Grode i 2 hoist 3 Aar; men maae 
hvile i 4 eller 5 ja vel i 6 Aar, giver gemeenligen overhovedet kunS tre hoist 
sirefold.

Middelprisen paa alle Slags Kornvahre, Rug, Byg, Havre, font 
de meest almindelige Sadearter, kan, naar saaes omtrent ligemeget af alle 
Slags, i Durksnit beregnes til 8 Mark.

En Tonde Lands Dyrknings Omkostninger, nemligen Giodffning, Ploi- 
ning, Harving og Indavling, kan beregnes til samme Vcrrdie, fom Udsceden: 
Endeel forfarne Landmcend ere eenige om denne Scrtning.

Halm-FoderetS Priis kan beregnes til een Mark for hver Trave, og hver 
Tsnde Land kan give 4 til 5 Traver Halm-Foder.

For- og Efter-GrcrSning af hver Tonde Land kan ansattes til 2 Marks 
Vardie.

Grcreningen af hver Tsnde Agerland, font hviler, kan aarligen overho- 
det regnes ar vare af 4 Marks Voerdie, naar Jorden ei hviler over et Par Aar.

Omkostningen med at bortkiore Tienden een Miil kan for hver Tonde Land 
beregnes til 24 Skilling.

Ved Hielp af anfsrte Talbestemmelfer, er man i Stand til at beregne 
felgende

D s Opgave:
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Opgave: At bestemme Storrelsen af det Stykke Jord, som kan vcrre 
tilstrækkelig Vederlag for Tiendes Oppeborfel.

Oplosningen kan ffee paa tvende forffiellige Maader:
1) Ved at beregne hvor stor Agerlandet bliver, naar Tieudegiveren skal 

lide ligesaa stor Tab ved at afgive Jord, som han leed ved ot erlcegge Tiende.
2) Ved at beregne hvor stor Stykke Agerland, der med forneden Hvile 

og Brug skal kunde indbringe det samme, som Tienden, esterat Omkostningerne 
«re sraregnede.

Den iste Oploünings-Maade angaaende: Naar Beregningen st?al grun« 
deSderpaa, at Tiendegiveren ffal lide ligesaa stor Tab ved at fralcegge Jord til 
Vederlag, fom ved at afgive Tiende, da om man antager, ar en GaardS til

horende Agerjorder bestaae af 30 Tonder Land, og — Deel af Agerlandet dyr

kes om Aaret, altfaa det Antal Tender Udsted, faa ar Tienden deraf, 

naar Jorden giver overhovedet (m) Fold, bliver eller El! Tender 

2 b
Korn, som indbringes af 2— Tonder Land; regnes Halmfoderets Vcrrdie af 

hver Tsnde Land — 4 Mark, Tiende-KiorstlenS Omkostning — 1^ Mark, 
tilsammen 51 Mark, og samme reduceres til en Tsnde Korns Vcerdie, bliver 
det efter foranfsrte Benarvnelfe af Tonde Korn Vcrrdie, beregnet for hver

2 b
Tonde Land, hvorpaa Tienden groer, altfaa for T ond er Land belober det 

sig ril Tonder Korns Vcrrdie; Omkostningen med Scrdekornet bliver — 

— Tonder Korns Vcrrdie, og Dyrkningens Omkostninger i Folge foranfort«

2 b
kigeledes" Tender Korns Vcrrdie, faa at al Tab ved Tiendens Erlcrg- 

. , , 2 dm , «b , ab 2 b
gelse in natura maatte aarligen ffatteres for ~ , naar

For- og Efter-Grcrsning ei indlades i Beregningen, men da samme efter for, 
ansorte Talbestemmelse kan ansattes af hver Tonde Land for 2 Mark aarligen, 

eller
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bmx

eller reduceret til en Tonde Korns Vcerdie = Z Tonde Korn, saa bliver Vcer- 

Lien af For- og Efter-Grcrsning paa Tender Land — Tender Korns 

Vcerdie, altfaa belebet sig aarlig Tab for Tiendegiveren ved at erlcrgge Tienden in 

natura til - ------- t-—- +---------— og ud; (n) «Xat til 3 bm + +
n 16 n n 4 n z 16

6b — — Tonder Korn.
4

Storrelftn af det Stykke Jord foettes — x, ved hvis Udlcrg til Tiende, 
rageren Tiendegiveren ffal have ligefaa stor Tab, fom forhen ved Tiendens Er, 

lceggelfe in natura. Naar, fom forhen er ncrvnt, de — Deele af Jorden 

bx 
dyrkes om Aaret, og Jorden giver (m) Fold, da bliver Indtcegten af — 

Tender Lands Afgrode hvert Aar Tonder Korn, og naarScrdekornet — 

bx bx
— samt Dyrknings - Omkostninger, der ligeledes beregnes til —, fraregnes, 

bliver den beholdne Indtcegr = ~ — ~t foruden Halm-Foderet; men 

da en Tonde Lands Halm-Foder —4Mark reduceret til enTondeKornsVcrrdie — 
Z Tende Korn, bliver Vcrrdien af al Halm-Foderet, som frembringes aarli- 

gen af Agerlandet — ~ Tonder Korn. For- og Efter-Grcesning paa 

b x
Tender Land belober sig efter forrige BeregningS-Maade til — Tonder Korns 

4 n
aarlig Vcerdie, altfaa bliver al Indtcegten af den Jord, som bcfaaes i eet Aar 

—— — — + — 4-— Tonder Korn; men af den Jord, som hviler nemligen
H n an 4 n

Cn bx „ nx—bx
—-—J x Tonder Land, bliver GrceSnings-Indtcegten ——— Tender Korns 

Vcerdie i ct Aar, felgeligen bliver den aarlig Indtcegr af Jorden (x) af det An- 
lal Tonder Korns Vcrrdir

D 3 »
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__ bmx abx^bx bx x bx

n n 2 n 4 'i 2 2 n
/"bm 2 b b b i b > 

---- (--------------- -------- i------- 1-------------- ) X —
X. n n 2» 4 n 2 2 'V

C— — ~ + —") x; saa ar Tabet for Tiendegiveren ved at afgive Jord i 
n n 2 ✓

Stedet for Tiende bliver i (n) Aar af Vcrrdie — (bm — i| b 4- x Ten

der Korn. Da nu Tabet ved Tiendes Erlcrggelse i Sttaaet, fom forhen be
regnet, maae vcrre ligefaa stor, fom Tabet ved Vederlæggelse med Jord, ffal 
man befinde Ligning imellem folgende Storrelser:

22b 2 b z n\3 bm 4----- — 4" 6 b---------ZZ7 (bin — iHb 4------ ) X
3 16 4 X. * 2/

- Zbm 4- 2YTff b 4~ 6 b — I b  48 bm 4~ 117b
H bm —• if b 4~ n X i6bm — 28 b 4-8 o

2
Exempel.

Sort de f Deele af Agerlandet dyrkes om Aaret, faa at b=2, 0=3, 

og Jorden giver femfold, faa at m=5, da bliver x — — 5^, faa

at der af 30 Tonder Agerland ffulde fralcegges 5^ Tonder, naar f af Ager
landet dyrkes om Aaret; men da det er oienfynligt at denne Beregniugs-Maade ei 
grundes paa rigtig Hypothefe, efterfom Beregningen af Jords Vederlag for 
Tiendes Erlcrggelft nodvendigen maae grundes paa den Forudfcrtning: at Jor
den, som beregnes, maae vcrre af den Storrelfe, at den efter paagaaendeOm
kostningers Fraregning kan net op indbringe den beholdne Jndtcrgt, som Tien
den in natura forhen gav, efterår alle Omkostninger ere fraregnede, tilfeies

Den 2den Oplosnings-Maade:

Hvorved bestemmes, hvor stor Stykke Agerland, der efter fornoden 
Hvile og Brug indbringer det famme, som Tienden forhen indbragte, Omkost
ningerne paa begge Sider sraregnede.

En
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En GaardS Jorder antages ot bestaae af det Antal Tonder Land ~ a,

staaer af (b) Tonder aarlig god Jord, (c) Tonder af beste Byg-Jord, (d) 
Tonder af god Havrejord, og (e) Tonder af faudiq og gruustt Jord, faa at 
a~b + c + d + e, fo ni hver ifrer udfordrer ulige Hvile og Brugs Tid.

For at bestemme Vcerdien flfeller hvad Part af Agerlandet aarligen 

overhovedet skulde bruges, maae man vide hver Sort Jords forneden Brugs 
og Hvile-Tid, i)aa = b + c + d + e, men (b) bruges bestandig, faa bru- 

b
ges den Part af Agerlandet — bestandig, for at vide hvad Part af (c) aarligen 

bruges, da naar Brugs-Tiden — c — 2, og Hvile-Tiden — h = 1, fa a 

maae den t~Deel af Agerlandet (c) aarligen bruges, altfaa den Andeel 

som ndgior den Part af al Agerlandet. Naar Jordens (d) 

BrugS-Tid fcrtteS = t' — r og Hvile-Tid rzz h' = 1, faa beregnes paa fam-

faafom t' — h'; altfaa den Part af al Agerlandet (a), fom i den Henseende 
d

bestandig bruges, bliver — —

Paa ligedan Maade beregnes den Part af Agerlandet, naar BrugS- 
Tiden fcrtteS —t"—2, og Hvile-Tiden — h"z= 5, da bliver Parten af 

er"
Agerlandet (e), som aarligen bruges t„ forø af al Agerlandet (a) udgier 

et"
den - Part; altfaa bliver den Part af Agerlandet fom aarligen bruges

dien af ~ bekiendt, naar for hver Sort af Agerlandet vides, hvor mange Aar 

i Rad hver Sort Jords Natur tillader at bruges, og hvor lang Tid famme ud
fordrer til fornoden Hvile overeenstemmeude medJordens Beskaffenhed, og naar 

Vcerdien
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Værdien af^ paa flig Maade faststettes, vil Bestemmelsen af det Stykke Jords

mon, som bor afgives til Vederlag for Tiende, i alle Henseender passe sig.
Til Beregningens Forkortning vil jeg da ved Opgavens Oplosning fatte 

dm Siorrelse, som er b-r-gn-l ~ , °g

stedse bruge den Benavnelse ~ til at bemcerke Hvad Park af Agerlandet aarli- 

gen bor bruges i Overeenstemmelse med Jordartens Natur.
Dersom man kan antage, ar kil en Gaard saaes omtrent ligemeget af 

alle Slags Kocnscrd, forflaaes under Navn af i Tonde Korn, et Middel-Tal 
af de almindelige Slags Korn, som kan faaes, f. Ex. naar til en Gaard kan 
faaes ligemeget af Rug, Byg, Havre og Boghvede, forflaaes under Navn 
af en Tsnde Korn 2 Skpr. Rug, 2 Skpr. Byg, 2 Skpr. Havre og 2 Skpr. 
Boghvede, kan derimod faaes dobbelt faa megen Rug fom Byg, dobbelt faa 
megen Boghvede som Byg, og ligesaa megen Havre fom Byg, da bemorrkee 
en Tonde Korn 2? S kp. Rug, zj Skp. BoghvSde, i| Skp. Byg, samt 
if Skp. Havre, naar man da fletter, at til Gaarden kan faaes af iste Slag- 
Korn nemlig Hvede («) Tender, af adet Slags nemlig Rug (/3) Tonder, af 
Zdie Slags nemlig Byg (y) Tonder, af 4de Slags nemlig Havre (S) Tonder, 
af 5te Slags nemlig Erter (e) Tender og af 6te Slags nemlig Boghvede (y) 
Tonder; men til Gaarden kan i alk faaes (a) Tender, da bliver Bemarkelfen 

af en Tende Korn — — Tonder Hvede 4- — Tonder Rug + — Tonder Byg 
a a a

-4- — Tonder Havre + — Tonder Erter + — Tender Boghvede, denne Stor- 
a a a

reffe tilkiendegiver overalt ved Opgavens Oplosning, hvad der foxstaaes under 
Navn af en Tonde Korn. Paa ligedan Maade vil og en Tsnde Korns PriiS 
bestemmes, uaar Middelprifen paa en Tonde Hvede, Rug, Byg, Havre, 
Ecker og Boghvede er bekiendt, da deraf letteligen bestemmes Vcerdien af 

— Tonder Hvede, — Tender Rug, — Tender Byg, Tonder Havre, — 
g a a a a

Tender Erler og ~ Tender Boghvede, naar de Værdier fammenlagges, ud-

giore
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giøre de Prisen paa en Tsnde Korn, som svarer til Opgavens Oplosning, og 
maae ved Tal-OpleSningeu anvendes, naar man paa det alleryderligste vil op
loft Opgaven.

Jordens aarlig Afgrode eller Mangefold efter en Tonde Udsted sættes uu 
111, saa at en Tonde Sædeland giver m Tsnder aarlig Afgrode, denne Stor- 
reife kan være forskiellig et Aar imod et andet og ulige i Hensigt til forfkiellig 
Sæde-Art, ikke desto mindre kan man efter Jordens Beffaffenhed noget uær 
bestemme, Hvor mange Fold hmr Jordart især kan aarligen indbringe, naar 
det frugtbare faavelfom ufrngtbare Aar i Durksnit beregnes, faaledes som i fore- 
gaaende er viist. Er da den Andeel af Gaardens Agerland, fom bruges om 

Aaret og, som forhen er nævnet, af al Agerlandet (a) er (b) Tonder aar

lig god Jord, som giver (f) Fold, altsaa giver den aarlig gode Jord i Afgrode 
Hvert Aar (bf) Tonder, den Part af anden Sort Jord, nemlig god Byg- 

tc
jord, som bruges om Aaret, er som forhen viist samme giver (g) Fold, 

altsaa dens aarlig Indtægt , den Andeel af zdie Sort Agerjord, som bru-

d
ges om Aaret, er, som forhen meldt = —, sættes dens Afgrodes Mangefold

, dk
“ k bliver dens aarlig Indtægt — —♦ Den Part af 4de Sort Agerjord,

et,y 
nemlig sandig og grnuftt Jord, fom bruges om Aaret, er fom forhen — 

ansættes samme at aarligen give i Durksnit (I) Fold, da bliver Indtægten deraf 
Ct^l ((‘o*

— , --, altsaa bliver Indtægten af de 4re Sorter Jorder =z bf+ —- 
t" -f- h" t -j- t*

d k et*  * 1
4--------V —^7-, og da al den Jord, som om Aaret tages i Brng er

2 V' “T~ 11”
b + 775 + |+ « stå bliver V«rdien af m —

tc d et" x 
+ t"+h+ T+F+lyJ

E Naar
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Naar Opgaven ffal paa det yderligste oplofts, maae denne bestemte Vcer- 
die af (m) bruges udi Beregningen.

Scrt til Exempel at b —57 c=io, d=io, e=g, da fom for
hen er meldt f—7, g — 5, k= 4, 1 = 3, c=2, h=iz c"=2, 
h“~5, faa bliver m = 92H- 18/i = 5™ Fold.

Vcerdien af Halmfoderet, fom frembringes af en Tonde Land,. anftrttcS 

= y Deel af en Tonde Scedekorns Vcerdie,. hvilken maae anfo-ttes del hoieste 

den kan ffatteres efter nyttigst Brug, matt an stet ker den end ikke for hoit om 

man stetter ~ , faa at Halmfoderet,, fom frembringes af en Tonde Land,

er af famme Vcerdie, font Halvdeelen af Sædekornet,, fom udfordres ril at be- 
faae den Tonde Land.

Omkostningerne med en Tonde Lands Dyrkning kan efter kyndige Land- 
mcends Samtykke ansteltes at vcrre ligefaa stor fom Vcerdien af Scrdekornet, da 
Dyrknings-Omkostningerne ere tillige des storre, js kostbarere Kornstrd der ffal 
faaes, en Tsnde Hvede f. Ex. koster langt mere at nedlcrgge end en Toude 
Havre, og en Tonde Rug, ffiont deu faaes paa stnnme Slags Jord,, fom 
en Tonde Havre, koster dog mere at nedlcegge end en Tonde Havre,, faafom 
hvor man kan kuns faae en Tonde Rug, der kan faa es 10 til 11 Skiepper Havre.

Grcrsningen af en Tonde Land udi 6 til 7 Maaneder an fattes = —

Deel af en Tsnde Korns Vcerdie, denne Storrelfe er meget foranderlig, og 
den allervanjkeligste noie at bestemme i Forhold til Vcerdien af det Korn, fom 

kunde faaes paa famme Plads. Der ringeste Vcerdien af ~ Deel kan anftrt-

1<s er f, det sterste if eller Af Jordens Natur og Beffassenhed maae 
denne Vcerdie faststettes, til Exempel vil jeg antage, at naar Jorden bruges i 

2 Aar, men hviler i et Aar, bliver — = —, naar Jorden bruges i ligefaa 
8 3

lang Tid, fom den hviler, og for Exempel bruges i 4 Aar, men hviler i 4 
„ Aar, 
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Aar, sattes ~ ~ il, naar Jorden bruges i 2 Aar og hviler i 5 Aar antages

— rz: —, da i Folge foregaaende, den Part afAgerjorden c, som bruges om
8 . 3

tc
Aaret er — , bliver den Andeel af Agerjorden c, som hviler, zzc —

tc tc + ch — ct ch , „ M
, altsaa dens aarltg Errcrsnings - Vocrdre —

- h Tender Korn. Den Andeel af Agerlandet, som bruges og hviler lige 

lang Tid, er — d, altsaa bliver den hvilende Andeel u Z d, ogGrcrSningS- 
Vnrdien af den Sort Jord aarligen ~ | d Tender Korn; Af den ringeste 

Sort Jord, som bruges i t" — 2 Aac og hviler i h" — 5 Aar, er ^7-^,

»et//
om Aaret i Brug, altsaa hviler e —p^-p^ =z py-p—, hvis Grcrsnings« 

eh"
Vardie om Aaret ——— ■ , ; folgeligen bliver Vcrrdien af den aarlig 

3r ~r3h z
Grasning — - h 4- d + Tender Korn, da Strceknin- 

,ch eh"
gen, som indbringer den GrceSning, er — ^p^ d + Tender 

Land, saa bliver en Tsnde Lands "GraSning 12=
.acl1 +j J+

3‘~t3h---------- - —--ti— Tonder Korns Vardie, altsaa faae«
_5lL_ + xd + -^l—

t + h ' T t" + h"

paa d4n Maade Vcrrdien af =2

2 cd 3 d ____ eh"

— --------------- 31<,-^3h" 05/ V-rrdierne af c, d, e, t, t", h,

— ------ - -4- * d -4--------------- ■
t-f-h 3 t"4-h"

li" ere bestemte, kan Vcrrdien af ~ deraf fastsattes; S«t til Exernpel, at 

E 2 L—10, 
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c—io, d~2o, ez=3o, t—2, h—i, t"=2, h"—5, da bliver
2 ch _ - o j eh/z ch

3H-3I1 9 9' 2 5' stzzd-3 h- — 31 ™ 7?' H^h —
30 „X I rl Trt  —1  ____ ------- OT-I 1 -------  2f“i~I54-77

3 „_33, 3d__10, t„+h„ — 7 —217, sslgel.gen^ —— 

. 24^ __ 307
34if 438

Saasom For- og Efter-Grasning kan noget nrer anfeeS halv faci fordeek- 
agtig fom Heel-GrcrSniug i 6 til 7 Maaneder, fan en Tonde Lands For- oz 

Efter-Grasning anscttteS til ~ Deel af en Tonde KornS Vcrrdie.

Sattes det Stykke Agerjord zzz x, fom skal gives til Vederlag for 
Tiendens Erlceggelft og indbringe aarligen famme Indragt, naar Omkostnin- 
5erne ere fraregnede, font Tienderi aarligen forhen indbragte, da bestemmes 

samme paa folgende Maade: Saasom Deel af Agerlandet (a), altfaa ~ 

Tonder Land aarligen dyrkes, faa betales Tienden in natura med — 
ion 

Tonder Lands Afgrode; men —- Tender Land giver ester foranforke Beneev- 

nelse til Afgrode ~ Tonder Korn tilligemed Halm-Foderet af Tondee 

Land, der tilsammen ndgior al den Indtcrgt, fom Tiendetageren har af en 
Gaards Jorders Tiende, da Halm-Foderets Vcrrdie, fom forhen navnet, er 

«f en Tonde Land ~ Deel af en Tonde Korns Vardie, bliver Halm-Foderet af 

— Tonder Land af famme Vcrrdie, fom —— Tonder Korn, altfaa bliver 

Tiendctagerens hele aarlig Jndtcrgt af en Gaards Tiende ~ — 4------—
ion i o nr 

Tsnder Korn.

Det Stykke Agerjord = x Tonder Land ffal give famme Jndtcegt, 

naar Omkostningerne ere fraregnede, deraf befaaes kuns Deel, altfaa ~ 

Tonder 
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Tonder Land, som giver i Afgrode aarligen — Tender Korn tilligemed Halm« 

Foderet, og naar Sadekornet frarcgncS, bliver Afgrodens Vcerdie : 

foruden Halm-Foderet, og naar Dyrknings-Omkostningerne regnes, 

fom forhen er navnt, for det samme som Sadekornet koster, bliver AfgrodenS 
, mx 2 x

virkelig Vardle — —-------—, hvortil maae lagges Værdien af Halm-

Foderet, Eftergrasning af det Agerland, fombesaaes, samt Grusning af det
Hvilende Agerland. Halm-FoderetS Vcerdie af en Tonde Land er efter foransorte 

m y Deel af ScrdekornetS Vardie, altsaa bliver Vcerdien af Halm-Foderet af 

x x
— Tonder Land — Tonder Korn. Gravningen af en Tonde Land er, som 

forhen navnt, " ~ Deel af ScedekornetS Vardie, fom kunde saaeS paa sam

me; men da x — — Tonder Land hviler til GrcrSning, saa bliver Vardien 

af GrceSlandetS aarlig Jndtcegt — — — —. For» og Ester-Grasnmg haves

paa Tonder Land, hvis Vcerdie i Folge foranforte bliver — , altsaa

bliver den aarlig Indtage af x Tonder Land =z — — — 4- — —
n n nr s ns

X
— og2 ns a

folgeligen

am a MX 2 X X X X X
7 4----------7 --------- 4- — 4~ — 4~io ii i o nr n n nr s ns 2 ns

am a
— 2X4-

X nx X X
IO

- 4- MX - - 4- 4- - 4-io r r s s 2 S
/am , a x Z I n I T "X( — 4- — ) : (m — 2 4- — 4------ -- 4~ —J 1 — Xkio io ry X. r s s

amrs 4- as
— Xio uns —* 20 IS 4’ io s 4~ i o nr — 5 r

E 3 i sie
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iste Ez'empel.
Sat at Gaardens Agerjorder = a =: 30 Tonder Land, at deraf de f 

Deele aarligen bruges, altsaa , og n — 4. Jorden ansattes at 
n 3

give aarligen femfold i Afgrode, felgeligen m — 5. Halm-FoderetS Vcerdie 
af en Tonde Land sattes uu 4 Mark, og, naar Middelpriftn paa en Tonde 
Korn antages n 8 Mark, bliver HalmfoderetS Vcerdie — f Deel af Sade- 

kornets, altsaa — ~ —, og da Graöntngen af en Tonde Land kan regnes til 
r 2

4 Mark, bliver ogfaa ~ altfaa s = 2, lige saavel fem r — 2, deraf 

ftlg-r,
amrs 4- 'as

at da x "----------- 1-------------------- —r---------------------i o «ms + io s — 20 is -f- i o nr — $ r 
bliver x -±1 >600 + 60

'200 20 — 80 4" 30 — is
altsaa x — NZ — 4^ Tonder Land.

Felgeligen stal af hver 30 Tonder Agerland fralagges'4^ Tander Land 
tU Vederlag for Tiendens Erlæggelse, faafremt de f Deele af Agerlandet aar
ligen kan bruges, og Jorden overhovedet giver femfold, samt anforte Priser 
paa Halmsoderet og GrcrSningen passer sig til Stedet, hvorpaa Beregningen 
anvendes, da altsaa Deele af alt Agerlandet maae udlagges til Vederlag 
for Tiende.

2det Exempel.
Antages som forhen at til Gaarden henhorer 30 Tonder Agerland, saa 

at S — 30, men at kunS den halve Deel af Agerlandet kan om Aarel vcere i 
Brug, saa den ovrige halve Deel maae hvilen og da Agerjorden hviler i 4 Aar, 
maae dens aarlig Afgrode og overhovedet regnes til fyvfold, naar al Jorden 

er nogenlunde god, altsaa m = 7, i ovrigt som forhen y — > men da 

GrceSningen formedelst Jordens Hvile bliver i det mindste dobbelt saa god, maae 

man fatte — — 1, saa at GraSningen da vil overhovedet kunde ansattes lige 

med 
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med en MiddelpriiS af Scrdekornets Vcrrdie, som kunde saaes paa GrcrSlaudet,. 
om det brugtes tit Ploiland, da bliver Vcerdien af

x 4^0 + 3°_____________________ 450  3_
140+10 — 40+40 — 10: 140 14

Allfaa maatte under de Betingelser af hver 30 Tonder Land udlceggeS 3^4 Tan
der Land til Vederlag for Tiendens ErlcrggelM fo tn blev allfaa de Deele af 
all Agerlandet; Dersom man scener m = 6, som paa ntange Steder vil 
kunde passe sig, naar de overflodige Aar saavelsom de Aaringer, da MiSvext 
indfalder, i Durksnit beregnes , da neppe med Vished vil ventes over sexfold 
af alle Slags, naar de allerbeste Aar Ml tillige bode paa de ringeste,, da bli
ver x — 34 , faa al der af Agerlandet maae udlcrgges^ de ^5 Deele til Ve
derlag for Tienden^

Da

d

3 die Erempek
Dersom en GaardS tilhorende Agerjorder — a,. som forhen, ansattes 

— 30 Tonder Land,, deraf s) — 5 Tonder Land aarlig god Jord,, c = 6 
Tonder god Bygjord,, d — 12 Tonder god Havrejord,, e — 7 Tender ringe 
Jord, stun udfordrer 5 Aars Hvile, for at kunde bruges i 2 Aar. Som for
hen ncrvnt sceltes t —2, h~ 1, 2,, h"_ 5,. da bliver i Folge for-

anførte den Part af Agerlandet,, fom aarligen bruges eller ~ j—

+----- H pr?—' folgeltgen — — — +------- \--------—— — — — —.

den aarliggode Jord giver (5) Fold— 7,. den gode Bygjord giver (g) Fold — 
den gode Havrejord giver (k) Fold — 4^ og den ringe Sandjord giver (1) 
Fold — 3, maae deraf bestemmes Vcerdien af m —

bf + r+h+T+^+F-):Cb+-4ä;"1'
faa at man faaer m == (35 + ¥ + V + V) : (§ + ¥ + ¥ + ¥), alt- 
faa — -,+= 5> Den Part,, som Vcerdien af en Tonde Lands frembragte

Halmfoder ndgior af samme Tønde Lands Scrdekorns Vcerdie,. nemligen — 
r

Deel kan uden Feiltagclfe anscetles, fom forhen — 4, da den Størrelse har 
omtrent lige stor Indflydelse saavel i Tiendens Vcerdie,, som i Jord-Vederla- 
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gets. Hvad Værdien af-^angaaer, da maae den bestemmes af den forhen 

anførte Ligning

7— c~tVh + d + e~F+i7< 

Ctc d r"e x
c-t-+h + 7 + e~7+i7j3 

faa at man befinder
i
7 — 6 — y + 12 + 7 — y __ 19

(6 — J2 + 6 + 7 — y) 3 29
altfaa bliver s — f 9: Da man af Bencrvnelfernes Talbestemmelftr har ud

funden at — -H, altfaa n = |y, famt s = — i, felgeligen

r = 2, men ligefom forhen a — 30, ni — 5, faa bliver ved Omstttning i 
den forhen fnndne Ligning

x — amis + as

10 mis + 10S — 2ors + to nr — 5 r

X = r 330 X ff_____________ ___________ \ _9S7O_
xCioo + 10 — 40) X (ff) + — ioy 2510^

altfaa x — 34268 Tonder Land:

Fslgeligen maatte under auferte Betingelser de -ff^ö Deele af Ager- 
landet afgives til Vederlag for Tiendes Erlceggelfe, eller af hver 128040  
Al. Agerland fralægges 16269  Al. til Vederlag for Tiendes Eclceggelfe, 
naar de locale Omstændigheder fvare til de udi Exemplet brugte Talbestem- 
melfer.

Til Lettelfe ved bestige Beregninger har jeg efter den forhen bestemte al
mindelig Lignig udregnet hosfoiede 6 Tabeller, fom viife, hvor megen Jord, 
der flfal afgives til Vederlag for Tiendens Erlcrggelfe, beregnet for hver 30 
Tender Agerland, Gaardens Jorder indeholde, naar Agerlandet giver over
hovedet enten Z, 4, 5, 6, 7 eller 8 Fold, hvoraf det bliver bekiendt hvad 
Part af Gaardens Agerjord, der ffal fralægges til Vederlag for Tiendens Er- 

lceggelfe.
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l«ggelse. Den iste Tabelle er beregnet for alle de Tilfaldet, hvori — er cn- 

ten — s, eller — ellerEE£, 03 er enten =z f, elfer — f, eller —

eller — /?, eller — 4, eller — A, eller — Deel af al det Agerland, 
som om Aaret bruges til Scrdeland, faint (m) ansat — 3. Den 2den Ta

belle er beregnet for alle de Tilfalder, da y enten — f, eller — f, eller ~ 

i, og y enten —, eller— eller — eller — A, eller — Z, eller 

~ Ti, eller —§ Deel af al det Agerland, fom om Aaret bruges til Scrdeland, 
famt (m) ansat — 4. Den zdie Tabelle er udregnet for alle de Tilscelder, da 

" enten — §, etter — £, eller — 1, og y enten f, eller — f, eller— 

I/ ellens, eller — Z, eller —eller — samtm — 5. Den 

4de Tabelle er beregnet for alle de Tilfaldet, da ~ enten — |, eller — Z, 

eller — 1, eller — ij , men ~ enten — f, eller — /T, eller — Z, etter— 

tt, eller — f, famt ni — 6. Den 5te Tabelle er beregnet for alle de Til

fælder, da ~ enten — 4, etter — 1, eller — if, og y enten — /T, eller 

Ez 1, eller — •&, eller — f, faml M —7. Den 6te Tabelle er udregnet 

for alle de Tilfcelder, da — enten — 4, eller == 1, eller — i4 , famt —
s n

enten —/T, eller — , eller —eller —og m —8. I ovrigt 

er Vcrrdien af Halmfoderet, fom en Tonde Land indbringer, nemlig - over

alt antagen i Deel af Scedekornets Voerdie,

Nye Saml. IT. B. F
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i. Tabelle.

Som udviser hvor megen Jord der ffal afgives ril Ve

derlag for Tiendens Erlæggelse, beregnet for 

hver 30 Tsnder Agerland, Gaardens Jor

der indeholde, naar Agerlander giver overho

vedet trefold, dam —z.

— — Den s
Dart, som Dcrr- 
dien asenTsnde 
k a ud 6 aarlig 
Grcrstting ud- 
gior af en Tsn- 
de Kadetorns 
Vcrrdie.

Den Part af Agerlandet, som om

Aaret bruges til Scrdeland —

T
3 5 J.

7
_5 
IX

1
2

6
II 3

i   1 

S 3
G G G G * G

cS— )n 
Tdr.

tj-1 " 3H 4aV 4xt«’ 415 41 .ULV4121 d

1 ____ 1_

5 9
2=4355 o_9_3_

DIS 8
- tM5254 311 G G

Den Andeel (x) Tonder Land, som 
ffal udlcegges kil Vederlag for Tiendens 
Erlcegqelfe.

IL Ta-
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II. Tabelle.

Som viser hvor megen Jord, der stal afgives for Tien

dens Erlæggelse, beregnet for hver 30 Ton

der Agerland, Gaardens Jorder indeholde, 

naar Agerlander giver overhovedet aarligen 

firefold, da m — 4.

Den Andeel (x) Tonder Land, fom 
stal udlcegges til Vederlag for Tiendens 
Erlæggelse.

— — Den 
s

Part, som Vær
dien as en Ton- 
de LandS aarlig 
Grcrsnina ud. 
gior af en Ton- 
de Scrdekorns 
Dcrrdie.

Drn Part af Agerlandet, som om

Aaret bruges til Scedeland — ~

1 f X
7 a <5

IX f

i ___ i
s 3 4a® 4Tg aX7*t92 41 411

4x14X7 
Tür.

2. — i_ 
s 9 ' 3 H 3ö-5 3 la 4ao 4W5 4H

i ___ 1_
s 9 3 ■/o 3Ü a 9

3 2.12. 3tåå 311 3M 4s79

43

HL Ta-
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HL Tabelle.

Som viser hvor megen Jord, der ffal afgives til Ve

derlag for Tiendens Erlceggelfe, beregnet for 

hver 30 Tsnder Agerland, Gaardens Jor

der indeholde, naar Agerlandet giver over

hovedet aarligen femfold, faa at m = 5.

— — Den 
s

Part, som Vwr- 
dun af en Toir- 
dc Lands aarlig 
Grcesning ud- 
qior af tn Ton
de Scrdekvrus 
Bcerdre.

Den Part af Agerlandet, som om

Aaret bruges til Scedeland —

T
3 -5

' 3 

t X 6 4
II

»I» 3l 0.4«.
3 8 3 ML 3-80 3 25 3514

2_ — 2_ 
s 9 SÅ «2-4 39X 3^86 3x% 3Ü .H5

3 245 34

I ___
s 34 3- 3 A 3/ä 3/0 QX =

329 34

Den Andeel (x) Tonder Land, som 
ffal udlcegges til Vederlag for Tiendens 
Erlceggelse.

IV. Ta-
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IV. Tabelle.

45

Som viser hvor megen Jord, der ffal afgives til Ve- 

derlag for Tiendens Erlæggelse, beregnet for 

hver 30 Tsnderland, Gaardens Jorder in

deholde, r.aar Agerlandet giver overhoveder 

aarligen sexfold, saa ar m “ 6.

Den Andeel (x) Tender Land, som 
ffal udlcrgges ril Vederlag for Tiendens 
Erlceggelse.

— — Drn 
s

Dart, som Vcrr- 
bien af en Ton
de Lands aarlig 
Grcröning ud- 
gier af en Ton
de Sædekorns 
Bwrdie.

Den Part af Agerlandet, som om

Aaret bruges til Scedeland ~ —

7
1

T
2

•fe
3

II øiu
□ 238

« 57
□ 98 332

-J04
□ 28'3

-78
□ 9 X

i __  7_
s 9 3tso

« I B3.
□ 5 2* 3-H 3W4 «66

□ 95

i __
s 3 Tb

*1-2—5 62, 3i 3t5- 3tx

- — i4 
s

oM
247

Ä

3 3i

F 3 V. Ta-
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V. Tabelle.

Som viser hvor meßen Jord der ffal afgives fli Ve

derlag for Tiendens Erlcrggelse, beregnet sor 

hver 30 Tender Agerland, Gaardens Jorder 

indeholde, naar Agerlandet giver overhove

det aarligen syvsold, saa at m — 7.

— — Den s
Part, som 
dien af en Ton- 
de Lands aarlig 
Gesesning ud- 
qisr af en Ton
de ScrdekornS 
Dairdie.

Den Part af Agerlandet, som om 

Aaret bruges til Scrdeland —

_5_
IX 1 6 f

_L — r
s

M M G 3Z

I ___

s 31. 3Å G

-L= rx
s 2445 2-H 3

Den Andeel (x) Tonder Land, fom 
skal udlcrgges til Vederlag for Tiendens 
Erlæggelse.

Vi. Ta-
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VI. Tabelle.

47

Som viser hvor megen Jord, der ffal afgives til Ve

derlag for Ticndens Erlcrggelse, beregnet for 

hver 30 Tender Agerland, Gaardens Jor

der indeholde, naar Agerlandet giver over

hovedet enefold, saa ar m —

Den Andeel Tender Land (x), fom 
IlToI udloeggeS til Vederlag for Tiendens 
^Erlcrggelfe.

— — Den 
s

Part, fom Vcrr- 
Dien af en Ton
de Lands aarlig 
ErLsning ud- 
m'er af en Ton
de Sædekorns 
Pcrrdie.

Den Part af Agerlandet, som om

Aarel brugeo tilScrdeland =

5 
II

x 6
3

1 __ x
s

e O O Q-5LDI4

I ___ I
s

g JL 3Å 0-X2.5-47 G *

— —
s

2xfi M 3 G
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Ved et Exempel vil jeg oplyse Tabellernes Brug. Dersom Jorden gi
ver overhovedet femsold i Asgrode, og de | Deele af Agerlandet dyrkes, samt 
vides, at Vcerdien af en Tsnde Lands aarlig Groesning udgior de £ Deele af en 
Tonde ScedekornS Middelpriis, da viser den Zdie Tabelle, at der ffal for hver 
30 Tender Agerland, som tilhore Gaarden, afgives 4/3 Tender Land til Ve
derlag for Tiendens Etlceggelfe, altsaa ffal under de Betingelser afgives den 

Izz Deel, eller som er det samme som den///0 Deel af al Agerlandet, saa 
3 o

at af hver 2190  Alne ffal fralag ges 297 □ Alen, naar | Deel af Agerlan
det dyrkes om Aaret, Agerlandet giver overhovedet femsold, samt Vcrrdien af 
en Tonde Lands aarlig Grcrsning belsber sig tit | Deel af en Tonde ScedekornS 
MiddelpriiS.

Anmcerknitlg. Skionr jeg ved at summere en Mamgde Sogners gamle 
Matriculs Hartkorn udi Ringsted og Vordingborg Amter har befunden, at 
Summen af ethvert Sogns gamle Matriculs Hartkorn er sielden under 5 og 
ligefaa sielden over 6 Gange saa stor, som Summen af det Hartkorn, hvortil 
Kongelig Majestcets Tiende, samt Kirkens Tiende er matriculeret, vil dog der
af ei nogen sikker Regel kunde udfindes for Jorders Beregning til Vederlag foe 
Tiende, den jeg ellers formeener at vare fuldstmidigen bestemt ved denne ma- 
thematl.ee Afhandling.

Norsse


