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Uden at indlade mig i nogen vidtiöftig Forerindring om denne 
Materies Vigtighed, maatte det tillades mig at igjentage det, 
som enhver fornuftig Huusholder maae være overbeviist om : 
At en viis Huusholding er den ægte Grundvold til timelig Vel- 
gaaende. Ja, jeg tör nævne, endog til den ævige. Den ufor
nuftige og slette Huusholder kan aldrig i alle sine Handlinger 
vise sig som et retskaffent Menneske, men fristes idelig af ud
vortes tvingende Aarsager til at overtræde Pligter, ihvor ædelt 
og fölsomt hans Hierte end er dannet, enten af Naturen eller 
ved Opdragelsen. Det er allene den viise Brug og Anvendelse, 
der udmærker den retskafne kloge Huusholder. Men denne 
Viisdom kan han hverken virkeligen besidde paa den rette 
Maade, ikke heller retteiigen udöve, uden at have bestemte 
Kundskaber om Midlernes Styrkes Forhold til Hensigten. Uden 
disse kan han hverken gjöre rigtige og viise Valg, ej heller 
bestemme den vise Brug, passende nöyagtigen med alle Ho
ved- og Bie« Omstændigheder.

Brændsels-Huusholdingen er blant andre en, hvori saa- 
vel en enkelt Mand, en heel Familie, ja et heelt Land kan 
udove sin oeconomiske Viisdom ved rigtig Brug og klog For
synlighed; men hertil udkræves en særegen Storrelses-Lære, 
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elier den paa Brændsel anvendte matlrem atiske Beregn elses-Læ
re, uden hvilken Stats- eller Landliuusholderen umuligen kan 
rigtigen overskue og blive de Viisdoms og Forsynligheds Reg
ler vaer, der bör iagttages, ligesaa lidet som Huusholderen 
selv, uden denne mathematiske Kundskab, kan overbevises om 
den for ham selv og for hans Efterkommere, saavelsom for 
Landet bedst passende Sparsommeligheds Grad.

Maa det tillades mig at fremsætte min Formening, da 
er jeg af de Tanker, at man virkeligen rover fra den Fattige, 
naar man bruger en större Mængde af Landets höjtnödvendige 
Producter, end til Nödtörft behoves, eftersom derved, forme
delst alt for overflødig Brug, Prisen forhöjes for den Fattige 
Arbejder til hans Kaars Forværrelse, og man vil da vel ej hel
ler ansee det unyttigt, at jeg her korteligen afhandler Bereg
ning over forskjellige Slags Brændsels Dröyelse, de i Forhold 
dermed fornödne Mængder, og til sammes Production udfor
drende Arealer, derved opgiver de Hjelpemidler, som endnu 
savnes, dels for at kjende de danskeStaters Brændsels Formue, 
over og under Jorden, dels for derefter at bestemme den nöd- 
törftige Forsynlighed for Efterkommerne, hvilken fremfor al 
anden Slags Forsynlighed, er saa meget mere nodvendig, som 
al Brændsel, endog det ringeste Slags, behover mange Aar til 
sin Production.

Det forste jeg da ved Beregningen maa overveje er 
Oplosningen af den Opgave : at udfinde : hvad Mængde af lor- 
skiellige Sorter Brændsel der skal give lige oeconomisk Dröy
else mod en Favn tort Bøgebrænde af i dansk Alens Længde, 
som indeholder 107 Stykker, og efter Vidensk. Selskabets afdöde 
Medlem, Fabrikmester Gerners opgivne Forsög vejer 2000 dan
ske Pund.
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Til denne Opgaves fineste Oplosning udfordres dels Efter
retning om de ved Forsög udfundne Udslag der bestemme 
forskjellige Sorter Træes og Brændsels spesifike eller eensrum- 
mige Tyngde5 dels og sikkre Forsög, som vise, hvad forskiel
lig Virkning forskjellige Slags Brændsel har udrettet. Angaa- 
ende forskjellige Sorter Træers særegne Tyngde, da erdet be- 
kjendt, at Oberlandmaaler Faggot i Sverige, saaledes som hans 
Afhandling i Svenske Vettensk. Handlingar forklarer, har i en 
Trækasse, af Længde ioo dec. Linier, Brede 84, Dybde 83 Li. 
og Indhold 697200 Sv. cub. Linier, sammenpakket folgende 
forskjellige Sorter Brændsel, hvis Vægt saaledes udfaldt, at 
Birkebrændet, som indtog hiint Rurn, vejede 20 Skaalpund; 
Granbrændet 174 Skaalpund, Mosetörv 174. Skaalpund, og deres 
spesifike eller eensrummige Tyngde altsaa maatte bestemmes 
efter disse Forhold. Efter Professor Karstens Bemærkning udtryk
kes haard Grantræes spesifike Tyngde ved o,55o; Bogetræets 
ved 0,862; Blöd Gran-Træets ved 0,498 ; Fyrtræets ved o,3oo ; 
Almetræets ved 0,800, Eegetræets ved 0,^29, naar Vandets 
Tyngde udtrykkes ved en Heel.

Ifölge Mindermans Tabel, vejer 624 Pd. grönt ungt 
Eegetræ, naar det er tort, kun 334 Pd. ; gammelt grönt 
Eegetræ 49 Pund, kun 3i4 Pd. , naar det er tort: 4I4 
Pd. grönt Bogetræ, naar det er tort, vejer kun 3o4 Pd. ; Af 
gron ung Gran, vejer 36 Pd., naar det er törret, kun 254 
Pd. ; Gammel Gran- eller Fyr-Træ, som grönt vejer 3o4 Pd., 
vejer tort kun 244 Pd.

Ved Reduction efter Vegas Tabeller, bliver, naar rent 
Flodvands Tyngde udtrykkes ved 1,00844, lige Volume Bö- 
gebrændsel udtrykket ved 0,854 ; og Eegebrændsel ved 
0,92p; naar det er af Stammen, men ved 0,870, naarpp er 
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af grönne Grenej Asketræ af Stammen ved 0,929, af Skud 
ved 0,784; Fyrretræ ved o,55o. Efter disse Proportioner 
finder jeg ved Beregning, at naar en dansk cubik Fod Vand 
vejede 6*2 tVö% danske Pund, skulde en dansk cubik Fod Böge- 
brænde veje 02danske Pund, en cubik Fod Egebrænde 
af Stammen veje ^7^^, af grönne Grene en cubik Fod 53T9^- 
d. Pd. ; En cubik Fod Asketræ af Stammen 52T3Q^-, af Skud 

d. Pd.; og en cubik Fod gammel Gran eller Fyrretræ 
veje 34ts- dansk Pd.

Anmærkning.
Den Forskjel, som gemenligen erfares mellem Resulta

terne af adskillige Forsög for at bestemme adskillige Sorter 
Træes særegne Tyngde, hidrörer af deres ulige Törhed og 
den ulige Mængde Vædsker, de indeholde.

Efter de nyeste, og saavidt jeg kan skjönne, de paali- 
deligste Forsög, som Forstmester G. L. Hartig i Aaret 1794 
har bekjendtgiort udi Physic. Versuch über den Verhältniz 
der Brendbarkeit der meisten deutschen Waldbaum-Hölzer. 
Marburg 1794, og som jeg her har reduceret til dansk Maal, 
har en dansk cubik Fod af det stærke 200de aarige Ved af Stam
men af Drue-Egen vejet grönt 69- Pd. eller 6*9,223  Pund,, fuld
kommen tört 4^4- Pd., eller 45>53() Pd.t og ved 200 cubik 
Tomme af dette Træ er af 4^ Pd. Vand uddunster 44 Pd- 
Vand i 12 Timer; derimod har en dansk cubik Fod af Stilk- 
Egens Ved af 190 Aars Alder , neml. af Stammen, vejet 
grönt 674 Pd., eller 67,546 Pd. , og tort 4^TuWn Pd., og ved 
2100 cubik. Tomme af dette Træes Brændsel er i 12 Timer ud
dunster 44 Pd- af 45 Pd. Vand.

En dansk cubik Fod af et 12.0 aarigt Bôgetræes Stamme- 
har vejet grönt 63T%%9^,. fuldkommen tort 38^^ Pd.,. og ved
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200 cubik Tomme af dette Træes Brændsel er uddunstet 44 
Pd. af 45 Pd. Vand i 12 Timer. Derimod har af 80 aarig 
Bôgebrænde ved lige Mængde, neml. 200 cubik Tomme, hvoraf 
en cubik Fod tort Stammetræ vejede 41tVoö Pd- » uddunstet 
44 Pd. Vand af 45 Pd. i 12 Timer. En cubik Fod rankvoxen 
Bögestamme Træ af 90 Aårs Alder har vejet grönt 6oT8^ Pd., 
tört 49-fö-Ä- Pd- f °g deraf har 200 cubic Tommer Brænd
sel i 12 Timer uddunstet 5Tg-^ Pd. Vand af 45 Pd. En dansk 
cubik Fod af en 60 aargammel Birke-Stammes Træ har vejet 
grönt 58-^%? Pd., men fuldkommen tört 4°toVö Pund, og 
200 cubik Tommer af dette Træes Stamme har af 45 Pd. 
Vand i 12 Timer uddunstet 3| Pd. En dansk cubik Fod EI- 
lestammetræe af 70 Aars Alder har vejet grönt 55TbWu- Pd-, 
tört 29Pd., og ved 200 cub. Tommer af dette Brændsel er 
i 12 Timer uddunstet 2 Pund Vand af 45 Pd. Derimod har 
1 cub. Fod tört Elletræ af 20 Aars Alder kun vejet zyfhh Pd- 
og deraf er i lige Tid ved lige Maal Brændsel uddunstet 3f Pd. 
Vand af 45 Pd. En cubik Fod hvid Piils Stammetræ, af 5o 
Aars Alder, har vejet grönt 65 fæs Pd-, mentört 3it3^ Pd. 
o»- ved 200 cub. Tommer af dette Brændsel er i 12 Timer ud-0
dunstet 1| Pd. eller 1,875 Pund Vand af 45 Pund. En cubik 
Fod 5oaarig Lærkestamme Træ har vejet grönt 5c)-^d^ Pd-, fuld
komment tört 3o/ôVô- Pd-, og ved 200 cub. Tom. af dette 
Brændsel er i 12 Timer uddunstet 3,062 eller 3-^ Pd. Vand 
af 45 Pd. Af bedste 80 aarig Gran-Stamme-Træ har en cubik 
Fod vejet grönt 5y^do^ Pd., tort 35Ty^- Pund , og ved 200 
cub. Tomme af dette Træ er i 12 Timer 3 Pd. Vand ud
dunstet af 46 Pd. Derimod har 1 cub. Fod ung tort Grantræ 
af 4° aarig Stamme kun vejet 327%95’s- Pd*,  og ved lige Maal 
af dette Træ er af 46 Pd. Vand uddunstet 2^ Pd. i 12 Timer.
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En cub. Fod af 100 aarig Fyrretræ-Stamme har vejet
grönt Pd.; men tort So-d/cfg- P<P 5 °g ved 200 cub. Tom
me af dette Brændsel er i 12 Limer uddunstet 3-| Pd. eller 
^töWö- Pd« Vand af ^5 Pd. Derimod har en cubik Fod af 40 
aarig Fyrretræ vejet tort 29-^0^ Pd. og ved 200 cub. Tom. af 
dette Brændsel er i 12 Time uddunstet 3 Pd. Vand af /\3 Pd.

Disse Udslag ere fremfor alle de paalideligste, da For
sogene af Forstmester Hartig ere gjorte med al muelig Nöjag- 
tighed og med fornuftig Overlæg, og maa tillige lægges Mærke 
til, at Forsögene ere gjorte paa saadan Maade at Brændselet har 
kundet gjöre sin störste Virkning paa Vandets Kogning og Ud
dunstning. Desuagtet er det dog ikke overflödigt, at jeg her 
tilföjer saavel de af Oberlandmaaler Faggots Forsög i Sverige, 
som og de af Sages Forsög i Paris udkomne Resultater. Ffter 
Oberlandmaaler Faggots Forsög udi Kongl. Sv. vett. Handl, 
vol. 9. 1748 er ved 1 Ldp. tort Birkebrænde, som var sauget 
og klövet i smaae Stykker, uddunstet 18 halve Stob, eller 
12-j-d. Potter Vand i 7 Timer; Ved 1 Lpd. Mose Torv, som 
blev brudt i smaae Stykker, uddunstede 11 halve Stob, eller 
7^%- danske Potter Vand i 10 Timer. Ved 1 Lpd. Granbrænde 
uddunstede 18 halve Stob, eller 12-td. Potter Vand i 4 Timer og 
3o Minuter; ved 1 Lpd. Dyndtörv, som var kun halv tort ud
dunstede 7 halve Stob eller 4y^d. Potter Vand i 16 Timer 45 Mi
nuter. Ved i Lpd tör Dyndtörv ellersom man kalder y Traad- 
törv, Strygtörv eller Teyltörv, uddunstede l3 halve Stob, eller 

danske Potter Vand i 10 Timer.
Efter M. Sages Forsög, som i Aaret 1789 ere opgivne udi 

Hist, de l’acad. des sciences, i en Afhandling nnder Titel : Exa
men compare de l’intensité dufeu produit par la combustion de 
mesures egales de bois de chene , de charbon, de ce meme bois, 
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de charbon de tourbe, et de charbon de terre ; og synes at være 
meget nøjagtige, har af 34 Pint: det er d. Potter Vand 
uddunstet ved Newcastle Steenkul 27 Pint, eller 26-^%- danske 
Potter, som udgjôr 5o Pd. 23-j-å- Lod Vand; ved lige Maal af 
d’Ecosse Stenkul, som den ringeste Sort, 25 Pint., eller 244. d. Pot
ter, som udgjör 46 Pd. 3ii Lod i dansk Vægt. Ved lige Maal 
af Torvekul har uddunstet 12 Pint, eller n-^-d. Pott. som vejer 
22 Pd. og 174t Lod. Ved lige Maal af Eege Trækul er uddun
stet 5 Pint, eller 44é d*  Potter, som vejer 9 Pd. 12t7o Lod; Ved 
lige Maal af Eege Træbrændsel er uddunstet 4 Pint, eller 3— d. 
Potter, som vejer 7 Pd. 1644 Lod; efsersom en fransk Pint, 
er = 0,97 d. Potter, og en fransk Pinte Vand vejer 6oya d.Lod, 
imod at en dansk Potte Vand vejer 62 Lod.

Endeligen maae jeg og hertil föje det, som Burgsdorf har 
opgivet : at naar man tager lige mange cubik Fod af hver især 
af folgende forskjellige Slags Kul, saa udtrykkes deres Brændsels 
Virkning, nemlig Egekul ved 1; Bögekul ved 0,9793, Lærke
trækul ved 0,9562. Birkekul ved 0,9161. Fyrrekul ved 0,8820, 
Ellekul ved o,7513.

For da at bestemme hvad Favne- eller Cubik-Maal af en 
Sort Brændsel, hvilken man vil , der er ligesaa drøj , som en 
Favn tort Bøge-Brændsel, der indeholder 107 Stkr., og efter den 
Bestemmelse , Gerner har brugt ved Korn-Törrings-Maskinen, 
vejer 23oo d. Pund, kan man efter adskillige Forstskribenteres 
Paastand ansee forskjellige Sorter Brændsels ekonomiske Droj- 
else i Forhold mod den Mængde Vand, der i lige Tid uddun
ster af lige stor Maal Vand og ved lige Cubikmaal Brændsel af 
hver Sort især.

Da efter Riems Bemerkning udi hans Skrivt : von gesamt. 
Torfwesen, Fyrrebrændsels Bonitet er til Bogebrændsels Bonitet 
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eller Dröjelse Som 29 til 34 ; saa er 29 Pel. Bogebrænde ligesaa 
dröjt som 34 Pd. Fyrbrænde ; og da maa 2696 Pd. Fyrretræ være 
lige dröjt med 23oo Pd. Bøgebrænde ; Men da en cubik Fod 
Fyrrebrænde uden Mellemrum vejer 3^-r^ Pd., naar det har en 
Törheds Grad, der nogenlunde svarer til den Torlied, en Favn 
Bøgebrænde har, der vejer 2000 Pd; saa svarer 2696 Pd. Fyr
rebrænde til 79 cubik Fod uden Mellemrum ; og naar det aabne 
Mellemrum i Favnen regnes med lige Antal Stykker , som i en 
Favn Bogebrænde, nemlig: 107 Stykker, bliver Favnemaalet 
som 2696 Pd. Fyrrebrænde indtager = 17 4- Sy- ~ cubik 
Fod ; altsaa paa det nærmeste = Favn Fyrbrænde af lige oe- 
conomisk Dröjelse med 1 Favn Bogebrænde til 107 Stykker 1 Al. 
lang, og af 2300 danske Pds. Vægt.

Ved Hjelp af de Udslag M. Sages Forsög have givet, har 
jeg og beregnet övrige almindelige Slags Brændsels oeconomiske 
forholdsmæssige Dröjelse. Da efter disse Forsög Eegebrændsels, 
bedste engelske Stenkuls, ringeste engelske Stenkuls, Torvekuls, og 
Egekuls Brændsels Dröjelse forholdt sig som Tallene 4, 27, 25, 
12, 5, saa maa imod 72 cubic Fod eller en Favn Eegebrændsel 
giælde io-|4 cub. Fod Stenkul, eller 2 Tdr. 3 Skpr. af bedste 
Sort, men 1144 cub. Fod, eller 2 Tdr. 44 Skp. af ringeste Sort 
Stenkul, nemlig hver Tönde til 44 dansk cubik Fod; derimod 
af Torvekul 5 Tdr. 2— Skp. lige mod 1 Favn Eegebrændsel. Dog 
gjelde disse Beregningsslutninger allene under den Betingelse : at 
M. Sages Forsög ere paalidelige, og at man sikker kan slutte, at 
Brændselets Dröjelse staar i bestemt Forhold med de ved lige Maal 
af samme i lige Tid aflige Vandmasse uddunstede Vandmængder.

Af adskillige andre Iagttagelser sluttes ellers folgende : at 
16 danske Skpr. Stenkul skulde være at regne mod 1 Favn Fyr
rebrænde til 108 d. cubik Fod nemlig halvanden Alens Længde,



eller 1948 d. Pd. Fyrretæ , eller mod li Favn af 1
Alens Længde.

Færôiske Steenkul ere efter Olavii Beretning befundne at 
forholde sig til engelske som 3 til 4 , saa at 4 Tdr. færôsk Sten
kul skulde være ligesaa dröj Brændsel som 3 Tönder engelsk 
Stenkul. Udi Minerva for Aaret 1794 anmærkes : at 8 Tönder 
Stenkul give ikke Nytte for meer end 3 Favne firefods Gran- 
Brænde, eller som er det samme, som 6 Favne Gran Brænde af 
en Alens Længde, hvilket ikke heller afviger betydeligen fra det 
forhen beregnede. Omendskjöntman har adskillige baade svenske 
franske og tydske Forsög, hvis Udslag vejlede til at bestemme 
forskjellige Slags Brændsels forholdsmæssige Drofelse, og hvoraf 
nogle betydelige i Foregaaende ere anförte og reducerte til dansk 
Maal, saa vilde dog rigtige og paa ligedan Maade med fin Nøj
agtighed foretagne danske Forsög med Anmærkning af Vandud- 
dunstnings-Mængden ved ligestor Maal af forskjellige Sorter 
Brændsel være meget vigtige , for deraf deels at kunne slutte 
Landets Træsorters ulige Dröjelse, dels derefter ansætte forskiel
lige Træsorters Taxt og Værdie mod hinanden. Unegteligen 
vilde vel deslige og andre i den Henseende fornödne physiske og. 
chymiske Forsög fordre nogle Omkostnin ger ,• men hvorfor skulde 
det ikke ansees vigtigt for dette lærde Selskab, at paatage sig de 
dertil fornödne Udgivter? hvilke dog vilde blive ubetydelige i 
Forhold til Sagens Vigtighed. Men til samtlige Forsögs passende' 
Anlæg maatte og forud giöres en vel overvejet Plan, ikke andre 
og ikke anderledes maatte Forsögene anstillesz eud med skarp 
Hensyn til alt det, der udfordres, for at naae ved mathematisk 
Udregning de Udslag, som mangle,, og for at forvisses om Ud
slagenes Rigtighed og. Paalidelighed. Ikke allene maatte Forsö
gene anstilles med alle danske Træsorter,, som bruges til Brænd- 
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sel, saavel de, der ere opvoxte paa muldblandet Jord, som de 
paa leeret Jord, de paa sandig Jord, saavelsom de paa gruset 
Jord; men og med Stubbe, Stamme og Top af hver Sort især, 
saavelsom og baade med grönt og tört Træ af hver Sort, ligele
des med forskiellig Alder af Træsorterne, i det mindste for hvert 
10de Aars Forskjel, saavelsom og for hver anden Sort Brændsel, 
der frembringes af Jordens indvendige Lag, og deres forskiellige 
Slags, nöje bemærke den ved hvert ligestort Maal af Brændsel 
uddunstede Vandmængde; tillige anmærke Vægten af Brændselet, 
hvormed Forsogene gjordes. Tiden, hvori lige Maal Brændsel 
brændte rent ud, Vægten af Asken, som blev tilovers efterat 
alt var udbrændt, Brændselens særegne eller ligerummige Tyng
de , hvor mange danske cubik Tommer, der udfordres til lige 
Vægt af hver forskiellig Sort, saa derefter kunde ved Beregning 
udfindes, hvor meget en dansk cubik Fod vejer af hver Sort; 
overalt maatte ved en Tabel forud forestilles den hele Plan for 
de udfordrende Iagttagelser og behövende Forsögs Udslag; og 
alle Forsög med at undersöge forskjellige Brændslers Dröjelse 
maatte anstilles paa saadan Maade , at Ildens hele Virkning i 
Tiden blev maalt, eller dog det allermindste af Brændsels-Virk
ningen undgik at blive udmaalt, vedat afværge, det meste muligt, 
at Brændselets Lue ej kommer til at virke umiddelbar paa den 
aabne Luft.

Torvebrændsels Dröjelses Bestemmelse eller oeconomiske 
Værdies Ansættelse imod i Favn Bøgebrænde, fordrer en særegen 
Overvejelse. For at bestemme Torvbrændsels Dröjelse i Forhold 
mod Træbrændes, kan man enten ansee det cubiske Indhold af 
den vaade Törvmasse, der opskjæres, og som kan være af lige 
oeconomisk Dröjelse mod i Favn Bôgebrændsel, eller og Volu
men af de törre Törv, som udgjör lige Brændsels Dröjelse, eller 
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eller og Vægten og Antallet af de Torv, som dertil udfordres. Hvor
ved tillige maae forudsættes, hvor mange forskiellige Sorter Torv, 
der egentligen bor liver for sig betragtes. Commissions Raad 
Riem har, udi sit Skrivt: Neue theoret. und practische Ab
handlung vom gesammten Torfwesen udgivet 1794» uagtet han 
med Rette anseer, at der kan gives en overmaade stor Mængde 
forskiellige Slags Torv, dog inddelt dem i 5 Hovedsorter:

iste Sort Torv anseer han den, som er uden kjendelig 
Blanding med fremmede Jorddele. 2den Sort, som er mere blan
det med fremmede Jorddele. 3die Sort, som er sortebrun Torv. 
4de Sort, som er guulbrun Torv. 5te Sort , som er ganske trev
let lös Torv. Ved Forsög har han udfundet: at 1000 Torv, 
som udgjör en vaad Torvemasse af 143 cubik Fod, (da hver Torv, 
som skjæres, er 12 Tomme lang, 44 Tom. bred i Qvadrat) kan 
af iste Sort Törv gjelde mod 120 cubik Fod Fyrbrænde eller 
4092 danske Pund ; af 2den Sort mod 108 Cubikfod, eller 3343
d. Pund Fyrbrænde ; af 3die Sort mod ç5 cubik Fod eller 3289
d. Pund Fyrbrænde ; af 4de Sort mod 82 cubik Fod eller 2796
d. Pund Fyrbrænde, af 5te Sort gjelde mod 65 cubik Fod eller
2216 d. Pund Fyrbrænde.

Men da, som forhen amnærket, 34 Pd. Fyrbrænde er af 
lige Bonitet mod 29 Pd. Bogebrænde, saa gjælder 4092 Pd. Fyr
brænde mod 3490 Pd. Bøgebrænde, 3348 Pd. Fyrbrænde mod 
2855 Pd. Bogebrænde, 3239 Pd. Fyrbrænde mod 276*2  Pd. Bøge
brænde, og 2796 Pd. Fyrbrænde mod 2884 Pd. Bogebrænde, og 
2216 pd. Fyrbrænde mod 1890 pd. Bogebrænde, og da en Favn 
tort Bogebrænde bestaaende af 107 Stkr. , hver 1 Al. lang, vejer 
s3øo pd. ; saa gjelder de 4°92 pd. Fyrbrænde mod bavn 
Bogebrænde, de 3348 pd. Fyrbiænde mod ipnoV Favn Boge
brænde; de 3239 pd. Fyrbrænde mod Favn Bogebrænde, 
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de 2796 pd. Fyrbrænde mod it4§ô- Favn Bøgebrænde , og de
2216 pd. Fyrbrænde mod t7öVö Favn Bøgebrænde; altsaa gjelder
143 cubik Fod af iste Sort vaad

Torvemasse mod i-joVo Favn Bøgebrænde; af 2den Sort vaad
•— mod — — al 3die Sort dito
— mod l-rjyg*  — — af 4de Sort dito
— mod — — af dte Sort dito
— mod TV^> — —‘ -A-lt under Betin

gelse, at Böge- og FyrbrændseletsDrôjelse efter Riems Opgivende 
forholder sig som 34 til 2p, og en cubik Fod Fyrbrændsel vejer 
34t^ danske pd., samt en Favn Bøgebrænde af 1 Alens Længde, 
bestaaende af 107 Stykker, vejer 23oo pd. ; men her er da ikke 
fraregnet 4 af den hele Torvemasse for det af Tørvejorden, som 
gaaer til Spilde ved Gravning, Stugning, m. v. ; naar dette fra
drages hver Sort især, saa svarer 143 cubik Fod Torvemasse af 
iste Sort til Favn Bøgebrænde, af 2den Sort til t9qVo- Favn 
Bôgebrænde; af 3die Sort til Favn Bøgebrænde, >af 4de Sort til

Favn Bôgebrænde af 5te Sort til -/^0% Favne Bøgebrænde ; fölge- 
ligen udfordres af iste Sort Torvejord 117/0 cubik Fod Torvmasse 
mod i Favn Bôgebrænde ; derimod af zden SortTörvejord 144 cubik 
Fod, af3die Sort 1484 cubik Fod , af 4de Sort 1724 cubik Fod, af5te 
SortTörvejord 2284cub. Fod Torvemassemod 1 FavnBôgebrænde.

Ved at reducere til dansk Maal de Maal, som Bergraad 
Ejselen opgiver udi sit Skrivt : Handbuch zur Kentnisse der 
Torfwesens, udgivet i Berlin 1795, hvori han har gjort Be- 
reanin? over trende Sorter Torv, hvoraf hver Torv af iste 
Sort, fuldkommen tör vejer 2 til 3 pd., mellemste Sort 14 
pd., höjst 2 pd., og ringeste Sort vejer 1 pd., indtil 4 pd. ; 
hver Torv, som opgraves, er 12 Tom. lang, 44 bred, og 5 
tyk; sluttes, at 1658 danske pd. af den letteste törre Töf-v, 
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nemlig af tredie Sort, udretter det samme som i Favn Fyr
brænde tii log cubikFod, nemlig 14 Al. langt, der vejer 1948 
danske pd. ; og af iste Sort Torv gjelder 9764 Törv; af 2den 
eller mellemste Sort i3o2 Torv; men af 3die nemlig ringeste 
og letteste Mosetörv 1953 Torv indbyrdes af lige Dröjelse mod 
hinanden. Af Traad- eller Stryg- eller Tegltorv regner han 
1000 at være lige saa gode, som i5oo af bedste Mose-Törv; 
og af alle Slags Torv i Gjennemsnit regner han i5oo Torv af 
for nævnte Maal lige mod 1 Favn Fyr- eller Gran-Brænde af 
14 Alens Længde, da altsaa 1000 Traad- eller Tegl-Törv af 
lige Störreise maatte være lige san godt Brændsel som slig 
Favn Fyr bræn de.

Oberlandmaäler Faggot har og udi Sv. Vett. Haudi. 
for Aaret 1748 opgivet adskillige Forsög, hvoraf jeg i Fore
gaaende har anmerket endeel, som skulde synes at kunne be
stemme Torvbrændsels Forhold mod Træbrændsel ; men jeg 
linder, ved at gjöre Slutning deraf, en Modsigelse imod det, 
som ej allene af Ejselen som forhen meldt, er bekreftet, men 
som tillige er almindelig erfaret, og paa mange Steder anmær- 
ket, blant andre udi dansk oeconomish Magazin af Abildgaard 
i hans Afhandling om Torvemoser : at ved 1 Ldp. Mosetörv, 
som blev brudti smaae Stykker, uddunstede 11 halve Stob Vand, 
i 10 Timer, imod at ved 1 Lpd. tör Dynd-Torv, der er det 
sarnme, som hos os kaldes Traadtörv, uddunstede kun i3 
halve Stob Vand i 10 Timer. Skulde nu Törvens Dröjelse ef
ter den almindelig antagne Ptegel, forholde sig, sorn de udi 
lige Tid uddunstede Vandmængder, maatte jo sidste Forsög have 
givet 15 halve Stob Vand, i Stedet for i3; men maaskee Aar- 
sagen til det mindre Udslag kan hidhöre deraf : at Dyndtör ven 
ej som Mosetörven er ble\ en brækket i smaa Stykker under 
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Forsöget. Af samtlige Riems og Ejselens Iagttagelser, Torve
brændsel angaaepde, som jeg anseer for de ypperligste man 
har, vil man da kunne slutte: at da 2696 Pd. Fyrbrænde, 
som forhen beregnet, er at ansee af lige oekonomisk Dröjelse 
mod en Favn Bøgebrænde af 1 Alens Længde, og bestaaende 
af 107 Stykker, saa sluttes ved Beregning at 2294 Pd. af den 
Letteste Torv ere af lige oeconomisk Værd mod 1 Favn Bøge
brænde ; og naar man, som gemenligen erfares, ansætter hver 
Torv til 4 Punds Vægt, saaledes som svarer til smaae lette 
Törv, der sælges paa Torvet, maatte af deslige Torv udfordrés 
3o58 Stykker imod en Favn Bøgebrænde, til 2300 Punds Vægt, 
men naar hver Torv vejede 2 Pd. i Gjennemsnit, saaledes 
som den mellemste Sort ansættes, maatte kun udkræves i5oo 
Torv imod i Favn Bøgebrænde, og naar Stykket vejede 3 Pd., 
maatte kun udfordrés. 1000 Torv af lige oeconomisk Dröjelse 
mod i Favn Bøgebrænde: dog maa man, ved at regne Torve
brændsel i Forhold efter Vægten, nöje lægge Mærke til, om 
Törven ej har fremmed Jordblanding, og om dens Brændsels 
Bonitet virkeligen svarer til dens Vægt, hvilket bedst kan pro
ves ved at veje Asken, der over bliver efter lige Qvantum af 
hver Sort Torv; ved hvilken Anledning jeg ej maa forbigaae, 
at anmærke, de Forsög, som findes anmeldte udi Hr. Wedels 
Afhandling om Torvemoser: at 3 pd. vel vejret Törv af den 
bedste Sort, som giver en fin gul Aske, efterlader kun 8 Lod 
Aske, derimod giver 3 pd. af ringe Törv 24 Lod Aske« Disse 
tvende yderligste Grændser for Askens Vægt vil i mine Tanker 
være det ypperligste Hjelperniddel til at vejlede enhver til der
af at skjönne fuldkommen törre Torvs forholdsmessige Brænd
sels Dröjelse, der maa være saa meget større, jo mindre Aske, 
det er jo mindre uforbrændelig Materie Törven efterlader ; da
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man vél uden fejlagtig Folge maatte kunne antage : at den 
fuldkommen törre Törv, hvoraf 3 pd. efterlod 8 Lod Aske, 
kan ansættes til den iste og bedste Sort, den, hvoraf lige 
Vægt efterlod i6 Lod Aske, henregnes til den 2den eller mel
lemste Sort Torv, og den, som efterlader 24 Lod Aske, maatte 
ansees som 3die eller ringeste Sort Torv. Saafremt de yderste 
Grænser for Askens Vægt ere nöjagtigen bestemte, vilde denne 
Maade efter min Skjönsomhed blive den sikkertse, for derefter 
at sortere Torvejorder og bestemme deres Bonitet.

Omendskjônt jeg allerede forhen ved Beregning har over
vejet den vaade Torvmasses oeconomiske Forholdsmæssighed 
mod Bøgebrænde, saa da man kun behöver at betragte 3de 
Sorter Torvejord vil jeg, 1 Overensstemmelse med Riems For— 
sögs Udisag, af iste og bedste Sort Torv regne 143 cubik Fod 
vaad Torvemasse mod 120 cubik Fod Fyrtræ , af 2den og mel
lemste Sort 143 cubik Fod Törvemasse mod C)5 cubik Fod Fyr
brænde, af 3die eller ringeste Sort 143 cubik Fod Torvmasse, 
mod 65 cubikfod Fyrbrænde 5 at forstaae, naar ej tages i Bereg
ning den Del af Torvej orden, som gaaer til Spilde, saavel under 
Gravning, Trilling og Opstugning^_som Törring , Indlorsel og 
ved Bortsmullin g i Torvehuset 5 men naar alt dette beregnes til 
f af den opgravede Torvemasse, vil i Overensstemmelse med for
hen gjorte Beregning af iste og bedste Sort Torv regnes iiy-j^- 
cub. Fod vaad Torvemasse mod 1 Favn Bôgebrænde, af 2den og 
mellemste Sort Törvjord regnes i4$t cuh. Fod Törvmasse, af 3die 
og ringeste Sort Torvejord regnes*  2284 cub. Fod vaad Töi vemasse 
mod i Favn Bôgebrænde, og da den holder 72 cub. Fod favnsat Bô
gebrænde , saa vil af iste Sort Tovemasse udfordres cub. Fod 
mod i cub. Fod af favnsat Bôgebrænde j af 2den Sort Torvemasse
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derimod 2-/7- cub. Fod ; men af 3die Sort Torvemasse udkræves
cub. Fod mod 1 cub. Fod af favnsat Bogebrænde«

For at prove disse Beregningers Overensstemmelse med 
andre Forsög, vil jeg tage det af Gehejme-Forstraad Hennert op
givne udi lians: Anweisung zu Taxation der Forsten, udgivet i 
Berlin 1796: at 1615 Favne Fyrbrænde, liver Favn til 108 cub. 
kod Rhinlandsk, eller som er det samme dansk Maal, og Favnen 
til 14 Al. Længde, maa erstattes-med 268090 cub. Fod Torv; 
altsaa maatte imod 1 Favn eller 108 cub. Fod Fyrbrænde behoves 
166 cub. Fod Törvejord, og fölgeligen imod 1 Favn Fyrbrænde 
af i Alens Længde, udkræves 1104 cub. Fod Torvemasse. Alt
saa imod i Favn Bogebrænde udfordres 165 cub. Fod vaad Tor
vemasse , eller imod hver cubik Fod af favnsat Bogebrænde be
hoves 24 cub. Fod vaad Törvemasse.

Da jeg saaledes efter min bedste Skjönsomhed har af de 
nyeste mig bekjendte Frfaringer og Forsög beregnet de mest al
mindelige Slags Brændsels forholdsmessige Bonitet, saa seer jeg 
m*g  °g derved i Stand til, at kunne bestemme, hvad hver Sort 
Brændsel efter sin indvortes Værd burde koste, ikke at forstaae 
dets Torve- eller Handelspriis, der allene beroer paa Liebhaber- 
nes^ Antal, Mængden, som kan bekommes, og Trangen til sam
me, da det derimod er unægteligt, at naar tvende Producter kan 
bruges til en og samme Hensigt, bör det, som hver især maatte 
koste, ene alene bestemmes af de Mængders Störreise af hver 
især, som skulde udfordres til at frembringe eens oeconomiske 
Virkning og Nytte, og i lige Tid give eens oeconomisk Dröjelse : 
Men de oeconomiske Virkninger, som Brændsel skal bruges til, 
ere meget forskjellige, og Flensigten med deres Brug kan være 
meget ulige, saa at ikke allene Tiden, hvori forskjellige Sor
ter Brændsel udholde at brænde, men og Varmegraden i hele 
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Tiden kommer i Betragtning, hvilke ikke allene kan være for
skjellige i hver særskilt Tidsdeel af hele Tidsrækken, men des
uden ikke kan maales med hinandenthi omendskjönt et Slags 
Brændsel giver f. Ex. 2.5 Graders Varme efter Termometret, 
imod at et lige Qvantum af en anden Sort giver 20 Graders 
Varme, kan man ingenlunde deraf slutte, at Varme-Virknin
gerne forholde sig som 5 til 4*  Ved at maale Varmevirknin- " 
gerne af lige Qvantum forskjellig Sort Brændsel i en bestemt 
Tid ved Hjelp af Thermometer, vilde det derfor være, om 
ikke umuligt, saa dog temmelig usikkert, ligefrem at bestem
me Varmevirkningernes Forhold. Den eneste Maade, hvor- 
paa samme da skulde kunne bestemmes, blivçr folgende: Naar 
man deler Skalen paa et Qviksölvs Thermometer (siger G. E. Ro
senthai) neden fra Frysepuncten op til Kogepuncten i 370 Dele, dog 
saa, at man ved Frysepunkten sætter 1000, og betegner Kogepunkten 
ved 1370, og ned ad fra Frysepunkten sættes 999,998 etc., saa 
har man et Qviksölvs Thermometer, som med sine Grader be
tegner Varmens virkelige Grader. Efter William Rays Erfaring 
befmdes en Qviksölvscolonne paa 3o Tommer at udvide sig 
fra den Tilstand den befindes i, under Frysepunktens Tempe
ratur, til den naaer kogende Vands Varme, netop 0,5117 
Tom.; men efter M. Srömers Bemærkning er det Rum, som 
Qviksölvet indtager i Thermometret ved Frysepunkten til det 
Rum det indtager ved kogende Vands Punkt som 10000 til 
101745 derimod efter de l’Isles Bemærkning forholde disse 
Rum sig som 10000 til ioi5o. Srömers komme temmelig nær 
overens med Rays Forsög, da derefter Qviksölvet udvider sig 
ySg- af det hele fra Frysepunkten indtil kogende Vands Punkt. 
Karsten bemærker ellers, at Udyidningen skulde belobe sig til 
■fe Deel af det Hele.

■ I
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Betragtes derimod de physiske Virkninger af Varmen, 
som forskiellige Sorter Brændsel udretter, saa kommer ikke 
allene Störreisen af den physiske Virkning, der udrettes ved 
hver Sort Brændsel især, i Betragtning, men og Tiden, i hvil
ken den skeer; herved kommer man i ligesaa stor Forlegenhed 
med at bestemme Forholden — Naar efter Faggots Forsög 
ved i Lpd*  Birkebrænde uddunster 18 halve Stob eller nu
danske Potter Vand i 7 Timer; derimod ved 1 Lpd. Mosetörv 
uddunster 11 halve Stob, eller 7-ÿh d. Potter Vand i 10 Timer, 
vil ikke kunne nægtes : at begge Sorter Brændsels Dröjelse til 
at koge ved, forholde sig som i-vf til yd® eller = 56.

Men skal begge forskj ellige Sorter Brændsel bruges til 
Varme i Værelser, hvor ikke fordres den höje Varme-Grads 
Virkning, soin ved Vandets Kogning, da vil ikke allene den 
Tid, i hvilken det svagt brændende Brændsel brænder længer 
end det heftig brændende, komme i Betragtning, men og Var
megraderne , som bevirkes i hver Tids Deel af hver Sort 
Brændsel især, saavelsom og Tiden, i hvilken den frembragte 
heftige Varmegrad forsvinder; Dette kan alt give Stof til en 
speciel mathematisk Afhandling, hvorved endog Differential- 
Regningen skulde med Nytte kunne anvendes. — Man faaer 
derfor at lade sig nöje med de simple oecoiiomiske Virknin
gers Forhold, indtil noget finere bliver bestemt.

For da at beregne, hvor meget man bör give for en 
Favn Fyrbrænde , naar man betaler 1 Favn Bogebrænde, f. Ex. 
med 6 Rdl. ; da eftersom Favne Fyrbrænde, som forhen 
beregnet, er af lige oeconomisk Dröjelse mod 1 Favn Boge
brænde, af i Alens Længde, bestaaende af 107 Stykker; saa 
bor i Favn Fyrbrænde koste 3 Rdlr. 4 Mk. i Forhold mpd sin 
indvortes Brændsels Dröjelse.



Hvad Torvbrændsel angaaer, da maae man regne 1000 
Torv af den dröjeste og tungeste Sort, som ere fuldkommen 
törre og store, liver til à. 3 Punds Vægt, af lige Værdie, 
mod i Favn Bogebrænde; og naar samme regnes til 6 Rdlr. 
bliver en Snes Torv af den Sort ni Sk. værd ; saa det höjeste 
en Snes Traad- eller Tegl-Törv, af det forhen benævnte 
Maal, hver paa det nærmeste af 3 Punds Vægt, bör koste, 
er 12 Sk. Men af den mellemste Sort Torv, hvoraf Stykket 
vejer i det ringeste 14 Pund, dog ej stort over 2 Pd., og 
i5oo Torv regnes mod 1 Favn Bogebrænde af 1 Alens Længde, 
bliver 1 Snes Torvs Værdie, 744 Sk. Derimod af den 3 die 
Sort, hvoraf Stykket i Gjennemsnit vejer 4 Pd., og 3000 
Torv skulde gjelde mod 1 Favn Bogebrænde, kan en Snes 
Torvs Værdie beregnes til 344 Sk., dog alt beregnet under 
Forudsætning, at en Favn Bogebrænde ansættes til 6 Rdlr., 
koster derimod 1 Favn Bogebrænde 8 Rd., maa man forhöje 
de beregnede Udslag med 4 af det Fiele.

Derimod bliver Torveskjærs Massens Værdie med Bøge
brændet langt anderledes at ansee, da dens Værdie, naar den 
skal sælges, som den staaer i Mosen, ej kan regnes efter den 
Mængde Torv, som deri kan skjæres; eftersom samtlige Om
kostninger med Törvens Gravning, Stabling m. v. udgjöre det 
halve af Törvens virkelige Værdie.

Ved Hjelp af forhen anförte Beregninger sluttes : at af 
iste Sort Torvejord, nemligen af den bedste, kan 117 cubik 
Fod regnes af Værdie mod 4 Lavn Bogebrænde, af 1 Alen, 
eller 3 Rd. naar 1 Favn Bogebrænde koster 6 R.d., af 2deu Sort 
Torvejord regnes i44 cub. Fod Torvejord til samme Værdie; 
âf 3die Sort Torvejord 148 cub. Fod, af 4 Sort Torvejord deri
mod 1724 cubik Fod, men af 5te Sort Torvejord deri-
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mod 228 cub. Fod til lige Værdie mod 4 Favn Bogebrænde, eller 
3 Rdlr. Dog naar en Favn Bogebrænde overskrider den Pris, kan man 
ikke regne Torvegravnings og Törvebjerings Omkostningerne til det 
Halve af hvadTörven er værd,men alt hvad 1 FavnBôgebrændsel over- 
gaaer 6 Rd., bliver til beholden Fordeel for Torvegrunds Ejeren,naar 
han enten bor tsælgerT örvej ord, eller bortlej er visseDagesT ör yeskjær.

Man vil og af anförte ligefrem kunne regne sig til, at 
naar 1 Favn tort Bogebrænde, 1 Alen langt, koster 6 Rd., saa 
koster 1 Lpd. tort Bogebrænde 4 Sk., og 1 pd. Ditto 4 Sk., 
i Lpd. Fyrbrænde 34 Sk., 1 Pd. ditto 4 Sk., 1 Lpd. Törv 4 
Sk. ; i pd. Ditto 4 Sk. ; ligesom man og ved Hjelp af forhen an
förte kan udfinde : at naar 1 Favn tort Bogebrænde af 1 Alens 
Længde til 107 Stkr. , koster 6 Rdlr., bor 1 Skjeppe bedste en
gelske Stenkul koste 3744 Sk. > eller 1 dansk Tönde til 4P cubik 
Fod af den Sort koste 3 Pvdlr. i5 Sk ; derimod bor en Skjeppe 
af den ringeste engelske Stenkul koste 3644 Sk., og en dansk 
Tönde eller 44 cubik Fod koste 2 Rd. 89 Sk. Derimod skulde 
en Tonde eller 4P cubik Fod færoske Stenkul koste 2 Rd. 35p 
Sk. ; men 1 Tonde Torvekul, o: 4P cubik Fod koste under sam
me Betingelse 1 Rdlr. 2 Mk. 7 Sk., dog at ved Kulmaalet gives 
tillige Erstatning for de aabne Mellemrum mellem Kullene og det 
i alle fornævnte Tilfælde ; Alt i Forhold med sin oeconomiske 
Dröjelse og i Overensstemmelse med M. Sages Forsög; ved at 
lægge Mærke til det som forhen er anfört udi Minerva, vil man 
endog have en Slags Bekræftelse paa disse Udslags Rimelighed.

Ved fine mathematiske Beregninger at bestemme det ind
byrdes Forhold mellem Dröjelserne, og derefter de forholdsmæs
sige Værdier af forskjellige Landprodukter, har jeg anseet af 
megen Vigtighed, dog allene for saavidt angaaer Natural-Pro- 
ducterne, og ikke de ved Fabrik- og Manufactur- Kunst for-
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ædlede, livis Prisers Bestemmelse for det meste beroer paa 
Indbildingen, der paa en foranderlig Maade snart foröger, 
snart formindsker, ja ofte aldeles tilintetgjör Liebhabernes An
tal ; ved de kunstigen forædlede Vare kan derfor ingen Bereg
ning over Værdien finde Sted, og i den Henseende sjelden 
nogen matliematisk Udregning med Nytte anvendes.

Efterat liave saaledes overvejet Beregningen over for
skjellige Sorter Brændsels forholdsmessige Dröjelse og Værdie 
staaer tilbage, at oplöse den for Stats bestyreren til viis Omhue 
for Landets fornödne Brændsels Eorsynlighed højst vigtige Op- 
frave : at bestemme hvor store Arealer- eller Jord-Overfladers tD
Indhold forskjellige Sorter Brændsel udkræve til lige dröj 
Brændsels Production.

Som det for et Land allervigtigste og tildels mest al
mindelig brugbare Brændsel, vil jeg betragte Bøgebrændet, 
og i Forhold dermed vil jeg beregne Tôrveskjærs forholdsmæs
sige Strækninger mod Skovplan. Som en paalidelig Erfaring 
opgives af Professor Späth : at paa en stor Nürnberger Mor
gen Land af diaoo nürnberg Qvadrat Fod, som i dansk Maal 
udgjör 12000 d. Qvadr. AL, har en Bögeskov af 90 Aars Al
der, og som har været i fuldkommen god Vext, uden i nogen 
Henseende at have været hindret i sin Fremvext i de foregaa
ende 90 Aar, efter ganske at være omhugget, frembragt 67 
saa kaldte Nürnberger store Mees og 14 af de mindre Slags 
Mees , af samtlige Stammer og Toppe, og desuden 1000 Knip
per Qvas eller Fagotter ; ved at reducere alt dette til dansk 
Maal, da en Nürnberger stor Mees, (som er Favnemaalet for 
Stammetræet) beregnes til 8i-|4 dansk cubik Fod ; men en 
Nünberg mindre Mees, efter hvilken Top og Grene beregnes, 
indeholder 49tVo dansk cubik Fod, udfindes ved Beregning, 
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at de 12000 danske Qvadratalen Skov af 90 Aars Alder har 
udgjort i det mindste 87 danske Favne Bôgebrænde af 1 Alens 
Længde, og saaledes indbringer da en Bögeskov af 90 Aars 
Vext paa 14000 O Al., eller en geometrisk Tonde Land, 
sikkert Too danske Favne Bôgebrænde af 1 Alens Længde. 
Naar nu herhos lægges Mærke til den af Gehejme Forstraad 
Hennert med sikker Nøjagtighed beregnede aarlig Bögeskovs 
Tilvext, som almindelig bestemt til 20 Favne for hver 1000 
Favn Brændsel en Skov indeholder, eller 2 procent aarligen 
af det heele, hvormed endog Bærtlings line Forsög, opgivne i 
Ilannoversk Magazin i Aaret 1784, stemme temmelig nöje over
ens, og end ikke er for höjt ansat; da man har Exempel paa, 
at Tilvexten, skjönt i sjeldne Tilfælde, har været 28 Favne 
paa hver 1000 Favne,*  saa bliver af forbenævnte Tönder Böge
skovs Land den aarlige Brændsels Indtægt 2. Favne Bôgebrænde, 
og naar ikke liöjere aarligen hugges, tillige skoves efter de 
bedste og rigtigste Forst-Grundregler , f. Ex. de gamle Böge- 
træer , som ej længer bære Olden, omhugges, og saa videre, 
vil ny Opvext, og aarlig ny Tilvext stedse kunne vedligeholde 
Skoven paa saadan Maade : at dens aarlige Tilvext og nye 
Opelskning kan i Tidens Længde bestandig give aarligen 2 
Favne Brændsel ; hvilket endog saa meget sikkrere vil kunne 
passe sig til de gamle Bögeskove, hvoraf 14000 ;—! Alen kan 
være saa tæt og vel bevoxet med gamle Træer, at de indeholde 
over 3oo Favne Bôgebrænde. Naturligviis forstaaer det sig selv, 
at der maa ligesaa vel drages Omsorg for unge Træers Opelsk
ning , som for de ældste Træers Omhugning.

Af alt anførte vil jeg da med Sikkerhed kunne fastsætte : 
At 14000 Qvadr. Al. eller en geom. Tönde Land af den bed
ste Bögeskov , hvor saavel Grunden soin Beliggenheden er pas- 
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sende, kan aarlig give 2 Favne Bogebrændsels Indtægt, den 
ringere eller anden Sort Bögeskov vil jeg ansætte at give l£ 
Favn aarligen, og den 3die Sort 1 Favn aarlig; da den Grund 
o<r Beliggenhed, som ej tillader Bögeskovs-Vexten at give 1 
Favn Bôgebrændsels aarlige Indtægt af 14000 Qvadrat Alen, 
■bor'ej regnes allene til Skov, men kan give större Fordeel, 
naar den tillige bruges til Græsning. For nu at ligne Torve
mose-Areal med Skov-Areal, og bestemme, hvor stor Over
flade af Torvemose, der aarligen skal kunne indbringe samme 
Brændsels Indtægt, som 1400° qvadr. Al. Bögeskov, maa jeg 
af de forhen beregnede 5 forskiellige Torvemosers Cubikmaal 
benytte de trende, nemlig den for iste og bedste Sort Torve
jord beregnede Torvemasse 117 cubik Fod imod 1 Favn Bôge
brænde, den for 3die og mellemste Sort Torvejord beregnede 
Torvemasse 148 cubik Fod, og den for sidste og ringeste Sort 
Torvejord beregnede Torvemasse 228 cubik Fod, imod 1 Favn 
Bôgebrænde af 1 Alens Længde. Naar man nu antager, som. 
mest almindeligt, at med Torvegravningen i Mosen ej gaaes 
dybere end 4 Fod eller 2 danske Alen, saa svarer af iste Sort 
Torvejord det Areal af Torvemose Overflade Qvadr. Alen 

hver Favn Bôgebrænde, og af den næste Soit Tor^eskjær 
svarer 94 Qvadrat Alen til hver Favn Bôgebrænde. Af den 

' sidste Sort Torveskjær svarer 144 Qvadr. Alen til hver Favn 
Bôgebrænde. Dersom Torvemosen da enten er af den Beskaf
fenhed , at man er vis paa , den kan groe ligesaa stærk til i 5o Aar saa 
dens aarlige Tilvext ved Tilgroening kan i Gjennemsnit bereg
nes til 2 procent aarlig, eller og i manglende Fald Mosen har 
saa stor Torvedybde tilbage, at man, uden at opskjære hele 
Torvstrækningen, kan begynde igjen at grave der, hvor man 
o-ravede for 5o Aar siden : saa vil af forste og bedste Sort 
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Törvgrund udfordres 366^- Qvadr. Al. for deraf aarligen at 
kunne liave Torvbrændsel af lige oeconomisk Dröjelse mod 1 
Favn Bogebrænde; derimod vil, til lige Nytte, af mellemste 
Sort Törvegrund behoves 4624 Qvadr. Al., men af den rin
geste Sort 7124 Qvadr. Alen.

Vil man endog til des större Tryghed antage, at der 
behoves 100 Aar til at fuldfore den fornødne Tørve-Tilvext; 
da udfordres af forste og bedste Sort Tôrveskjær 7314 Qvadr. 
Alen, af mellemste 926 Qvadr. Alen, af ringeste Sort Torv
jord 14.2.5 Qvadr. Al. Og om man, som nogle paastaae, vil 
regne, at 200 Aar forløbe, inden den opgravede Mose groer 
til igjen, og at i de Aar opgroer en Torvemasse i 4 Fods 
Höjde, bliver det af iste Sort Torvejord udfordrende Areal 
14624 Qvadr. Al., af mellemste Sort i85o Qvadr. Alen, af ringeste 
Sort derimod 2.85o Qvadr. Alen, som udfordres til aarligen for be
standig at afgive Torvebrændsel af lige Dröjelse mod 1 Favn Boge
brænde af i Alens Længde. Naar derfor en Torvemose har over 4 
Fods Torvedybde, eller rettere i det ringeste 44 Fods, da, naar Tor
vemosen skal kunne groe til igjen, ej maa graves til Bunds, er man 
sikker paa at i det ringeste 2926 Qvadr. Al. af den bedste 
Sort Torvemose, eller 0700 Qv. Al. af den mellemste Sort, eller 
6700 Qv. Al. af ringeste Sort Torvemose, ei' tilstrækkelig til 
at frembringe lige saa dröj Brændsel aarligen, som 14000 Qv. 
Al. Bögeskov af bedste Sort. Derimod 2194 Qvadr. Al. bedste 
Sort Torvegrund, eller 2776 Qvadr. Al. mellemste, eller 427^ 
Qv. Al. ringeste Sort Torvejord tilstrækkelig til at indbringe 
aarligen ligesaa drøjt Brændsel, som I Tønde Land, eller 
14000 Qvadr. AL af den mellemste Sort Bögeskov, og 14024 
Qvadr. Al. af bedste Sort Törvegrund eller 1860 Qv. Al. af 
mellemste, eller 285o Qv. Al. af ringeste Sort Torvemose ud-
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fordres til at indbringe aarligen ligesaa dröj Brændsel, som i
Td. Land af ringeste Bögeskov.

Saafremt man da med de fleste regner 6 Favne Bøge
brænde, som det höjeste, der behoves paa Landet til en Fa
milie eller 6 Mennesker , vil, for aarligen til Bestandighed at 
have lige Brændsels Dröjelse, i Torv, udfordres af den bedste 
Törvegrund 8770 Qv. AL Mose-Overflade, af den mellemste 
moo Qvadr. AL, men af den ringeste 17100 Qvadr. Alen 
Torvemose-O verfladel

Anmærkning. Her var vel Sted til Oplosningen 
af den höjvigtige statistiske Opgave : at beregne hvad en 
Favn tort Bogebrænde af 1 Alens Længde bor koste, naar 
i Tönde Rug koster enten 2, 24 e^er 3 ILL, og det under 
alle behørige fornödne oeconomiske Betingelser ; men for ikke 
at gjöre denne min Afhandling alt for vitlöftig, levner jeg 
denne Opgaves Oplosning til en anden særskilt Afhandling.

Ved Hjelpaf foranförte Beregning vejledes jeg til at oplöse 
denne Opgave : at bestemme den Jordoverflades Störreise, og 
den Part af en Bondegaards samtlige Jorder, som udfordres til 
aarligen at indbringe for bestandig det til Gaarden fornødne 
Brændsel ; alt under de trende forskjellige Betingelser :

1) Naar Gaarden kan allene forsynes med Træbrændsel.
2) Naar der haves Torveskjær til Gaarden, og den deraf skal 

forsynes med fornoden aarlig Brændsel for Bestandighed.
3) Naar til Gaarden hörer hverken Skov eller Torvemose, men 

den skal allene hjelpe sig med Lyngtorv, eller saa kaldte 
Skudtorv ; og til Gaarden horer Lynghede.

iste Tilfælde angaaende naar Gaarden hverken har Torve
mose eller Lynghede, men skal forsynes med Træbrændsel. Det 
Slags Bræbramdsel, som man da maa ansee for det fortrinligste, 
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og som desaarsag er det almindeligste i Danmark, er Bøgetræ, 
eftersom det fremfor lettere Træarter giver stadigere og varigere 
Varme; og omendskjönt andre lettere Træarter voxe hastigere; 
saa, naar deres særegne Tyngsel mod Bøgebiændets, saavelsoin 
deres Brændsels Dröjelse i Henseende til Tiden, i hvilken det 
brænder : og som i Henseende til Varmegraden tages i Be
tragtning/ Forhold mod Bøgebrændselets, bliver dette sidste al
tid forti inligst til en Bondegaards Fornodenhed fremfor Fyr, Gran, 
Elle, eller andre deslige lettere Træsorter.—Forudsættes da, at Bø
getræets Brændsel skal være den Hoved-Træart, der skal bruges 
til Gaardens fornödne Brændsel, saa sluttes af hvad, som forhen 
er bemærket, at da en ung Skov af 90 Aars Alder, der er i god 
Vext, kan indeholde 100 Favne Bogebrænde paa I Td. Land, 
og dens aarlige Tilvext med Sikkerhed beregnes til 2 Favne Bøge
brænde af 1 Alens Længde, vil, naar en stor Gaards Familie 
paa Landet i det höjeste behöver 6 Favne Bogebrænde om Aaret, 
i det allerhøjeste udfordres 3 Tonder Bøgeskovs Land a 14000 
Qvadr. Al. for en stor Bondegaard, der omtrent har 60 geometr. 
Tönder Land af alle Slags Jorder; og saaledes behøves da af 
hele Gaardens Jorder til dens aarlige fornödne Brændsels Pro
duction.

Vil man derimod, som nogle have anseet, regne 4 Favne 
Bogebrændsel tilstrækkelig for en Bonde-Familie, vil for en min
dre Gaard, f. Ex. en Gaard, der i alt har 3o til 40 geom. Tdr. 
Land af alle Slags Jorder, 2 Tönder Land ansees tilstrækkelig 
til at frembringe det aarlig fornödne Træbrændsel, og ligeledes 
af Gaardens samtlige underliggende Jorder dertil være tilstrækkelig.

Naar man sammenligner disse Udslag med det, som C. 
F. Schmidt, General Inspecteur over de kongl. Hauge-Planta- 
ger, har opgivet i sit Priisskrivt : Kort Anviisning til vilde 
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Træers Opelskning og Skoves rette Anlæg (udi Landhuusholding 
Selsk. Skrivt. 3die Deel 1790) at til en Bondegaard, under og til 
4 Tönder Hartkorn, bör haves 1 til z Tönder Land, eller 14- til 
26000 Qvadr. Al. horizontal Jordflade, til fornoden Skov ; men 
en Bondegaard, som er over 4 til 6 Tönder Hartkorn, bör have 
fra 28- til 42000 Qvadr. Alen, eller fra 2 til 3 Tönder Land; 
naar Gaarden har over 6 til 8 Tönder Hartkorn, maatte dog vel 
ej gaaes liöjere end til 6*0,000  Qvadr. Alen Skov, med mindre, 
Jorden var kun lidt beqvem til Sæd og Græsvext, og nær omlig
gende Steder behøvede og derfra kunde forsynes med fornödent 
Træ, eller og Udförsel til inden- og udenrigske Steder derfra- 
beqvemmeligen og med Fordeel kunde drives, vil man temmelig 
sikker kunne slutte : at til Landboernes egen Fornodenhed vil 
Deel af Gaardenes underliggende Jorder være tilstrækkelig nok til 
fornoden Brændsels Production i de Egne, hvor hverken haves 
Torvemoser eller Lyngheder ; og herved anseer jeg tillige nyt
tigt at lægge Mærketil, at under den 20de Deel af Gaardens Jor
der, der bestemmes til Skovplan, kan tillige indberegnes det 
Areal, som Gaardens Jorders Hegn indtager, hvis Middel Stör- 
relse kan regnes til i5öoo Qvadr. Al., dog under den Betin
gelse, at Hegnet overalt beplantes med levende Gjerder, og til
lige med Træer, der i Tiden kan bruges til Brændsel; og da vil 
altsaa kun —y mindre /y , det er Deel af Gaardens underlig
gende Ager-Eng og Græsnings Jorder udfordrés til Brændsels Træers 
Opelskning paa de Steder, hvor Gaardene have hverken Torve
mose eller Flede, ej heller ere beliggende i en skovrig eller mose- 
rig Egn, flvor de beqvemt kan faae Brændsel fra deres Naboer.

Paa de Steder , hvor der er overflødig Skov til Byerne, 
vil man da, ved at taxere Skovens Brændsels Tilstand til Favne 
Bøgebrændes Værd, slutte, hvor stor Skovstrækning der haves 
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mere end til Fornodenhed, da for hver 1000 -taxerte Favne, 
efter Hennerts Ptegel, regnes aarligen 2.0 Favnes Tilvext; og 
altsaa de 20 Favne, som aarligen forhen have været Skovens. 
Tilvext, kan beständigen hugges og benyttes til Brændsel ; naar 
man da for hver. 60 Tonder Land af Byens samtlige Jorder i 
Overensstemmelse med forhen gjorte Beregninger, anseer i det 
höjeste 6 Favne Brændsel at være fornoden, bestemmes det for 
Byen fornödne Favnetal ved at dividere hele Byens samtlige 
Jorders Areal, bestemt i geometr. Tönder Land, med det Tal 
lo, udfindes saaledes de behovende Antal Favne-Brænde, og 
naar samme fradrages fra den Ilalvtresindstyvende-Deel af den 
under Byen henhorende Skovs Favnetaxt; udfindes paa den 
Maade hvad Part af hele Skovstrækningen der er til Overflö- 
dighed, og hvor meget af Skoyplanen, der med Fordeel kunde 
opryddes og anvendes til Agerdyrkning, saafremt omkring lig
gende Naboestæders yderlige Trang til Brændsel, og sammes 
höje Priis ej skulde beföje Skovejeren heller at benytte Skoven 
til Brændselshandel..

Da Bögeskovenes Brændselstaxt efter deres forskjellige 
Alder og Vext kan staae i meget ulige Forhold med Skovstræk
ningernes Areal-Indhold, og desaarsag efter Skovens forskjel
lige Beskaffenhed udfordres ulige store Arealer til en Bonde- 
gaards aarlige Brændsels Fornodenhed, anseer jeg det passende, 
her at tilföje en efter foranförte Beregningsmaade beregnet
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T a b e l,

som viser de til en Bondegaard udfordrende Bögeskovs
Arealer, efter Skovens forskjellige Bonitet og

Brændsels-Taxt <

j Skovbrændscls- 
j Taxten
jpaa 1 geometrisk Tonde 

j Land.

J

Det Qvantum Böge- 
brændsel , som Sko
ven formedelst sin be
fundne Tilstand og 
Tilvext aarligen kan 
afgive.

Det Antal geometr. 
'fonder Skovland, som 
udfordres til aarligen for 
bestandig at forsyne en 
stor Bondegaard med for
noden Brændsel.

Den Part, som j 
Gaardens for- J 
nödne Böge- g 
skovs Land ud-j 
gjör af Gaar- fi 
dens samtlige i 
Jorder. 3

5 af cam melrJ T-, Skov til i to! 200 FavneAars yex^
1 ell. derover

4 Favne. iigeom.Td.Land ^Deel. |

6 af midal-
5l5o --- drende Bii-
F geskov.

8 3 — — i STö fl

9 af Böge-
ilOO ------ skov i 90
n Aars Vext.

2 7— 3 — — ’V-

Favn. 4 — — r 0ty 5
s 5o — I- — 6 — — i . 9I o g

j 25 — 1 __
2 12 — — i _  o

Naar Skovtilstanden paa en geometrisk Tönde Land el
ler 14000 Qvadr. Al. befindes under 2.5 Favnes Taxt, kan 
Strækningen eller Grunden, livorpaa Skoven staaer, ei med 
Rette henregnes til Skovplan, men egentligen til Græsnings 
Jorders Klasse. Af denne Tabel vil man tillige kunne slutte 
hvor ringe Skovens Beskaffenhed skulde være paa 1 Tonde 
Land, naar Part af et Lands samtlige Jorder skulde udfor- 
dres til Landets fornödne Brændsels Skovplan; da skulde paa 
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1400° Qvadr. Al. ej staae over 4 eller 5 af de almindelig 
störste Bøgetræer, eller ikke over 8 eller 9 af mellemste Stör
reise til 3 Favne Brændsel , eller 12 til i3 Træer af dem til 2 
Favne, eller Træer af dem til 1 Favn liver, eller 5o Træer, 
hvert til en 4 Favn.

Endskjönt Bygningstommer ej vedkommer Brændsel, er 
det dog ikke uden Nytte her at gjöre en Beregning over hvad 
Skovland i den Henseende er fornoden. Af Gehej.me-Forstraad 
Hennerts Opgivende erfares:: at til 3o Böndergaardes Opbyg
ning behoves 200 Stkr. af alle Slags Bygningstræ beregnet til 
120 Favne, hver til 14 Alens Længde,, eller 108 cubik Fod,, 
som reduceret til 1 Alens Længde, udgjör 180 Favne ; og naar 
de aabne Mellemrum i Favnen beregnes efter Flennerts Maa- 
de til 4 af det Hele, udgjör det til 200 Böndergaardes Opbyg
ning fornødne Tommer 86*4°  danske cubik Fod Træ af alle 
Slags Sorter, hvoraf dog den störste Deel rnaae være Eegetræ; 
na'ar man da regner at til enhver Gaard maa haves nyt Tom
mer hvert 100 Aar, saa udfordres i Gjennemsnit til hver 200 
Gaarde aarligen 864 cubik Fod Bygningstommer; og altsaa til 
hver Gaards beständigen fornödne Tommer aarligen T000' Favn’ 
Tommertræ; og da 1000 Favne Skovtaxt kan, som for erin
dret, give aarligen 20 Favne,, saa maatte tooo Favne Træ ej 
udkræve större Skovtilstands Taxt end eller omtrent 4
Favns Taxt, saafremt Trætoppen kunde .tjene til Bygningstom
mer ligesaa vel som Stammen ; men da Stammen egentligen 
allene dertil kan benyttes, og Eegetræ-Stammen overhovedet 
forholder- sig til dens Top, som 100 til 34, efter Hennerts Be
mærkning, naar Træerne ere af den Størrelse, at de kan be
nyttes; til Bygningstommer ; saa da 100 : 34.•= 4 Favn : -//h maa 
til forhen beregnede 4%% Favn desaarsag lægges-/oo saa at 4o2o: to



Favne Skovtaxt, eller saa mange unge Træer, som i Tiden kan blive 
nyttige til Bygningstommer, der tilsammen kan taxeresT;il Favn, 
bliver tilstrækkelig til i Tidens Længde at afgive det til Gaardens 
Bygning fornödne Tommer ; og naar denne Brök multipliceres med 
loo, bliver 61 FavneBygningstræ-Skov , altsaa i det höjeste i 
geom. Tönde Land, eller 14000 Qvadr. Alen Skovland, tilstrækkelig 
ved sin Tilvext og ved nye Opelskning til stedse at afgive det 
RI 100 Böndergaarde fornoden Bygningstommer.

Hvor Proprietærernes Gods eller Selvej erga'ard ene ligge 
saa langt fra Sôestæderne , at Tömmer-Transporten derfra bli
ver alt for bekostelig , jeg mener: over 3 Miil, eller og livor 
der ikke opfores grundmurede Böndergaarde, der bliver det i 
Særdeleshed en Nödvendighed, at være forsynet med et saaledes 
af mig beregnet Bygningstræ-Skovs Areal, som netop kan være 
-nödtörftig Hjelp til aarligen at afgive det fornödne Bygnings
tommer, dog alt under forhen benævnte Betingelser, og paa 
Grund af paaberaabte Data, hvorefter Beregningen er forfattet.

sdet Tilfælde af Opgaven: at bestemme Overfladens Stör
reise af den Mosejord, som udfordres til aarligen at indbringe 
det bestandig fornödne Brændsel til en stor Bondegaaard, naar 
der haves Tôrveskjær til Gaarden, og den deraf for Bestandig
hed skal forsynes med fornoden Brændsel, saa den ikke beho
ver at bruge nogen af sine övrige Jorder til Skovland. Bereg
ningen af det Torvemose-Areal maa da ej allene grundes paa 
forhen benævnte, forskjellige Kubikmaal Törvemasse, der ud
fordres mod i Favn Bogebrænde, nemlig: 117 cubik Fod af 
forste og bedste Sort Torvejord,. 148 cub. Fod af mellemste 
Sort, og 228 cub. Fod af ringeste Sort Torvejord; men tillige 
i det ringeste regnes 4 Fod i Bunden, der ikke maae skjæres, 
eftersom Torvejorden ikke kan groe til igjen, naar den op



2 38

graves ganske til Bunds. Ligesom og ved Beregningen maa 
udfindes, hvor stor Torvemasse af hver Sort, der udfordres 
imod 6 Fvane Bogebrænde af i Alens Længde , og til 107 
Stykker i Favnen; saasom 6 deslige Favne ansees fornödne til 
en stor Bondegaards Huusholdings Brændsel hele Aaret. Og 
da det ej er afgjort, enten en Torvemose behöver 5o, 100 eller 
200 Aar for at voxe til igjeri , efterat den er opskaaren, Tör
vens Tilvext desuden ulige hastigen gaaer for sig, alt eftersom 
Torvemosen ligger nær ved Skoven, har af de bedste Törve- 
vcxter og Planter, er forsynet med mange Kildevæld under 
Torvelaget o. s. v. , har jog gjort Beregning saavel for de Mo
ser, der i 5o Aar opnaae deres Vext, som og for de Torve
moser, der behöve 100 eller 200 Aar, for at groe til i samme 
Höjde, som de bleve opskaarne.

De fleste mest almindelige Tilfælders Beregning forestil
les i folgende Tabel, som viser de Mose-Overfladers Störreise 
af trende forskjellige Sorter Torveskjærs Jorder, (iste eller 
bedste Sort, 2den eller mellemste, 3die eller ringeste Sort) 
som kan være tilstrækkelig til en stor Bondegaards aarlig be
standig Brændsels Fornodenhed, alt efter Torvemosens forskjel
lige Torvedybde, og det Antal Aar, som efter Torveskjærin- 
gen maa bortgaae, forinden Torven er igjen tilvoxet ligesaa 

% meget, som ved Torveskjæring havde været borttaget; da til
lige forudsættes, at Törv ej opskjæres Bunden nærmere end et 
Qvarteer.

Den Beregningsmaade, jeg herved har fulgt, anseer jeg 
at være den allernöjagtigste ; thi om man grundede sin Bereg
ning paa det Ejselen har opgivet; at ioooo Törv ere fornödne 
til en Bondegaards aarlige Brændsel, blev man dog forlegen



Til pag. 138.

Torvemosens

( Dybde

i danske Alen

( og Qvarteer.

De Mose - Overfladers Indhold , der udfordres til en stor Bondegaards bestandig aarlig for- ! 
nödne Brændsel af 3de forskjellige Sorter Torvejord.

Den Mose- 
Overflade, som 
udfordres af 
iste og bedste 
Sort Törvejord 
til en Gaards 
bestandige For
nodenhed.

af

2den og

mellemste Sort

Törvejord.

af

3die og 

ringeste Sort

Törvejord.

Den Mose- 
Overflade, som 
udfordres af 
iste Sort Tör
vejord til en 

Bondegaards 
bestandige For
nodenhed.

af

2den og

mellemste Sort

Törvejord.

af

3 die og 

ringestc Sort

Törvejord.

i Den Mose- 
JOverflade, som 
udfordres af be
ste og förste 
Sort Törvejord 
til en Bonde
gaards bestan- 
Idige Brændsel

af

aden Sort

Törvejord.

af 1

3die Sort /

Tørvejord. (

i Alen i Qvart.
[3 Alen.

43874
[3 Alen.

555o
3J Alen.

855o
□ Alen.

8775
O Alen.

11IOO

Alen.

I7IOO
J n Alen.

I755O
□ Alen.

22200
□ Alen. 5

342OO

'1 — 2 — 3510 444° 684o 7O2O 8880 I368O I4O4O I776O 27360

j! — 3 — 2925 3700 6700 585O 7400 II4OO 117OO I48OO 228OO
|2 __------ 2607 3171 4886 5OI4 6342 977I IOO29 12686 I9543 j
h — 1 —

2194 2775 4276 4387 5550 855° 8775 11 IOO I7IOO

82 — 2 — 1960
-

2467 38oo 39°° 4933 7600 7800 9867 I52OO

« — — 1755 2220 3420 3510 4440 6840 7020 8880 I368O |
|3 - - - i5y5 2018 3109 3191 4036 6218 6382 8073 I2436 j

|3 — i — 1462 i85o 2860 2925 3700 5700 5850 7400 II4OO

— 2 —• i35o 1708 2601 2700 3415 5262 5400 6831 IO523 j
h — 3 —

1254 1586 2443 2507 3171 4886 5014 6343 9771 !

4- - - 1170 1480 2280 2340 2960 4560 4680 5920 9120 i

J4 — 3 — io32 i3o6 2012 2065 2612 4024 4129 5224- 8°47 j'
I5 - ■ ~ 924 1168 1800 1847 2337 3600 3695 4674 7200 9

I Naar Torvejorden kan groe fuldkommen til 
udi 5o Aar.

Naar Torvejorden kan groe fuldkommen til 
i 100 Aar.

Naar Torvejorden kan groe fuldkommen til X 
i 200 Aar? q
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med nöjagtigen at udfinde den Torvemasse, som dertil sva
rede. Vilde man ellers udfinde Torvemose-Overfladens Stör
reise i Forhold med det allermindste Qvantum Torv en Bon
defamilie kan hjelpe sig med, da skulde man lægge Öen Sylts 
Indbyggeres Sparsommeligheds Brug til Grund for Beregningen, 
hvor enhver Familie af 3 til 4 Personer tilforladeligen overhove
det hjelper sig med 8 Læs Törv, der neppe udgjör 5ooo Törv; 
men supplerer da og det Manglende, med saa kaldte Tærtlejn, 
Schift Tærtlejn eller Kjes, som de om Sommeren samle paa 
Marken efter Kreatur ene.

3die Tilfælde. Naar Bondegaarden hverken har Skov 
eller Torvemose, men allene Lynghede, og deraf beständigen 
aarlig skal forsynes med fornödent Brændsel, da at bestemme, 
hvor stor Overflade, eller hvad Part af Gaardens underliggende 
Jorder dertil udfordrés. Af en paalidelig Hedebeboers Iagt
tagelser i Jylland er mig bekjendt : At en Bondegaard til for
noden aarlig Brændsel behöver 6o Læs Fladtörv eller saa kaldte 
Skudtorv, som graves paa Hedens Overflade, hvert Læs be- 
staaende af 180 Stkr. Skud- eller Fladtörv, hvis Overflade ef
ter opgiven Maal udgjör i det højeste 3 Qvadrat Qvarter, saa 
at den Overflade, som udfordrés til et Læs deslige Törv, ud
gjör 540 Qvadrat Qvarteer eller 334 Qvadrat Alen; og altsaa 
udkræves en Overflade af zoz5 Qvadr. Al. til at frembringe 
de Læs Hedetorv, som en Bondegaard forbruger et heelt Aar.— 
Ulige hastig, efter Jordgrundens forskjellige' Beskaffenhed, til- 
groer en Hedes Overflade ; den korteste Tid, dertil udfordrés, 
skal være 6 Aar, den allerlængste 20 Aar, og den røeest al
mindelige Tid 12 Aar. Saafremt da 12 Aar maatte forlöbe, 
forinden der paa ny igjen kunde graves Skudtörv paa samme 
Hedeflade, hvor forhen var skaaret, saa vil til en Bondegaards 
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aarlig fornödne Brændsel af Skudtorv udfordres 12 Gange 2026 
Qvadrat Alen, eller 243oo Qvadrat Alen, eller henved 1-1 
gepmetr. Tonde Land; saa der ikke kan være nogen Tvivl om, 
at jo 2 geometr. Tönder Land i gode Hedeegne kan give for 
bestandig fuldkommen tilstrækkelig Brændsel til den Bonde- 
gaard i Jylland, hvortil lienhorer omtrent 100 geometr. Ton
der Land af alle Slags Jorder, Heden tilligemed ind begreben ; og 
altsaa udfordres kun Deel eller 2 Procent af Gaardens Jor
der til at frembringe det aarlig fornödne Brændsel, eller og 
om man i Gjennemsnit vil regne, at til hver Bondegaard i 
Jylland kan overhovedet i Hede Egne haves i alt 6*0  Tönder 
Land af alle Slags Jorder, Ileedejorden indberegnet, vil i det 
höjeste Deel eller 31 procent af Gaardbeboernes Jorder i 
Hedeegnen ansees nödvendig til aarlig Brændsels Fornodenhed, 
at forstaae, saalænge Böndergaardenes Jorder ikke ere par
cellerte.

Men da, som forhen meldt, de Aar, som maa forlöbe, 
for. inden Hedejorden, efterat den har været opskaaren til 
Skudtorv, kan groe saaledes til igjen, at der atter kan graves 
Torv, ere ulige forskjellige, anseer jeg det nyttigt her at til- 
föje efterfölgende :

7
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Ta b e l ?

soin viser de forskjellige Hedejords Overfladers Indhold
i Ovadrat Alen og Tönder Land, som udfordres til en

Bondegaards bestandig aarlig fornödne Brændsel.

J Det Antal Aar, il 
5 hvilke Heden, ef- 
rter at have været 
Ropskaaret , groer 
5 saa vel til igjen , 
f at derpaa atter kan 
Kgraves Flad-Törv.

^^Den^Hedejords Overflade , som udkræves til for bestandig aarli- Ç 

gen at forsyne en Bondegaard med fonöden Brændsel. S
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Efterat have oplöst foranförte vigtige Opgaver faaer jeg
Udsigt til Mueligheden, at fremsætte det, der udfordres for at
bestemme den Overflades Störreise, som er nødvendig til et
Lands bestandig fornödne Brændsel.O

Omenskjönt Landets Ildstæders Antal staaer i et bestemt 
Forhold med Familiernes Antal, fölgelig og med Landets Fol
kemængde, saa kan man dog ikke til nogen statistisk Rette
snor bestemme Beregningen af det for Landet fornödne Skov
brændsel efter Landets Folketal, eller Familiernes Antal ; efter
som en stor Deel af Landbeboerne .ere paa sine Stæder forsy
nede med fornoden Torvebrændsel; og ligeledes mange Byer 
have tilstrækkelig Brændsel allene af Heder.

At Brændsels Fornodenhed for Hovedstaden ikke staaer 
i et bestandigt Forhold med Folketallet, vil man tydelig over
bevises om, naar man lægger Mærke til, at i Aaret 1706, over 
for 40 Aar siden, da Folkemængden var betydelig mindre end 
den nu er, blev forbrugt 5 9600 Favne Brænde, og 24850 Læs 
Torv, hvorom jeg har en paalidelig Efterretning, og derimod 
efter Gjennemsnit af 3 Aars Beregning neml. for Aarene 1/84, 
85 og 86 ere efter Professor Thaarups Anmærkning, aarligen 
forbrugt 57,283 Favne Brænde og 23,9164 Læs Törv. Den 
rigtigste Fremgangsmaade at bestemme et Lands Brændsels For
nodenhed, og hvorvidt Landet selv kan forsyne sig, naar Hen
sigten dermed skal være, derefter at vælge de viiseste Stats- 
huusholdingsrnidler, for at forvisses om, at Landet i Eftertiden 
hverken skal mangle fornødent Brændsel, ej heller komme til 
at betale det alt for dyrt, er efter min Overbeviisning folgende :

1) At erhverve en nøjagtig Kundskab om de Skoves Over
fladers Indhold, som haves i Landet, hvorom den almin
delige höjst nödvendige Kundskab vil sikkert erfares af de 
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under Videnskabernes Selskabs Bestyrelse forfattede geogra
fiske Carter, og de specielle til praktiske Foretagender for
nödne Data erholdes af de oeconomiske Onmaalinos- o«-1 o t>
Udskiftnings Carter. De forste ville være tilstrækkelige nok 
til en almindelig Beregnings Oversyn over det Hele, og 
de sidste behoves allene i særdeles enkelte Tilfælder ; lige- 
som og Forstvæsens Carterne med beh örige Taxationex
over de kon gi. Skove vilde i saa Fald tjene til fornoden 
Oplysning.

2) Ligeledes at erholde nøjagtig Efterretning om Torvemo
sernes Overfladers Indhold ; hvilke og temmelig nær vil 
kunne sluttes af de geografiske Carter. Omendskjönt vel 
mangestæds, særdeles i Jylland, indbefattes Kjær i og om
kring Moserne, der ej ere speciel betegnede, hvilke egent- 
ligen ikke kan ansees for Torvemose; men naar man först 
havde Areal-Indholden af det Hele, vilde det ikke være 
vanskeligt, dels ved Hjelp af de oeconomiske Udskiftnings
carter, foi- saavidt disse dertil kunde være tilstrækkelige, 
dels ved indhentede locale Efterretninger, at bestemme de 
virkelige Torvemose-Arealer saa nöjagtigen, som til Hen
sigten behøvedes.

“3) Endvidere maatte af de geografiske Carter erholdes Op
lysning om Indholden af Hedernes Overflader, hvilke vist 
temmelig nöjagtig deraf vil erfares, eftersom de geografi
ske Landmaalere have med megen Agtpaagivenhed bestemt 
deres Grændser paa Cartene. Tillige maatte haves Efter
retning om de Aar, som Hederne behove for at groe til 
igjen, efterat der har været gravet Törv paa dem.

4) Ved Hjelp af de af mig forhen opgivne Beregninger og 
efter erholdte locale Oplysningei- om Torvemosernes Tör- 

Hh 2
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vedybde, som bedst kunde betegnes paa de over Moserne 
forfattede Carter, ved forud at afsætte Qvadrater, saavel 
i Mosen, som behörigen paa Cartet, og i alle Hjörner af 
liver Qvadrat især antegne de befundne Torvejords-Dy b- 
der. Ligeledes og efter erholdt Underretning om Skove
nes Tilstand, hvor mange Favne Brændsel enhver geometr. 
Tönde Land kunde ansættes for efter nærværende Befin
dende, og det i det ringeste for 3de forskjellige Klasser; 
samt og om Hedernes Alder, og de Aar de behövede, for
at groe til igjen, efterat derpaa forud var skaaret Hede
eller Fladtörv, vilde man da letteligen slutte hvilke Byer og 
Steder der nu og for Eftertiden maatte være sikker forsy
net med behovende Brændsel, og hvor mange Steder af 
Nabolauget, der kunde forsynes med det, de andre havde 
over Fornodenhed, saavelsom hvilke Byer og Steder, der 
enten ingen Brændsel kunde have uden af Skoven, eller 
var alt for langt fraliggende (jeg mener over 3 Miil) fra 
de Steder, der havde större Forraad, end de for Efterti
den behövede.

5) Naar man da paa den Maade ved Beregning var oplyst 
om den Brændsels Mængde, som hver Afdeling i Landet 
enten manglede, eller havde tilovers , maatte Hovedstø
dernes og Kjôbstædernes aarlige Brændsels Fornodenhed 
nöje undersoges, saavelsom hvorvidt enhver især af om
liggende Landsbyer kunde forsynes, dog ej anseet höjere 
end Landstrækningen i 3 Miles Afstand, da Brændselspri
sen eHers, ved en længere Landtransport, vilde stige til en 
alt for stor Höjde for Kjôbstæderne.

Den Brændsels Mængde, som hver Kjobstæd da aarli
gen behoyede ved Handelstransport, og af hyad Slags,



maatte bestemt fastsættes, hvorunder da tillige maatte ind
begribes det Brændsel, som behövedes til Fabrik-Manufac- 
tur- og Verkstæder. Tansport-Belejligheden maatte her
ved tillige bemærkes, da den udgjör den mærkeligste Part 

’ af Brændselets Friis.
6) Desuden maatte haves Oplysning om, hvorvidt det eene 

Naboland kan være det andet behjelpeligt med Brændsel; 
f. Ex. hvor stor Mængde Brænde Norge aarligen kan af
give til Danmark, hvad Mængde Steenkul af Færoe, Born
holm og Island, Danmark kan gjöre sig Haab om o. s. v.

Af alle disse Data vilde man da med den fornödne 
Nøjagtighed kunne slutte, paa hvilke Stæder i Landet det 
var nödvendigt at sorge for Skovenes Opelskning, og frem
me deres Anlæg; ligesom og hvor Skove uden Skade for 
Landet; ja endog til betydelig Fordeel , kunde opryddes, 
og Skovgrunden dyrkes som Agerland, særdeles langt inde i 
Landet og langt fra Sôestæderne; Ligeledes og, om og hvor
vidt Hovedstaden og Landets samtlige Sôestæder kan for be
standig forsynes med Landets eget Brændsel, hvad Forsynlig
lieds Overlæg dertil maatte udfordres.

Til Slutning maa jeg og vise, hvad Folger man kan 
uddrage af mine statistiske Tabeller, for saavidt angaaer Sjel- 
lands, Fyens, Lollands, Falsters og underliggende smaa Öers 
Brændsels Strækninger, og den Mængde af Brændsel, deraf 
med störste Rimelighed kan sluttes, som sikker aarlig bestan
dig Brændsels Indtægt

Af Tabellen erfares, at Sjællands Skovland indeholder 
188718 geometr. Tönder Land, Moser 3oo53 Tdr. Land. 
Fyens Skovland 533lo Tdr. Land, Moser i3x3o Tdr. Land. 
Lollands Skovland 4*720  Tdr. Land, Moser 3i58 Tdr. Land. 
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Falsters Skovland ig3y5 Tdr. Land, Moser 2082 Tdr. Land. 
I ingen Egn af disse Oe-Landc, lide Landbeboerne Mangel 
paa fornødent Brændsel, Men ingenlunde kan man regne an
dre Skove eller Torvemoser til fordelagtigt Brændsel for Lau
det i Almindelighed, end de, der ligge saa belejlige for Soe- 
stæderne, at Landtransporten bliver ej over 2 Miil, eller i det 
hojeste 3 Miil. De Söesteder i Sjelland, som i den Henseende 
kan nævnes, og have ikke aldeles ubetydelige Skove saa nær, 
at Seetransporten med Fordel kan benyttes til Brændselets Bort
forsel til andre Steder, ere: Wordingborg, Corsöer og de Los- 
sestæder, som derimellem kan benyttes, saavelsom Callundborg, 
hvoromkring Skoven dog fer ubetydelig. Jægerspriis, Helsingør 
og Strandkysten derfra til Gilleleye, saavelsom og til Skovsho
ved, Kjöge Kjobstæd, Præstôe og de Lossepladse, der falde 
deromkring og Faxöe ; den störste Deel af Soröe og Ringsted 
Amters Skove, saavelsom mange smaa Skove, der ere over 3 
Miil fia Strandkysterne, vil, i hvor store og overflødige de end 
ere, ingenlunde kunne regnes til at aflijelpe Hovedstadens eller 
andre langt bortliggende Stæders Brændselstrang.

Den Andeel af Sjællands Skovplan, som desaarsag ej 
med Fordeel kan benyttes af andre end omkringliggende Lands
byer, udgjör sikkert 4 af hele Landets Skovplan. Möens Skove 
ere alle saaledes beliggende, at Söetransporten kan komme til 
Nytte. •—• Af Lollands Skove kan man vist regne, at det halve 
ikke kan undværes, og tildeels ej heller med Fordeel transpor
teres til Söes. — Af Falsters Skove kan den 3die Dftel ej trans
porteres med Fordeel ; saa man kan slutte : at man af Sjæl
lands Skove ej kan regne höjere end 126812 Tönder Skov
land. Af Fyens Skove 26655 Tdr. Skovland. Af Lollands 
Skove 20860 Tdr. Skovland. Af Falsters Skove I225o Tdr.
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Land ; og saaledes vil af disse samtlige Öelande ikke kunne
regnes liöjere end 186677, e^er runc^t ïSdooo Tdr. Skovland.

Naar man nu overhovedet vil regne, denne hele Skov
plans nærværende Tilstand kun til det halve af det, der ellers 
kunde svare til dens fuldkomne Skovvext , saa at kun regnes 
5o Favne af hver geometr. Tonde Land, imod at man ellers 
sikker maatte kunne regne 100 Favne, naar hele Skovplanen 
var overalt saa vel bevoxet, som den kunde være, maatte hele 
Brændsels-Tilstanden paa bemeldte i85ooo Tdr. Skovland ud- 
gjore i alt det Qvantum 9,260,000, eller næsten 10 Millioner 
Favne Brænde ; og naar med Hennert, som forhen meldt, an
tages, at for hver 1000de Favne Brændsels Tilstand kan aarli
gen for bestandig regnes 20 Favne, som er dens sikkerste aar
lig Tilvext, blev den aarlige Mængde Brænde, som af disse 
Skove kunde bortfores til Söes til Steder, hvor der er Mangel 
paa Brændsel, i alt i85ooo Favne , og saaledes over 3 Gange 
saa meget Brændsel, som Kjöbenhavn aarligen forbruger. Man 
bor ej tage dette store Udslag i Tvivl , og gjendrive det med 
de Erfaringer, man hidtil har havt om den ringe Brændsel- 
Tilforsel, som hidtil er skeet fra disse indenlandske Skove til 
andre Steder, hvor der har væet Mangel paa Brændsel, da det 
er bekjendt, at mange Skovejere, have fast foresat sig, ikke 
at röre sine Skove, neppe engang at udvise til eget Bonder- 
godses Fornodenhed.

Et Lands Torvebrændsel kan man ej vel henregne til 
det Slags , som med Fordeel kan bortføres til langtfralig- 
gende Steder, særdeles naar Torvemoserne ej ligge nær ved 
Strandkysterne, men langt inde i Landet, Det er virkeligen 
inueligt at beregne, hvor langt en Torvemose skal ligge fra 
det Sted, hvortil Tørven skulde henføres, paa det at Tørvens 
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hele Brændsels Værd blev ganske opslugt saavel af Gravnings- 
som Transport-Omkostningerne; og ligeledes livor langt den 
skulle ligge fra Stranden, paa det at Söe-Transportomkostnin- 
gerne skulde drive Torveprisen til en overordentlig Höjde. 
Man vil derfor ikke kunne gjöre nogen synderlig Regning paa 
det Brændsel, Torvemoser kan afgive til andre end nærmest 
omkring liggende Steder i 2de höjst 3de Miles Afstand.

Skulde man ellers ansee nogen Torvemose i Danmark 
at kunne bidrage til betydelig Brændsels Hjelp, maatte det for
medelst sin overordentlige Störreise være den saa kaldte Vild
mose i Jylland , hvoraf den nordre Vildmose ligger i Kjær 
og Jerslev Herreder udi Wendsyssel, og indeholder efter Bereg
ning af de geografiske Karter af virkelig Torvemose Overflade 
12358 geometriske Tönder Land, men af Mose og Kjær i Sam
menhæng dermed desuden i5i36~ geometr. Tönde Land. Den 
sondre Vildmose , der ligger i Hinsted, Helium og Fleskum 
Herreder, hvori tillige indbefattes Lindenborggaards tilhorende 
Vildmose, indeholder af Torvemose Overflade 227634 geometr. 
Tönder Land, desuden af Moser og Kjær i Sammenhæng der
med indtil Lögstör 16027 geometr. Tönder Land; altsaa inde
holder nörre- og sondre Vildmose og Kjær tilsammen 66325 
geometr. Tdr. Land, eller lidet over geografiske Qvadrat- 
miile. Allene den Part af Vildmose, som henbörer under Ba
roniet Lindenborg og tilhorer dette Videnskabernes Selskabs 
höje Præses Hs. Excellence Statsminister, Greve Schimmelmann, 
indeholder efter speciel Beregning foruden de 4re forhen udi 
samme beliggende Soer, hvilke nu efter Vandets Aftapning og 
Afledning bruges til Hollænderie, over 7900 geometr. Tönder 
Land, hver til 14000 Qvadr. Al.
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Saafremt denne liden Part af den hele store Vildmose 
holder i Gjennemsnit ikke ringere end 5 Fods Törvedybde, 
kan man med Sikkerhed beregne hver geometr. Tonde Lands 
Torvemasses oeconomiske Værdie fra 4 til 5oo Rigsdaler, efter 
Torvejordens fbrskjælligo Brændsels Bonitet. Naar jeg da kun 
beregner hver Tönde Land til 400 Rd., og ansætter efter Ejse- 
lens Grundsætning det halve deraf at medgaae til -samtlige Om
kostninger med Torvenes Gravning, Borttrilling, Opstugning og 
Fljemkjorsel, dog ej over ~ Miil; bliver den beholdne Brænd
sels Værdie af Baroniet Lindenborgs 7900 Tdr. Lands Törve- 
skjær den Summa i,58o,ooo Rdlr. ; men hvormeget af denne 
Sum vilde bortsmelte ved Söetransports-Omkostninger, uden 
hvilke den hele Kapital bliver allene en imaginair Sum, der 
ikke kan realiseres, det formaaer jeg ikke at udregne.




