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Stiegnet
m in e lj M e g rø d e r

Cl j r i f t i c n å u g u f t Da l ga s
SRibber af Dannebroge, D anjl Gonful i Cioorito,

SanraarlS trofafte Sen, fine ©ø&fFcnbc« »elgiører.

<3eg er føbt i grebericta ben 13be SJfarté 1787, og
ben cetbfte af 10 ©obffenbe. 3J?in gaber, en ©»eitfer
fra Saufanne, »ar 30 2lar iØræft »eb ben reformerte
fDienigpeb i benæonte min gpbebp.
§ a n »ar fin
£jorb 8 aanbetige fom legemlige Jpprbe. ©fjønbt en
Ublænbing, »anbt pan fnart fit np gæbrelanb faa
fjært, at pan flere ®ange afflog meget forbeelagtige
STilbub om gorflpttelfe. (Sn af fine fjærefte ©péter
»ar Unber»ii8ning, og flere af pan» (Sletter ffplbe
pam upaatoi»leligen meget af ben Spffe, be fiben
gjorbe.
©ine ©ørn opbrog pan i ©ubSfrpgt,
gæbrelanbøfjcerligpeb og 2lttraa efter at blioe nyttige
•Bteblemmer af ©amfunbet. 21tt fom ®renge maatte
4 af o« tilligemeb 3 anbre unge gpre gjøre Jjenefte
fom UJtufici »eb et SfægerforpS, pan pa»be oprettet
af fin fDtenigpebø raffe ©»nner unber bet engelffe
Coerfatb 1801 ; bacærenbe $ronprinbfeéfe SRarie
©oppie og pøie ®emat, for p»em »i flere ®ange
pattbe ben S@re at muficere i grebericia, Solbing og
3JiibbeIfart, »eb $araberingen af bidfe Sperø refp.
3ægerforpfer, fjenbte peelt »el les petits musiciens
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de Fredericia, fom bet befyagebe tjenbeø Kongl. £øitjeb
at falbe oø.
©nart ombpttebe jeg bog Klarinetten meb SUtu*
fletten, og ft! gob £5»etfe i 3ægerepercitfen. 3J?en
fyoor megen gornøielfe biøfc Øoelfer enb flaffebe mig,
ftob min fm tit 8anb»æfenet. SDKin gaber« ©ogne*
mænb oare for gobe Agerbrugere, tit at jeg lunbe
Ija»e forbteoet uberørt tjeraf, og i- goraaret 1804
bteo jeg placeret tjoø en tjotfteenf! Sanbmanb, £r.
3Satentiner i iJtærljeben af £aberøle», en Ønfet tit
ben nuocerenbe (Sier af ©jebbeøbat i ©jæltanb.
SDerfra »ar jeg faa tjetbig at lomme tit £tjorøeng,
l)»or jeg i to Aar, unber £>anø (Spcettence ©eneral*
tieutenant 3uetø perfontige SSeitebning, fil fritigtjeb
at gjøre mig beljenbt meb 23epetbrug, Sraffrugtabt,
©tatbfobring og be tit bet npere Agerbrug tjørenbe
fftebffaber. £>e to Aar jeg tilbragte paa SSatbemar
©tot tjøre tit be tplletigfte i mit 8 i», og atbrig
glemmer jeg ben tjumane gorefommentjeb, tj»ormeb
©eneraten attib beljanbtebe mig. ©iben er jeg »eb*
bte»en at ftaae i (Sorrefponbance meb £anø (Spcettence
inbtit tjanø ®øb, og fætter Ijøi ‘’jkiiø paa be Senflabø*
beøifer og ben gortrotigljeb, tjoormeb Ijan ftebfe be*
ærebe mig. ©om et (Spempet paa ©eneratenø 33et*
»ittie for mig, flat jeg tjer tun anføre, at ba jeg
tjaobe fortabt Stjorøeng, mobtog jeg tort herefter et
Sre» fra Ipanø (Spcettence, tj»ori »ar inbtagt en
Jpunbrebebaterfebbet tit 3nbfjøb af et titte Sibtiotljet
af tanboeconomifle Søger, meb ben Unbflptbning, at
et faabant fya»be »æret mig tittænft, men »eb en
SDliøforftaaetfe af Sogpanbtcren »ar ubebteoet.
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gra Stljorgeng brog jeg tit Sjøbenljaon, i ben
£enfigt at fortfcette bet af mig alt paa Slljorgeng
begpnbte ©tubium af Sotanifen og ertjoeroe mig
tibt ©efjenbtffab tit (Stjemien og SSeterinairfaget. S)et
git imiblertib permeb iffe efter Dufte. 3eg tjaobe
penoenbt mig tit §>. S. Drfteb, ber oetoittigen privatim potbt nogte gorebrag for mig. Stien ufor*
berebt fom jeg oar, formaaebe jeg ifte at følge ben
ftore Stianb« Danfegang.
D g tjoab 23eterinair=
unberoiigningen angit, ba oar jeg tommen i urette
£ib tit Sjobenfyaon, nemlig om goraaret etter i 2 bet
©tabiurn af goretcegningeroe, fom beguben fnart
bteoe afbrubte oeb oet engetfte Doerfatb i Auguft
1807.
Sun i ®otanifen tunbe jeg gtcebe mig
oeb tibt O m ga n g unber £iornemann, inbtit ogfaa
bette ftanbfebe.
Qeg oar taget tit 3 ægergpriig, for berfra at
befee ©tutteriet oeb greberifgborg. Stien Sfterretnin«
gerne fra £ooebftaben bteoe meb tjoert Diebtif mere
forurotigenbe, Jjoorfor jeg benpttebe et Ditbub af
baocerenbe Doerftatbmefter, Sammerfyerre Siopftorf,
at oenbe meb tjam titbage tit Sjobenpaon. Qrnbnu
famnte Sftermibbag metbte jeg mig tit Øptagetfe i
©tubenterforpfet, men man oitbe ingen „Stiift*
ftu b e n te n ", fom Æpaerg Qrteoer i dette tatbteg,
paoe i bette Sorpg. Stieb en Anbefaling fra ®rog«
ferer i)3ecpier, en ®enfer, men faa gob patriot fom
nogen, penoenbte jeg mig nu tit Ciojcegerneg dpef,
baocerenbe Sammerperre £otftein, fom ftraj optog
mig i Sorpfet, og att ncefte Stiorgen patrouilterebe
jeg meb mine npe Sameraber i Dprepaoen. Siaar
Ubfatbet tit greberifgberg uubtageg, bioaanebe jeg
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alle be anbre llbfalb, og bleo Oeb Slaagaarb let
faaret i £)aanben af et ©treifflub, itfe langt fra bet
©teb, Ijoor Sieutenant ©ruun falbt. 3eg bleo oeb
at gføre Stjenefte oeb $orpfet tit Segpnbelfen af
SDiartS 1808, tit fjoillen Stib jeg forlob Sjøbentjaon,
forbi bet iffe paa anben 2D?aabe oar mig muligt at
fritage« for Santonnering paa Simager. Oen mig
mebbeette Ijceberlige Slfffeb beoarer jeg enbnu fom en
førgmobig Srinbring om en længft founben, men
ffjebnefoanger SCib for oort fjcere gæbrenetanb.
3eg opljolbt mig nu tit ©egpnbelfen af Sluguft
SWaaneb i g^ebericia fom £otf og SDlagafinbeftprer
unber be franfle og fpanfle Stropper« Opbotb i 3pl*
lanb. Smiblertib Ijaobe nuoærenbe ©eljeime =Son«
ferenceraab Sollin i forening meb ^3rofe«for Oluffen
beoirlet, at ber af gonbet ad usus publicos og bet
IReierfenfle gonb oar mig tilfjenbt -et 9?eifeftipenbium
paa 700 9lblr. banfl Srt. aarlig i to Siar, for at
gjøre mig beljenbt meb §>ampeaolen i fremmebe
?anbe, og, efter at l)aoe mobtaget mine Qnftruyer fra
bet Songl. 8anblju«ljolbning«*©eIffab, forlob jeg ben
lObe Sluguft 1808 min gøbebp i ©elflab meb to
franfle Officerer, fom ftulbe til ©panien, og meb
Ijoem jeg fulgte tit ^amborg. Unberoei« møbte oi
pele bet ©ernabottefle Sorpé i fulb gorfølgelfe af be
bortrømmenbe ©paniere.
Sltlerebe i 97cerl)eben af
Solbing pørte oi trompeten latbe be franfle chasseurs
k cheval til Cpbrub, og i glen«borg oar SCrcengflen
af fremrpffenbe- Stropper faa ftor, at oi maatte bie
en Ijeel Oag for at faae 39eforbring. 2Jlen i I)oor«
meget granflmænbenc ilte, fom be bog for fitbigt,
og ©panierne ioærffatte, fom beljenbt, bere« glugt.
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gra Ipamborg bereifte jeg en Deel af bet norb*
lige Dpbfflanb, fnart meb 2lgepoft, i be afftpelige ba
brugelige luffebe Sa$fer faftnaglebe til 23ognaplerne,
fnart til gobé for at rceffe Semmertte libt, fnart i
en beqoem 33ieneroogn, alt fom Ceitigljeben falbt.
Sftitt 9feife gif ooer tfiineborg, <5eIle, "pannooer,
© b ttingen, la ff e t , f a r s e n , 23 ru n So ig, $etm *
ftabt, -JJJagbeborg og 23erlin til 2J?i3gelin.
Doeralt fanbt jeg Dreoangébriften tjerffenbe fra
uminbelige Diber af, inen 23rafmarfen bleo fom ofteft
benyttet tit Dprfningen af een eller flere SSæyter,
peet eller for en Deel, efter ømftænbigpeberne. ©aa*
lebeS paa ben anbeit ©ibc p a n n o o e r penimob
23 run sen, tit § q r, fom fjer bprfeé i SWængbe, eller
til Slooer, fom fun ftaaer et 2lar. Ontellem Grinbetf
og © e t tin g e n , ifcer oeb iliorbpeim, bleo 29raf*
marfen benyttet tit Dobaf, kartofler og Slooer, men
fibfte ftaaer per i 3 2lar for at bqbe paa SDJangelen
af ©jøbffe, altfaa et partielt Sobbelbrng. £obaffen
polber man for, ubflipper Oorben mere enb Sar*
tofterne, og faaer berfor 9?ug efter fovftnæonte, men £>oebe
efter fibftnceonte, 23coii? for, at be brebblabebe 93æpter,
meb al ben ©one man tillægger bem at fuge heering
af ?uften, ligefom alle anbre 23æpter tære paa 2J?ineral*
ftofferne i Oorbbunben.
Omellem SJtiinben og S af fet blioer al £aoren
blanbet meb ^eftebqnner, men bet mærfeligfte beroeb
o ar, at ben 3bie September oar man langt fra
færbig meb Onbbjergningeu, ja paobe ilte en*
gang oploftet, mebenS Røflen i gTebericia eller 4°
norbligere oar faa gobt font tilenbebragt ben 8be
Sluguft.
9?u er oel Canbet noget biergigt og ligger
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temmelig pøit, men be filbigmobnenbe Sønner turbe
nof ogfaa pabe bere? Deel t ben filbige £øft.
S tiin b e n ($)annbberfcp S tiin b e n ) er om*
gibet af pøie, fteile Sferge, fom iffe tilftebe nogen
fpnberlig S ru g af Sjørerebflaber.
iJMger og Soner
bære berfor tyer aflange flabe S u m paa gtpggen,
pbormeb be £>ente £>abebcejter, £>ø, Sjæroeforn o. f. c.
fra Starten, ubbære Støg, eller pente Srcenbe fra
©toben, forrette attfaa Drælbprene? Djenefte. Det
famme ©lag? Suroe ben^tte^ ogfaa tit at famle
Støg paa Seiene, en Sinbftibeligpeb?green, ber er
oibtbreoen i mange (5gnc af Dpbfflanb.
Øberalt møber man ftore gaarefloffe tebfagebe
af bere? £prber, førenbe en lang ©tab unber Sirmen
og een eller to §)unbe beb ©iben af fig. gor ben
ber itfe er bant at fee bette bagligt, er Setragtningen
af be roligt græ?fenbe D p r, unber Sebogtning af
bere? ligefaa rolige fom folbblobige iPaapaéfere, et
ret intere?fant @pn. Det §ele par noget faa roman*
tiff, at man troer fig E>enf(t)ttet til Slrfabien? Sanb.
^prbeftaben par en lille ©pabe i @nben, til at tafte
3 orb meb efter gaarene, ligefom ben ogfaa er for*
fpnet meb en £)age beb ©iben af, til at gribe bem
beb Sagbenene. 2lf £unbene er ben ene attib en
ælbre, afrettet £)unb, fom gaaer lø? og ubfenbe? efter
gornøbenpeb, ben anben, en pngre, fom ftal afrette?,
og fom føre? beb en Sine.
Sten bet 3 ntere?fantefte for mig paa benne Dour
bar Øppolbet i tpelmftabt, pbor jeg tilbragte 14
Dage. Ubenfor benne S p ligger nemlig bet feculari*
ferebe Slofter ©t. Subgeri, et Domaine, ben ®ang
bortforpagtet til ben af fine ©trifter og fin praftifle
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SDpgtigljeb »el befjenbte Øoeramtmanb ®erite*). £)enne
lotøgaarb bleo opgioet for mig at beftaae af 1072
SUtorgen Igerlanb a 7680 O l i e n , altfaa 588 £br.
2anb, beette i 3 HJtarfer, tjooraf een aarlig bleo
gjobet. @jøbningen fertil bleo titoeiebragt oeb §jætp
af 189 borgen eller 87 £br. ifanb (5ng, fom
bleo fyolbt i firaft meb (Scebefpberaffe og flaaet
to ®ange, faa at man i gobe la r aolebe 300
&eé
å 3000 ^Jb. ®eSuben tjaobeé en iftatural*
tienbe, ber bleo anflaaet til 250 8ce$ §alm a
1200 ^b. ©efcetningen ubgiorbe 100 Søer, 1200 gaar
og 70 tit 80 <S»iin. Ille biéfe kreaturer græøfebe
paa ubftrafte, fraliggenbe gcclleber (»belagte (Sgeftooe),
tjoorfra gaarene om batten bleoe folbebe paa 33raf«
mårten, og faaoel boerne fom@oinene ligelebeø tagne i
£>uué om batten. iJJteb faabanne ^jætpetilber oar bet
intet Unber, at ^ af Igermarfen tunbe gjøbeé aartig,
og be anbre § gioe lønnenbe ©cebafgrober. SSeb
gaarene alene bleoe 100 £br. #anb af ©ratmarten
ooerfolbebe, og til at gjpbe SReften, 96 £br. 8anb,
famlebe« laret om ooer 1600 Cceé 9D7øg å 2000 iPb.,
faa at fyoer Stønbe 8anb fif 34,000 i($b. ®jøbf!e.
®n j$or»anbling af Ooerbreoene til Igermart oilbe
Ijaoe gioet bet £)ele et anbet Ubfeenbe og nøbfaget til
en Ifoepling imellem ©cebaol og ®ræSteie. 2J?en be
£pbftere jeg talte meb Ijerom, ®erite derfra bog unbtaget,
tunbe itte begribe, Ijoorlebe« man uben Øoerbreo og
gaar tunbe brioe Sornaot. Og ba jeg fortalte bem,

*) 3 $t)bflfanb Mitte gorbagterne af ® omatnet talbte 2lmt=
nueitb og Otteramtmoenb.
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at bi i ®anmarl ingen Oberbreb pabbe, tilljenbegab
be mig bereø HJtebpnl perober og meente, at bi ftob
langt tilbage for bem og maatte fee at flaffe oø faa«
banne, altfaa oenbe tilbage til gælleøflabet!! @aa«
lebeø tænlte man ben (Sang i £pbfllanb, og faalebeø
tænler man muligen enbnu, tpi faabibt mig befjenbt,
er gælleøflabet enbnu lun oppceret i ^reuøfen. £bor
baarlig ©ræøningen i gælleberne ntaa pabe ræret,
fan man flutte fig til af bet ringe SJielfeubbptte, fom
©erile itle turbe anftaae tit mere enb 900 potter
pr. So om 21aret. S n anben gorpagter, 2Imtmanb
@anber paa 9J?arienberg Slofter, fortalte mig, at
pan af fine ©tatbfobringøføer pabbe 6 potter 2)?ell
om Oagen, men lun 3 af bem, fom git i gæt'
leben.
.'pbab ©eloftning gaaroppaøningeu i Ipbftlanb
foraarfager ©læferieiernc, latt man flutte fig til af
ben l!øn, Oberamtmanb ©erile gab fine ©læfere
(gaarepprber). ilftefteren erpeltt f, af pele ©rutto«
Ubbpttet, og 4 ©tæferlarle par te prer 20 gaar frit.
Sftebenfor Soft fil Sarlfoltene paa ©aarben ugentlig
14 ©b. ©røb, 1 ^f5b. ©mør, 6 fmaa Ofte og f ©b.
ferff Sjøb.
3 eg fanbt poø ©eritc alle be af £paer an«
befalebe SKebffaber, felb benneø ©aamafline. ©erile
panbe anftillet flere gorføg meb ben, men lalbte
Dtabfaaningen meb ©æbenø ©epalning „baø S o n «
fect ber Sanb tøirtp fcp a ft", pborreb pan forftob,
at benne Operation pørte til Qorbculturenø pøiefte
STrin.
^pigtromlen berimob pnbebe pan ganffe ober«
orbentlig. ©elb be ftørfte 3orbflumper maatte bige
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for ben, fagbe fyan, og intet Stebftab formaaebe at
forberebe 3orben faa gobt til at befaaeS. ©igtromlen
bleo ogfaa brugt fyoS ®erite til at optrumle ©inter*
fæben om goraaret. ©ten Ijoor ber bruges ©igge meb
en breb ©ibe, maae ben brebe ©ibe ftilleS faalebeS,
at ben gjør en ©infel meb Sangfiben af ©lotten
eller Snubben, ba i mobfat
©interfæben albeteS
oprette« og piggene ubfætteS for at brætte«. ©tan
bruger berfor ogfaa 'pigge meb ligebrebe ©iber, fom
løbe fammen i en ©pibS. piggene ere tre Sommer
lange i bereS fpnlige (Snbe, og ere anbragte faalebe«
at be fnoe fig i fpiratformige Sinier fra ben ene Grnbe
af Sromlebloffen tit ben anben, meb 6 Sommers
Slfftanb imellem Sinierne og 4 Sommer imellem piggene,
©amtlige ‘Pigge famlebe oeb fyinanben oilbe ubfplbe 3
lige 9taber i ©lottens fyete Sængbe, Ijooraf oil feeS,
at itfe ben minbfte ©let fcrblioer uberprt af bem.
®n 3nbretning ber tiltalte mig meget, oar ben
©taabe fyoorpaa Sjæroene, naar ©ognen er paatceSfet,
uben SæSfetræ faftfurreS, nemlig oeb et langt gorreb
af $ SommeS Spttelfe, ber i fin bobbelte Sængbe
tafteS ooer SæSfet, forfra bagtil, og l)er uben fpnberlig
©tpie ftrammeS, oeb $jætp af en unber £>øftl)aoerne
anbragt ©alfe, ber ombreieS meb to fmaa Sjeppe.
Sen £)urtigljeb og ringe Sraftanftrcengelfe, fyoormeb
bette fteer, anbefaler meget benne 3nbretning, ifær
Ijoor ftore ©ogne bruges, fom f.
i oore Sjpb*
ftæber. 3 @gnen af Siineborg brugtes Ijoerten SæSfetræ
eller Dteb; men ©polerne i tpøftljaoerne naaebe ub*
ooer ben ooerfte ^aoftang,
bet førfte Sag
Sjæroe bteo forljinbret fra at ftribe ub. SeSuben
gaoeS Sjæroene ftrap en ftraa Stilling nebab, omtrent
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faalebe« font naar bi (jo8 o« lce«fe STag eller 2ang»
Ijalm, Ijbilfen ffraa Stilling, meb Ijbert npt Cag tiltog,
faa at be fibfte Kjærbe tom til at ftaae fulbfommen
lobrette meb SJobenben opab. Denne gremgangø*
maabe fan bog fun fortjene Anbefaling fybor man
fjar gobe SSeie, eller en fort 5Bei at fjøre.
®erife Ijabbe anftiCfet mange gorføg, meb ftore,
fmaa, Ijele og Ijalbe Kartofler tit lægning, men be»
ftanbig funbet, at be ftore Kartofler gabe bet bebfte
Ubbptte. Diblig SBortljugning af Doppen, Ijabbe biift
fig Ijøift flabelig, ba iffun ben Ijalbe -JJJængbe Kar*
tofter bar frembragt herefter.
£>an Ijaobe prøbet alle befjenbte 9J?aaber at gjøre
Kløberljø paa, men funbet fig bebft tjent i at labe
©faarene ligge faalænge til ben øberfte ©ibe bar tpr,
berpaa benbe bem meb Sfibeffaftet, og naar ogfaa
benne ©ibe bar bleben tpr, famle Klpberen meb
gorfe i fmaa tøfe ©taffe af 1 Aten« £øibe. Diøfe
Ijabbe Ijan ba af og til benbt meb gorfen uben at
ffitle bem ab, inbtil be bifte fig tjenlige til at famle«
i ftore ©taffe, fom bog Ijberfen btebe fafttrampebe
eller afpubfebe.
Den 16be Dctober anfom jeg til SlfiJgelin,
og alt ben næfte D ag begpnbte gorelæøningerne for
SSinterfemeftret. SUiin 33elpnber, ©eneral 3uel, Ijabbe
unberrettet D ija e r om min Anfomft og anbefalet mig
fom fin (Sleb. Denne Anbefaling ffplber jeg ben
gobe 2Hobtagelfe jeg fanbt Ijoø Dijaer. Smibtertib
arbeibebe og ftuberebe jeg faa flittigt, at jeg fnart
banbt ben ftore 9ftanbø 9)nbeft. (§n ©ang Ijber Uge
pleiebe Dijaer at labe fine Ditljørere affatte flrifttige
Ubarbeibelfer ober opgibne ASmner, og fra Katebret
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Iritiferebe Ijan ba biéfc SIrbeiber. 3D?ine ©oar gi!
iffe altib i £ljar« gorfpor. 9J?en langtfra at mi««
billige bette, frembrog Ijan netop faabanne Ubarbei*
belfer, og brøftebe bent faameget nøiere. 3eg oar i
SDWgelin ftøbt fammen meb Seflrioeren af Sanbbruget
paa £fyor«eng, § r. o. @«fen. Jtjaer og l)an bleoe
enige om, at o. (5«fen ftulbe Ijolbe et gorebrag ooer
Ubf!iftning«læren, og mig bleto bet ooerbraget at affatte
gaartene og ubføre ^Beregningerne bertil. £)iøfe Sir«
beiber Ijceøebe mig enb mere i £fjaer« £3ine, og ba
jeg i Slprit 1809 forlob SMgelin, omtalte Ijan mig
i bet leftimonium Ijan gao mig, „at« einen feljr
einfid^tøoollen, f d j a r f fin n ig e n , bie ganje
£ l?e o ri unb iP ra p i? ber 8 anb»irtljfcf)aft
um faffenben O econom en." 3Jieer ubentoiol enb
jeg fortjente.
Gifter en SDiaaneb« Øpfjolb i ® erlin, tiltraabte
jeg nu en SReife tit © d jlefien i ©elffab meb ben nplig
omtalte |)r. c. Gr«fen, men gjorbe førft en Slffti!!er tit
Jelto to , en lille S3p to 2Riit fra Øerlin, Ijoor be
oibtberømte fmaa £eltotocrroer frembringe«. ®i«fe
91oer, fom i tørret Jilftanb forfen be« til9!u«lanb, ja til
Seftinbien, ere en @fteraar«oæpt. grøet faae« imellem
21be og 24be Sluguft. ©fete bet tibtigere, toilbe boerne
btioe trceebe, tabe bere« SSelfntag og ben Gigenffab at Ijotbe
fig om Sinteren. Slf famme ®runb optage« be altib
9 Uger efter Ubfceben. ©jelben faae« IRoerne i
ugjøbet 8anb, Ijoor Qorben er gob gjøbe« fun libt.
Sorben maa oære fri for Ufrub, ba SRoerne albrig
luge«, eller paa anben Dftaabe reengjøre«, ligefom be
iffe Ijetler formaae at oærge fig feto mob Ufrubet. 2Q?an
faaer meget tpft, og Slfgrøben oarierer imellem 10 og 30
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£br. af een S£b. 8anb. 3 Seltoto paaftaaer man,
at ingen af be ?anb$bper i 9Jabotauget, fem gibe fig
af meb benne 2Ibt, ere iftaitb tit at frembringe faa
gebe 9?oer, og titffriber bette færegne ©genffaber reb
3orbbunben.
3eg reifte iffe ben lige 3Sei tit © tefien, men
tagbe S3eien om o»er Ø b e r = og 2Bartebrucf)en,
tbenbe afbigebe gtobmarffer, tibtigere ufnnbe, meb 9?ør
og Sttefrat bebopne (Sumpe. £)ere$ Øpbprfning ffptbeé
fornemmetigen g r e b e n ! ben © tore. 3J?en 3orb*
bunben er iffe at fammentigne meb bore frugtbare
©ømarffer. 3atminbetigt)eb røbt og tjbibt ©anb tit
Unbertag, meb en ofte fun tpnb 9ttabjorb obenpaa,
faa at S o m og @ræ« paa faabanne ©teber tet foie
af i £ørfe.
Ubenfor bisfe fibe ©trøg er ©anb ben fremtræ*
benbe Seftanbbeet af 3orbbunben, og ©anbet tager
unbertiben faaban Øberfyaanb, ifærøften forøb eren,
at man troer fig fyenfat i Slfrifaø ©anbørfener. 2J?en
©anbftrøgene aføepte, om enb iffe altib i bet ønffetigfte
gortjolb, meb frngtbare, mitbe Seerjorber, og ba ftore
©træfninger ere bebæffebe meb tftaateffob, taber bet
©ranbenborgffe fig paa ingen 2J?aabe fammentigne
meb 3pttanb« £øiberpg. Cpng feeé pberft fjetbent,
Stt finbe« fun paa be magrefte ©trøg, be faafalbte
„©djrinbftetten" (fflranbfite i 33enfpøfet), og Stterget er
tangt yppigere og (ettere at fomtite tit.
Sigefom i anbre Grgne af Spbfftanb, fanbt jeg
jTrebangébriften ogfaa fier at bære ben atminbetigfte,
men fjelben oberfom man at gjøbe mere enb ^ 3)eet
af SSrafmarfen. Ubmarferne fif atbrig ©jøbffe, men btebe
aftbungne en tarbetig SKugafgrøbe fjber 3bie, 6te, 9be,
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12te og 18be2tar, meben« be i ben øorige ©tb tjente
gaarene tit ©ræøning. £ooroibt ben fenere ioærl*
fatte Ubftiftning og SJtergting pace tiloeiebragt en
goranbring ^eri, er mig ubefjenbt, men en ©eet
af Srafmarfen bleo attib benyttet tit ©prtning af
forftjeltige ©tag« Sæpter. ©aatebe« oeb ©eltons,
tit S^enibringetfen af SRoer, Cinbfer, SSrter, 93atmue,
Sartofter og £sirfe,*) i 97en » 20? art fornemmelig tit
Sartofler og£ør, i S tju r* 2>?art tit©obaf, i ø b e r *
og SBartebrucfjen tit £iamp, og beunbringéocerbig
oar ben Dm^u, tjoormeb alt bette bteo paéfet og be*
tjanbtet. Øoertjooebet fortjener ben preuSfiffe 2ttmue
at 9?oe« for fin Slrbeibfomfjeb, gtib og 9?øifomljeb.
9?aar jeg oeb 9?attetiber om Grfteraaret reifte meb
SIgepoft, oar jeg attib oi« paa fra fil* 3 om SD?orgenen
af, at Ijøre tpørbrøberne« Staf), Stafs, ubenfor fjoer
8anb«bp, jeg !om igjennem. §ørren bleo nemlig om
©agen tørret i Sagerobnene, ber ooeratt Ijaobe bere«
'iptabé ubenfor Stjerne, meben« ben tibtige 3J?orgenflunb,
fom anført, bteo benyttet tit Srpbning. gorøorigt
bar bet ogfaa tjer tun Soner og ^iger, ber befattebe
fig meb bette temmelig ftrenge Strbeibe. — C g tjoor
nøifom Sttmuen er, ^aobe jeg et frappant Seoii« paa,
i et £øftgi(be, fom jeg bioaanebe. geften begpnbte
meb 2tffpngningen af en ^falme ubenfor §uu«tjerren«
*) ?paa £erregaarben ®rabau, 3 Srøil fpbtig for SKagbebutg,
Bar ber i Sttaret 1808 aBlet 11 berliner @ljæpper Jpirfefr«
paa libt minbre enb en JKagbeburger tKorgen efter en
Ubfceb af 3 Sffteøen. Slttfaa 9^ £b. efter 1t3j gblr«.
Ubfceb paa 1 £be. ?anb. Sorbbunben Bar flcert fanbet,
men paobe pBitet t mange 2lar, og groet bteo faaet efter
een tpiointng, tigefom ®ron!anb«paBre.
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®ør, og efter en tort STittate nf benne, begpnbte
SDanbfen ftraj. alten tBeoærtningen beftob ^artab i
perten meer etter rninbre enb Sartofter, og bog oare
gotfene faa gtabe og fornøiebe fom oeb bet fofteligfte
®itbe!
^aa Sljau8feen fra S i i f t r i n tit Canbøberg
an ber SBarte tigger 33attø, en i SBartebrucfyen
Star 1749 antagt Sotoni, beftaaenbe af en §ooebgaarb
og 80 Soetfteber paa 50, 45, 40, 30, 20, 10, 6 og
3 3Jtorgen 8anb. $oer Solonift boer paa fin egen,
meb £ræftotper og 8ægter inbfrebebe 8 ob. £>a Sotonien
antagbeø, oar Sorbbunben faa tø« og tøroagtig, at
ftore Sorbbranbe opforn, naar ber paa een etter anben
3Jtaabe gif Stb i £øroejorben, fom tun ftob tit at
ftutte oeb omfring Siben at graoe ®røfter, ber ftrap
trat futbe af 23anb fra ©unben af. ^«a ben £ib
titintetgjorbe ben minbfte gwft etter 8tiim at 93ege*
tation. y in , efter at Sorbbunben oeb Suttur og
®jøbning Ijar foranbret fin atatur, ftaber groften
itfe tængere. Uben ©jøbning gioer Sorben imibtertib
intet, meb ®jøbning berimob oifer ben fig ooermaabe
frugtbar, ©eoiie for at 3Jtutben i fig feto ingen
atæring er for planterne. Unber aitabjorben finbe«
et @tag8 bøbt <Sanb, ber, bragt tit Øoerftaben, for*
bæroer Sttting; Ijeorimob <Sanb fra Ooerftaben af
©anbbafferne i atærtjeben gjør næften famme Stptte
fom ®jøbfte. Søorigt er Sorbbunben oeeratt fugtig
og oanbtjotbenbe, ba 93anb for bet mefte finbeS i en
©pbbe af 1 tit 1^ gob. 8aber man Sorben fyoile
et 2Iar, ooergroer ben berfor ftrap og ubenoibere meb
®ræé; efter en faaban $oite tager man ba £aere
efter een ^tøining. atten naar Sorben er ptøiet,
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bitoer ben uben Øppolb tromlet meb en IjuulSromle
af 3 gob« Øiameter, poorefter $>abren faae« og neb*
^aroe«. Sier man for længe meb §arbningen, ooer=
træffe« Sigeren meb Ufrubt. 3 øbrigt frembringer SBJarte*
brucben for Siben alle Slag« kornarter, £>ør, §amp,
fRoboæjter, og Sulturen er fortrinlig. §bebe faae«
ber iffe meget af, ba ben bojer for ftærf og gaaer i
8eie, Ijborfor man førft tager £abre. ^5aa ©runb af
Siftrømme og Sæffe bar SBartebrudjen enbnu iffe
oberalt ubtørret. ©aalebe« beb © o n n e n b u r g , Ijoor
ber iffe fanbte« anbet enb Snge.
3 ben meget fanbebe og ffobrige Ømegn af
Sreffen fif jeg Seiligljeb at gjøre mig befjenbt
meb 9?aaleaffalbet« Slfbenpttelfe til ©løbningen« gor=
øgelfe. fltaale, 9Jfo« og ©maaqoa« btibe meb ftørfte
Ømptyggeligpeb famlebe og førte pjein for at ftrøe«
unber kreaturerne, ^aa §ierregaarben Siebtfyal, 1£
9Jfiil fra Srofjen, fanbt jeg ifær benne 3nbfamling
ubført efter en ftor HJJaaleftcf. ©talben oar inbrettet
faalebe«, at meb Unbtagelfe af gobergangen bleb pele
bet øbrige Dfum afben^ttet til 2Jiøbbingfteb, og SDføget
fif Cob at ligge unber Qbæget, faalænge fom ©tatben«
§øibe tillob bet, faa at kreaturerne tilfibft ftobe 5 til
6 gob fyøiere enb beb Øpftalbningen. krabberne bare
inbrettebe tit at løfte«, og beelte i to 9?um paa l ang«
beb en §æffe, poorigjennem kreaturerne maatte træffe
goberet til fig, faa at enb iffe bet Sftinbfte funbe gaae
tabt, tlji al palmen bar beftemt til Øpfobring. ®en
faalebe« famlebe af 2J?ennefter og Qoæg fafttraabte
©jøbffe, bleo berpaa bragt paa Sigeren, Ijbor ben,
uagtet ben ftore Øberbægt af fltaale, Ijaobe ben ønffe=
ligfte Sirfning, ligefaafulbt paa gobe, fom paa ringe
2*
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3 orber, filte t oifte jig »eb Ciebt^al, poor Sæben
oceratt ftob fortræffelig. 3 9?u8borf, ^ SDiiil fra
Gtrofkn, meb tørre, ffatbebe ©anbmarler, og en
©omarføbrift meb ©raf og 8?ug, potbteø benne i 8ioe
ene og alene oeb en taroelig ®jøbffning poert anbet
Star meb bette ©tag$ 3Jiøg. — ©iftno! er en faaban
Slfbenpttelfe af 97aaleaffalbet til ©fabe for ©loo*
grunben. Dflen i et fianb, ber par en faa ftor Doer*
ftøbigpeb paa ©for* og ©anbjorb, er ©ebprobuctionen
af minbre ©etpbning, og ben gorbeet ©aateaffatbet
paa anførte 9Jtaabe aftafter, ftørre, enb bet SSebet
er iftanb tit at inbbringe. §aobe oi ®ranffooe iftebet*
for Cpngpeber i 3pttanb, oitbe ben opbprfebe 3orb,
oeb £jætp af 97aaleaffatbet, funne pbe bet bobbette
Ubbptte.
©en 20be 3itni gif oi ooer en titte ©æf, fatbet
ber®olbbacp, fom gfør ©rænbfefljættet imettem 9teu*
©iarf og ©cptefien, og befanbt oø faatebeø paa
fdptefiff ®runb. Sprog og Slæbebragt foranbre fig
efterpaanben. ©e ftore, ubftrafte ©æbemarfer i bet
fflranbenborgffe teber man per forgjæoe« efter, og
©uffabfer og ptantebe ©ræer gioe 8anbet et frpbe*
futbere Ubfeenbe. 3miblertib oebbtioer bet bpbe ©anb
inbtit © u n j t au, en fmuf titte ©p, betjenbt af fine
brune Saffefanber. 3 et eget titte £mué opbeoareé
en uppre ftor ©otte, et Sunftoærl i fit ©tagé, fom enbog
ffat ooergaae bet berømte ©iinfab i ^eibetberg. ©enne
©otte maater 12 gob 10 ©ornater i Omfang og er
7 f$ob pøi; ben rummer 30 breøtauer ©ffæpper
etter 15 banfle ©ønber. ©aa ben ene ©æg af £mfet
er anbragt en Snbffrift, fom oi for bené StaioitetØ
©tptb mebbete per.
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„Sin £opf Bon SEfyon gemacgt ftter iji,
ber 30 ©d?effel Srbfen mifjt.
2Ber ftcb ba« lErtnfgelb nic^t lagt renen,
fann ign tn btefen §auScben f^auen."

S3emærfelfe8oærb ere be fmalle Slgere, beftaaenbe
af 6 fammenploiebe gurer, mon i benne SDeel af
©tblefien ooeralt træffer. 2ftin SReifefætle eg jeg be*
tragtebe bem nteb Øpmærffombeb, men ot oare ilte
iftanb til at opbage noget oeb bem, fom unber be
bereærenbe gorljolb futtbe Ijooe tjenbt til bereS 2ln*
befaling, og bet er meer enb fanbfpnligt, at benne
3 nbretning lun oebligeljolber fig oeb bet i £pbftlanb
faa pnbebe „Sanbli dj f i tt I id)." 23interfæben oifte
fig i ingen £>enfeenbe bebre enb paa be brebe Slgere i
bet Sranbenborgfte. £)et famme car Oilfælbet meb
33aarfæben felo paa be bebre 3orber oeb (Sprottau.
i)3aa S i l a u , en ®aarb meb ©anbjorber ^ 9Jliil fra
© pr ot t au , tyaobe, @ieren ®r eo ® o n a , aflagt be
fmalle Slgre. fRugen ftob pienfpnligen tættere og
traftigere enb i ben øorige Omegn. ®et famme oar
SEilfælbet meb SSrterne, og et fjorfog meb £irfe,
faaet beelS i fmalle, beeté i brebe Slgre, maatte falbe
felo ben Ulpnbigfte i Oinene, i bet §irfen paa be
brebe 31gre bobbe et traftfulbt Ubfeenbe, mebené ben
paa be fmalle ftob tpnb og flap, fom ooeralt paa
©anbjorberne i ©ctylefien. SKen ber er ubentoiol ogfaa
en ftor gorfljel paa ©elgienS fugtige ©anbbunb, og
‘jkeuéfené tprre ©anbmarfer!
33eb Gsilau oar ber tun libt gorfljel at bemærte
imellem SRugen efter gjøbebe kartofler og SReenbraf.
©ammeftebé bobbeé ilfe oeer 3 potter SDtælf af @talb*
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fobringSføerne, men be maatte ogfaa nøieS meb 60 ^5b.
grøn Stører i Jøgnet.
gra S u n j t a u af Mirer Oorbbunben fjenbelig
bebre. 'Jtaaleffotene forfrinbe og gjøre iJStabS for
Sørtrceer. Øreralt btjrfeé Stører, Sartofter, Saat,
Saatrabi, £>ør, prilfet att tigefom Sornfæben, ftob
fortrinligt. 33eb Ut te rSbo rf gjøbeS meb Satf og
meb gob Sirfning, feto efter flere ©ange gfentagen
Srug. Støreren trireS ifcer ganfte orerorbenttig efter
Satfen, prorfor ©ommerftatbfobringen fjer er atmin*
belig. Seb tpirfipberg naaer §ørarten fxt §>øibe=
punft. ^aa £orebgaarben 31tt S cm n i t s Mer en
peet Jægt befaaet meb £ør. 2ftan tørrer per |jør*
ftraaet til Srpbning i bertit oprartnebe Samre meb
$plber af Scegter til atte <3iber.
3 ©cplefien etffer Sanbmanben Jrceerne og freber
om bem. Oreratt reb SSeic og i SJfarfejfjcettene, fom
og i fetre 2f?arferne, feer man Jræer og Jrcegrupper,
og cparafteriftiffe ere be ppramibefortnebe, enfett*
ftaaenbe Jræer, ber gire Sanbffabet et eget Ubfeenbe.
JiSfe Jrceer, pris jeg iffe feiter kopter, gire et gobt
Sibrag tit goberets gorøgetfe reb Sapning af bereS
©rene etter @fub. Sapningen etter Seffjæringcn ffcer
om Sfteraaret, mebenS Søret enbnu fibber faft, og
foretages afrejtenbe prert anbet og femte Star. Jet
Stffappebe binbes i fmaa Sunbter tit Jørring og
bringes herefter i futuS. Om Sinteren taber man
gaarene etter Orceget afgnare Stabene, og benptter
Dfifene tit Srcenbfet. Seb @t. S iau ri ce, i Satifer*
tanbet, faae jeg et 3tar fenere en tignenbe 3lfbenpttetfe
af Jræløret, bog fornemmelig tit at fobre @riin meb,
og bet Jrce, fom bertit benpttebeS, rar 3ttmetrceet.
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3Jien ogfaa frugttræer opelffeé i SRængbe i ©djtefien,
tfcer Sirfebærtræer, fom jeg »eb 8 B»cnberg fanbt
ptantebe tang« meb Stjaufeen og paa Safterne oeb
©iben af. Særrene npbe« friffe, tørre«, etter benytte«
tit Srænbe»iin«brænbing og tit ^erfico. Sirfebær*
træet fpitter o»ertjooebet en tjøi Øtotte i Øpbfftanb, tj»or
bet foretræffes anbre frugttræer tit Seie og Safter«
Septantning.
£ntu«mænbene i Ømegnen af 8ø»enberg brioe
bere« Qorber »eb £>jætp af bere« Søer, ja tjente enbog
Srænbe meb bem tangbei« fra, Ij»ormeb be bri»e
£anbet i 8ø»enberg. Søerne, fom ftatbfobre« inbtil
§>øften, fanbt jeg ooerorbentig »et tjotbte, tigefom be
ogfaa lja»be gobe ftore $»ere. Sit Søer i $Røb«fatb
ogfaa paa ftørre Sanbeienbomme funne bruge« tit
Strbeibe, pa»be »iift fig i 91tt Semnitø, lj»or man
i foraarene 1807— 8 fja»be feet fig nøbfaget tit at
fpænbe Søerne for $to»en, ba alle £efte »are tagne
i IReqoifition af franffmænbene.
Seb Utterøborf, en fattjotf! Sanb«bp 3 tit 4
9Riit fra tRiefengebirge, fif jeg Grrfaring om, tj»ab
et Sorbenoeir i en Sjergegn tjar at betpbe. Sltbete«
gjennembtøbte naaebe »i Sroen, font »i fanbt fulb af
SERemteffer, forfenbe fig og tæfenbe paa bere« ‘tf3ater=
nofter. Øer fortalte« o«, at et faabant U»eir fjetbent
løber af uben Otbebranbe, og uben at SSRenneffer og
Sreaturer omf omme berceb, ba ben ubetpbetigfte Sæf
foutmer op tit en ricenbe ©trøm. 97æfte Øag paobe
»i @pn for ©agen, et ''Par (Saarbe »are afbrænbte, og
paa mange ©teber »are Seiene næften ufremfommelige.
3o mere man nærmer fig IRiefengebirge, jo
mere befotfet bti»er Grgnen. Smettem ?B»enberg og
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»tbeøborf er ben finalle ® al paa Begge ©iber af
SSeien fom ocerfaaet meb §<ufe og £)aoer, og oeb
£ i r f $ b e r g og © a r m b r u n n er Ijele Grgnen ooer*
fplbt af ftore iianbøbper, ber nceften berore poeranbre,
faa at man funbe troe, be ubgjorbe et fammen*
Ijængenbe §)ete. 2Dten ben minbfte $art af Seboerne
leoer af at bprfe Oorben. 2lf 250 familier i 8anbø*
bpen ^ e r n ø b o r f f. Sy., ere neppe 50 Slotøbrugere,
fReften for bet” SQSefte Sinneboceoere. 3ffe ben minbfte
ipiet ligger ubenyttet, og 3orbfulturen beb ©rænbfen
af ^aoefuttur. 3ffebeftominbre flaaer ifJrobuctionen
tun tit for j af Sefctfningen, og £)prtib Ijar berfor
altib U2øb til gølge i biøfe Sgne. 2Ran feer I)eraf
t)oab Øoerbefolfning og en for toibt breoen fjabrif*
inbuftri føre tit. Snfelte rige Sjøbmænb og gabri*
tanter focelgenbe i Øoerflob, men SDtaøfen af golfet
i Jrang og Sirmob, uben ©læber, og bet i et af be
af staturen meeft belfignebe 8anbe! £>e preuøfiffe
Officerer fom »are tyer 1848— 49 fortalte om biøfe
Sceoere, at be for bet mefte »are oanføre, fortrufne
•Dtenneffer, ubrugelige til alt anbet.
3nben jeg forlob benne Sgn, maatte jeg fee Stb«
brønben eller Slbfilben. 3 eg foretog mig berfor en
lille ©anbring i Siergene. ®et oigtigfte for mig paa
benne Jour, oar et lille Sfteieri, fatbet „bie al te
© a u t e , " £ SCRiit førenb man naaer Sjergrpggen.
®ette SOSeieri beftob af 14 Søer, fom grceøfebe i ©too«
frattet og Oerrainet ooenfor. ®er fortalte« mig, at
man om ©ommeren gjorbe »tegning paa 3 ©b. ©mør
i Ugen af fyoer So, og at Søerne om Sinteren Ijolbteø
meb $ 0 , fyeoraf Ijoer So fif 3000 tJ3b. $øet bleo
titoeiebragt oeb Øoerriøling af oiøfe ©træfninger ooen
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og nebenforStebet meb 3ttøbbingoanb, fjooroeb ©runben
oar foroanbtet til gob Eng.
(Sommermøget font
famlebeø oeb at tage Soerne i
om batten, bteo
brugt tit be nebenfor tiggenbe Enge, men SSintermoget
tit be ooenfor tiggenbe, i bet man i Stæber paa (Sneen
førte fUtøget op tit bem. Setoe Doerriøtingen bteo
naturtigoii« iocerffat oeb £jcetp af Sitbeoanb, og bette
førft tebet tit •90'føbbingerne, og berfra tit Engene.
Romben Søer fjotbteS ogfaa ©eber, ber faae gobt ub,
og at bømme efter forene maatte gioe megen SJtætf.
Sitbagelommen fra benne Epcurfton, befaae jeg
enbnu S a l t o a ri a be rg ,
fflrubetberg, 2B a r m *
brunn, og ftprebe berpaa ooer£)irfdjberg, Sdjrnie*
beberg, Siegnitø, bet berømte CeubuSttofter*),
S t e i n a u og oibere norbpaa tit (Stolpe an ber
O ber, fjoor jeg antom ben 12te 2luguft og tog faft
Øpfjotb, for at gjøre mig befjenbt meb Rampen«
iBebanbting efter luftningen. 3 E i i f tr i n f!ilte$ jeg
fra min ffteifefætte fom tooebe at møbe mig i S e r t i n .
3ngen af oS anebe at bet oar fibfte ©ang oi oare
fammen. £an oar taget tit SBiBgelin, men bteo efter
en 2J?aanebé Oppotb ber ptubfetig fpg, og to £)age
herefter fjaobe pan ubftribt. Et 23ub fra Sfjaer
bragte mig benne førgelige Efterretning, og ba (Stolpe
fnn tigger 5 SDtiil fra tØtbgetin, reifte jeg ftrap bertit
for at beoife min afbøbe 33en ben fibfte 2@re. 3 at Stitljeb
begraoebe oi fjant 3tftenen efter min Stnfomft paa
Sirtegaarben oeb 2)2 5 ge tin. greb tpfe o^er fjanS
©rao! — o. ES fené egentlige fftaon oar o. S er ten.
*) 2Jfeb ftne 365 Sinbuer og fin gjceftfrie ffleoærtning for
gt)rfter fom for ben ringefte SCigger, enboer efter ftn ©tanb.
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£mn bar en (Sfttænber, og tjabbe paa ®runb af en
SDuel maattet flugte. 2It pan bar en talentfulb SRanb,
bil Sngen funne nægte; pan$ „graøtnente eitieø
iReifenben" tale noffom perfor. Jbenbe ruøfiffe
Orbener pabbe engang prpbet panø Srpft.
Saafnart min førfte S o rg pabbe tagt fig libt,
tog jeg 2lfffeb fra min æble Sært og pan« ømgibetfe,
og begao mig titbage tit min Station i S tolpe,
pbor jeg forb.teb tit ben 22be Dctober. 3eg ftat itte
trætte Sæferen meb en gortcetting af bet SOieget, jeg
per pabbe Seitigpeb at gjøre mig betjenbt meb, ba bet
mefte beraf angaaer £)ampeablen etter er af unber*
orbnet 3ntereøfe.
Sinteren tilbragte jeg i Sertin, pbor jeg bi*
baanebe £>ermftcibtø goretæéninger ober Spemien, og
føgte Uttberbiéning i fflrænberioæfenet poé en af
fflertinø førfte -Ørænbebinøbrænbere. SRen URanbcn
potbt i!te fit Orb, at gjøre mig betjenbt meb fin
gremgangømaabeé £>emmetigpeber, ftjønbt jeg pabbe
betalt pant berfor, ja ftatibfebe enbog ptubfetig fin
Sebrift. 3eg pabbe fenere ofte £eitigpeb at erfare,
pbor pemmetigpebøfulbe Jenniferne og jfrabrifanterne,
ja unbertiben enbog Canbinænbene, ben ®ang bare i
Jpbfftanb. 3ffe fjelbent ubavtebe be Sbar, jeg og mine
•JRebreifenbe fif, tit faa pralenbe SRonfenø, at bi iffe
fattebe be bebfte Janter om Sebfommenbeø @paractecr
etter Jpgtigpeb. Saatebeø paaftob engang en 8anb*
manb i (Sgnen af Jittenburg at funne ffaffe tigefaa
megen ©rænbebin af tige J)ete Sartofter og 3?ug,
fom af tige faa ftort et Qbantum SRug atene. SRen
pborban pan bar fig ab pertneb, funbe bi iffe faae
at bibe, tigefaatibt fom bet @jæringømibbet pan be*
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tjente jig af, etter ©faaben paa pbilfen pan befriebe
Srænbebinen fra gufel, ja tffe engang et ufeilbarligt
©Jibbel mob £rommefpgen, pan foregac at bære i
©efibbetfe af, formaaebe bi at afpreSfe pam.
®eit 14be Slprit 1810 forlob jeg igjen ©erlin.
®enne ®ang i ©elflab meb § r. b. SBulffen, ben
famme, fom fenere gjorte fig faa beljenbt beb fin
fhtpinabl, og §>r. giedel, en ungarft SDSagnatS gor*
balter, begge ©feber af Stpaer. ©i pabbe antaget
en ©olaf tit kubff og Øpbarter, og anftaffet 08 2
ruSfiffe klepperter, til at beforbre 08 frem. ©ort
Neifefelffab beftob faalebeS af iffe minbre enb 5 for*
ffjettige Nationaliteter. SD?en naar nogle fmaa Nib*
ninger imellem Øanffen og ©reuSferen unbtageS, fom
bi ret gobt ub af bet.
©or kur« gif ab ©tagbeburg til. ©fterat bære
paSferebe ©Iben, befanbt bi os i en fra bet ©ranben*
burgffe ganffe forffjettig ©gn, ben faafalbte „SJtagbe*
burger © S r b e " . Unberlaget beftaaer per af ©fergel i |
Silens £)pbbe, og katfbele etter anbre fauftiffe ©toffer
mangle neppe i Øberflaben. £bebe, ©pg, Naps,
©interriibfen og S@rter ubgjpre benne ©gnS ^)obeb*
probucter. ©fen man frembringer ogfaa klpber, Cucerne
og ©Sparcette, pbilfe bog ganffe mebgaae til ©ommer*
ftalbfobringen af Øbceget, ber per er atminbelig. ©raf*
marfen bliber benpttet til §©rter, Noer, kaal o. f. b.,
og ba man ingen ©ng par, fobreS Øbæget om ©interen
meb Nobbæpter og Oliefager i gorbinbelfe meb £alm.
Øit ©ræSning for gaarene er ber oberalt ublagt
©ræSftrimler langs meb ©eiene.
®et mærfeligfte i pele ©gnen bar bog SlmtSraab
kiipneS P a n b br u g beb © a n S l e b e n , et®omaine,
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fom £>r. Siilfne ^»atobe i gorpagtning paa 90 2lar,
cg bet føtgenbe eit cife, Ijbab gorpagtninger paa faa
langt et Slaremaal formaae. Grt af Slmtéraabenø
f^rfte goretagenber Ijabbe bæret at faae Oorbfælleø*
flabet meb SBanøleberne opljæbet, og af Ijbilfen
Setøbenljeb bette goretagenbe Ijar bæret, bil funne
fljønneø af, at bet Ijer gfalbt et 2lreal paa 2450 5tbr.
Sanb, fom §>r. Siiljne flaffebe fig griraabigljeb ooer.
$aa bisfe 2450 SEbr. ?anb, beelte i 3 ©aarbe,
Ijolbteø paa ben SEib jeg bar ber, 4500 gaar, 140
Søer og 90 ipefte, fybitfet bel ille er noget ober*
orbentligt, men Slmtøraaben bar af famme SSJiening,
fom bor fianbømanb, Qx. Salentiner paa ©jebbeøbal:
hellere for libt enb for meget Doæg. Stile Sreaturer
bare ooermaabe bet fyolbte, og Jpefte og Søer btebe
ftalbfobrebe Ijete Staret om. Stmtøraaben banbt fig
ille til noget faft ©æbflifte, men fulgte i faa £>enfeenbe
boab Srfaring og Ømftænbigljeberne paabøb. @fter
IReenbral fom 9?apS, berpaa £)bebe eller 9iug, og
tilfibft S ø g eller Epabre. Sfter SRobbæjter attib Søg,
og herefter fnart Støber, fnart Diug, fnart §>abre.
Sfter Sløber ftebfe §>bebe, og efter gjøbebe SSrter 9iug.
Uagtet 3orbbunbené ©obljeb oobebe Slmtøvaaben bog
ilte at faae Støber ooeralt, Ijoorimob ber gjorbeé
færre Ømftænbigljeber meb SRapø og Dioolie (Øiubfen).
Ufrubtet flat iffe foraarfage fønberlig Uleiligljeb i
benne @gn, og Slmtéraaben paaftob, at Ufrubtøfrøet
iftebetfor at fpire, forraabnebe i Sorben (!), tigefom
ogfaa at Siøget meget Saftigt opløfte fig efter 5Jteb=
ptøiningen.
2lmtéraaben breo baabe Srænberi og OliepreS*
ning, begge i bet @tore, fibfte iffe alene meb felb*
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atotet men ogfaa meb titfjobt grø. Stf 24 ^reuéfiffe
©fjæpper etter 9$ SEbr. SRape frembragte« 6 Sntr. Olie
å 110 ij3b., altfaa af en banff 5Tb. — 68| $b. @n
2Kagbeburger Sttorgen gab 8 pr. @fp. grø, 1 2 b.
Sanb følgelig 7 Obr., Ijooraf bleo ubpreSfet 481 SbOtte. 2ttle Otiefager bleoe opfobrebe, og bet famme
oar SEitfætbet meb SrænbeøinSmaffen. £ 50« o« for*
fenbe« Otiefagerne tit Grngtanb, en gøtøe af, at Otie*
fabritanterne iffe ere Sanbmænb, men boe i Sjøb*
ftceber. 3£pbfftanb finber bet atbeteø SOiobfatte ©teb;
faaoet Otiepreøferne fom Srænbeoinøbrænberne ere
2anbbrugere. 3 bet Sranbenborgffe t)ar tjoert ©ogn
fine Otiepreøfer, ber titoirfer Dtie af bet grø, man
bringer tjarn, mob at befyotbe Otiefagerne. Oen, fom
tjar aotet nogte ©fpr. £ø r* etter £ampefrø, tibt
Satmue 0. f. 0., faaer bem paa benne SJfaabe forar*
beibebe tit Otie, og forfpner fig faatebe« meb Sampeotie
for Sinteren. DtiepreSferen famler fig et gorraab
af Otiefager, ber fomme tjam titpa« oeb fRøgtningen
af tjan« fireaturer*). £>oab fflrænbeeinSbrænbingen
angaaer, ba er bet oet fun SRibbergobferne, ber t)aoe
iPrioitegium fyerpaa i Opbfftanb, men fianbbruget i
bet $ete tjar bog ®aøn tjeraf. Oet er berfor meget
at beftage, at Sanbboerne i Oanmarf iffe tjaoe ben
famme gritjeb tit at anlægge SSrænberier fom Sjøb*
ftceberne, en ftrifjeb, fom oitbe ocere tangt at fore*
træffe for ben uinbffrænfebe grifyeb, man nptig tjar
gioet SRigmanb tit at ruinere bore ^aanboærfere.
*) Seb DliepreSningen Benptte bisfe fmaa gaBrifanter ftg
af forffjettige Stag« fmaa 'Preéfer, Bboraf jeg tfoer maa
anBefale Silpresfen.
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Sunbe »i .opnaae, at be Øliefager, si forfenbe tit @ng*
tanb, blete opfobrebe tremme, etter ben ©pptgfpbffe
oore Sjobftæbmarfer foætge af, fom inere affibeS tiggenbe
Gjgne titgobe, oilbe 9?ap8 og § o r fritte ben bobbelte
8?otte af en $anbel3oæpt og goberoæpt paa een ®ang,
og fflrænberierne i bet minbfte gioe nogen Gsrftatning
for at ben Utpffe be ftifte!
gra 933an3leben gif SReifen ooer £a tber ft abt
tit ®eéfau. £>oé 2lmtmanb 2Banécf>af i S r i i n b e t
forefanbt »i ubmcerfet ftore ©cfytoeitfer og grifer Soer,
fom tjete Sommeren igfennem bteoe ftatbfobrebe meb
Stpoer, Sucerne og Siffetjaore, og fom faae ooer*
orbentlig gobt ub. Offe beéminbre gaoe biofe Soer
i ben bebfte Sfælfetib iffe ooer 15 potter 2J?ætf baglig.
©aaoel Soer, font gaar fif om Sinteren Srænbe*
oiinébranf, og befanbt fig oet beroeb, men £)ranfen bleo
affjotet meb Sanb. Imtmanben oar en ftor Sen af
SlrbeibOftube, og paaftob at pipie tigefaa meget meb
et S a r ©tube i een ®ag fom meb et S a r £>efte. gor*
fyotber bet fig faa, er gorbeten oift nof paa ©tubeneé
©ibe. £>an fyaobe tabet fomme ©tube fra Sogt*
tanbet oeb SSeimar, for at inbfore ben ber brugelige
gorfpcenbingSmaabe meb Sanbeaag, og bet forefom
oé oirfetig, at ©tubene bteoe minbre anftrængebe oeb
bette ©tagé £ræffetpi, enb bet i SrouSfen brugelige
©taotoi af $£ræ, ber ubenoibere paatæggeé ©tubene,
og noboenbigen maa fmerte bem, i bet minbfte faa*
længe inbtit £uben fjar tabt fin gptfomljeb.
§o « Øoeramtmanb iftorbmann i Søtnitø, en
af Grgnené meeft anfeete Sanbmænb, fanbt ei tigetebeO
en beitig Sefætning af frififfe Soer, be ftorfte oi
enbnu Ijaobe feet. ®n So, fom oi maatte, tjolbt 58
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Dommer i £øibe, 94 i Ccengbe og 22 ober Srpbfet.
3 Segemøformer ftobe bidfe Søer bog langt tilbage for
fdjtoeitfer og tyroler Dbceget, bare noget langbenebe
og af en fbagere Sugning. 3J?en ber ftal Ijabe bæret
Søer iblanbt bem, ber gabe 30 potter URcelf.
3 og omfring D)e«fau bliber Dræaffe meget
afbenpttet til at gjøbe meb. 2Jtan ftrøer 48 SBerliner
©fjæpper paa en SDlorgen, eller 40 Dbr. paa 1 Db.
8anb. Øberamtmanb 9torbmann Ijabbe i 18 Slår
bprfet et ©tpffe 3orb uben anben ©jøbffe enb 2lffe,
og ilte fboret minbfte flabelige Øirtning beraf, tberi*
mob pøftet ganfle oberorbentligt, Øebii« for, atSuften
forfiner 3orbbunb og planter i tilftrælfelig 2J?ængbe
meb Obælftof. 3miblertib bilbe en gammel 3J?anb
i Deøfau, meb Ijbem jeg talte fyerom, bibe, at Slfle
itle maatte bruge«, uben tjbor; 3orben 3bie Dagen
efter en falben Stegn enbnu bifte fig fort, altfaa inb*
fluttebe organifle ©toffer, tjenlige til at inbfuge 9uft*
beftanbbelene.
3Seb Deøfau afgrceSfer man Øinterfæben om gor*
aaret for at forebygge Ceiefceb. ©aatænge intet Segn
tit ©Iribning bemærle«, er ber ingen gare forbunben
meb 2lfgræ«ningen, men faafnart bette bliber Dit*
fælbet, maa ber ufortøbet polbe« op bermeb. Den
Ijbibe £bebe taater Icengft at afgrceéfeé, SRugen
minbft. 3 Danmart turbe bog en Efterligning tjeraf
ubtrcebe ftor gorfigtigfjeb, og SSeirliget« Øeftaffenljeb
ligefom 3orbbunben« Sraft btibe nøie at tage i ®e*
tragtning.
©n SDtorgen ?anb giber tjer 10 tit 12 Øerliner
©tpr. 9tap«, 1 Db. 8anb altfaa 9 tit 10 Dbr.
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J)e«fau8 Omegn er et af be pnbigfte og bebft
futtioerebe ©trøg i £^bf!tanb. ‘promenaberne omtring
S3^en, SSeiene fra S b tb e n tit ® e « fa u og fra
- SDeOfau tit SBbrtitø, ja feto Øoerbreoene, etter
®ræ«gangene, att oar beplantet nieb grugttræer af
atte ©tag«. 3færbete«beb frembob 3Seien tit JBorlitø
ceb fine Stangninger tange meb Saateftaben, og be
i futb iSIomft prangenbe Sirfebærtrceer et pragtfulbt
S p n , fom enb mere forbøiebe« oeb be grønne Snge
og frugtbare Sæbemarfer oeb Siben af. 3 en SIfftanb
af 3 tit 4 SJiiit omtring ®e«fau btioer Sæben ooeratt
tuget, og umietjenbetig er ben Dmpu, poormeb 3orben
bprfe«. Sort ooeratt øinebe oi 23irtfompeb og S9e=
oibftpeben om en tpffelig liteceretfe, ber af Stile tit*
ftreoee en buman, oetfinbet Stegjerhtg. Sntetfteb« t
Spbfttanb foarebee faa tabe Statter.
Den 5te 9Kai fortobe oi DeSfau og broge i
fmaa Dagøreifer oeer £ a tte , S e ip jig , Stteifjen,
D re S b e n og g r e ib u r g tit SRofcbburg oeb ‘Penig.
SSeb pjatte bprfeø megen Sommen, 93au og Sartofler.
Sommenfrøet faaee tibtigt i et $aoebeb, og ubptanteø
oeb St. tpanébagttib i Starten, efter at3orben i SDMem*
tiben b^r mobtaget ben fornøbne ©earbeibning. ptan*
terne fætteS 1 gob fra binanben og bebaffeø 2 tit 3
®ange i Sommeren« 8øb. 3 be næftføtgenbe Star
fatber Spøften. SDtan ruffer bete Planten op, tabet
ben ceire noget, og tcerffer groet af. Paa een SRorgen
aoteø 4 tit 5 Stnr. Sommen, paa 1 Ib . 8anb 8 tit
10 Sentner. gorfatteren bar engang i fin §aoe, oeb en
tignenbe grentgangømaabe, aotet 4 Sfpr. gro paa
100 □ Siten ftærf Ceerjorb. Sit Sommen paa benne
Sftaabe iffe bcerer mere enb een ®ang, følger af fig
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felo, efterfom be planter bev een (Sang l?a»e baaret,
altib gaae nb, og ntye planter, bev ftulbe crftatte bent,
mangle. 3Jien bommen bcerev faa meget ooerfløbigere,
og falber lettere at fyolbe reen.

Sljarafteriftift »ar ben SDJobtagelfe »i fanbt ljoé
ip r.So n lja rb i, ©rofeéfor i 8anboeconomie i C ei p gi g.
®et førfte fjan fagbe til o« »ar, at fra ben Oib „Ofyaerø
engtifcf>e 8anbt»irtljfcf>aft" ublom, »ar fjele bet ttybffe
liatibocefen geraabet i en faaban Eonfufion, at 3ngen
formaaebe længere at fjitte 9?ebe i bet!! ©ligt fyar
bog ingen banft ©rofe«for enbnu fogt at gjøre gjælbenbe.
Omtrent 1 SSJiiil førenb man naaer©feifjen, og
lige til O re Sb e n , ere ©afferne langø meb ©eien
ooeralt bebæffebe meb ©iinftoffe, og bet er ingenlunbe
nogen baarlig ©iin I;er frembringe«.
gra O reø ben af, foretoge »i o« en fobreife
igfennem bet faafatbte fa dj fif fe © d)»eitø. 3ngen,
fom fjor Ceitig^eb bertil, forfømme en ©anbring i
bette @ben.
©eb £oljenftein fanbt »i frugttræerne befængte
meb fmaa Saøfer af Oræ. !penfigten Ijernteb »ar at
Ijibloffe ©tærene, ber gferne tjngle i faabanne Saøfev
og fortære ?ar»er og 3nfecter af Oræerne. 2)er for*
fiffrebeé o« at ©fiblet »ar probat, men ©tævene
maatte ffaffeø tiloeie førft.
©aa Ijele Oouren fra SWagbeburg til 9tof$«
bur g, lja»be »i oberalt forefunbet ftore faarefloffe af
©feøtiø, bet »il fige Slffommet af 3J?erino»æbre »eb
Srtjbøning meb Sanbetø faar igjennem flere eller
færre (Senerationer, og fom allerebe meget ofte ub*
mærfebe fig »eb ftor fiinfjeb af Ulben, faa at biøfe
3
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gaar for Siben ubentoisl »ille finbeø albeleø for*
»anblebe til -JJferinoø. 3 iRofcpburg poø ® re»
S cp ø n b e rg fanbt »i imiblertib en gaareflof, ber fore«
fom o« at osertræffe alt p»ab »i pibtil paobe feet af
bette Slagø, og ba fflepanblingen af benne gaareflof
albeleø afoeg fra ben gjængfe, troer jeg meb gøie per
at funne fremføre be -SBemærfninger jeg i faa £en*
feenbe paobe Seiligpeb at optegne.
gaarefloffen paaiRefcpburg beftobaf 550 dummere.
Ulben »ar fuperfiin. ®re»en paobe folgt SSæbre til
50 9ib. preuøfijf Sourant Stpffet, en paa piin Sib
upørt iPriiø, og enfelte 3nbi»iber »are enbog gaaebe
tit granfrig. $ele Slaret igjennem erpolbt biøfe gaar
faa ncerenbe og runbeligt et $ober, fom tænfeligt.
Øm SSinteren gaoeø albrig £)alm, men gobt Grngpø,
og attib faa meget faren e »ilbe fortære, beøuben en
ftor 2J?ængbe kartofler. Øm (Sommeren fom gaarene
fun ub i SSoret, men bteoe ftalbfobrebe ben øorige
Sib meb grøn Sløser, 33iffer, SSrter o. f. ». Øen
19be 9J?ai »eb min iftæreærelfe paa Dfofcpburg ble»
ber pugget grøn £»ebe af tit bem, bog mere for at
fiffre fig mob Ceicfceb enb for gaareneø Sfplb. Spgbom
og Øøbøfalb, poorooer anbre Steber faa meget flagebeø,
fjenbte man per intet til. Øet faftige grønne gober
ffabebe atbrig, felo om bet bragteø »aabt pjern. ®re»en
fagbe rigtignof at pan i »aabt 33eir lob gaarene faae
§ø, men gorcalteren forfiffrebe at bette pøift fjelbent
»ar Silfælbet. 2lt en faaban iJJleie maatte »irfe paa
Ulboæpten og Segemøfplben er begribeligt, og »irfelig
»ar Ulben af en ufæboantig Sængbe, faa tæt og faa
faft, at »i paobe Sfføie meb at faae nogle Coffer af*
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retine tit ttore Utbprøttefamtinger*). ©retten Ijattbe tib*
tigere tabet gaarene inbftye i Scerreb, men ifte funbet,
at bette i minbfte Sftaabe ttirfebe paa Utbttceyten etter
Ulbenø giin^eb. En aargammet SSæbber maatte 27
Sommer i £iøibe, et SJioberfaar 24£, en gammel
Scebber 28^, og bog ttare gaarene meget tattbenebe
og langftrafte. gaarene tammebe førfte ©ang to 2lar
gamte, og 93æbrene titlob man at færinge i en Sliber
af
Star. 3 anbre ©fæferier mebgif ialminbetigtjeb
et Star tængere fertil. Sammene lob ©retten fatbe i
3anuar, og be fif iffe grønt gober førenb Støtteren
ttar i futb ©røbe, men fyotbteø faatænge meb tpø og
£attre. 3ffun i 3 2J?aaneber tittobeø bet Sammene
at patte. 3 ben førfte 2J?aaneb Ijotbteø be beftanbig
tjoø SDtøbrene, i be ncefte to SØfaaneber tom be tun
tit bem tit ttiøfe Stoffejfet. — Uben at eitte tabe bet
Ofortalte gjetbe for mere enb bet fortjener, mener jeg
bog, at en Efterligning beraf i oiøfe iPunfter funbe
fyatte fin Sttytte, f. Ejr. ©tatbfobringen af gaarene i
3uti og Sluguft, ifær paa minbre Sanbeienbomme,
tjttor bet ofte fatber ttanftetigt at Ijotbe Sammene fra
©æben.
3 $Stn itø , imettem ©rim itfcfyau og ©erau,
gjorbe tti 39efjenbtffab meb §r. ©dj mats, en ung,
briftig, faare foretommenbe Sanbmanb, fenere betjenbt
af et fortrinligt ©frift om Ijanø Erfaringer i Sanb=
bruget. £>r. ©djmats tjattbe iffe fulgt ben i tjete Egnen

*) $ e n foengfte Uib »i for SRefien fif at fee, ttar 6Ie»en 08
forettiift af Sfmtmanb S r a u n i SK abegaft. ®enne Ufb,
font ttar 9 SEotnmer fang, ttar tiltteiebragt »eb at labe
nogle SNerinofaar gaae uffiøøebe i 4 Star.
3*
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uben neget beftemt gormaal gjeengfe Srpbøning af San*
bete Obægftatnme meb Scprøeitfer, grifer eller ^tyroler
Stirre, men inbffrænfet ftg til en gorbebring af Sanb*
racen beb Ubbalg af be bebfte Snbibiber. SIHerebe
font goroalter pabbe pan pabt Ceilig^eb til at anftille
en Sammenligning imellem Sdptoeitfer Søer, f5ri|er og
Soer af Sanbracen. Sdptoeitferne gabe ben mefte, men
berpoS tpnbefte Slfætf. griferne gabe mere cg ligefaa
feeb SJfælf fom San bioerne. 2ften tog man £enfpn
til bet fortcerebe gober, bar gorbelen paa Sanb*
foerneé Sibe.
£>r. Scpmalj fortalte, at pan Slaret forub lun
pabbe pabt 3 33cebre til 250 SUoberfaar men af gor*
figtigpeb labet Scebrene blibe 5 Uger beb gaarene
iftebetfor fom fcebbanlig 3 Uger. Slibrig bare Sammene
imiblertib falbne i faa fort en £ib. SScebrene pabbe
pan i Springtiben, ligefom 14 £>age for og bagefter,
gioet faa megen $abre be bilbe fortære.
S o m alle Slnbre pabbe £>r. Sm alj et Srcenberi,
men iffe fom alle Stnbre breb pan nogen £>emmeligpeb
bermeb. 23?eb ben ftorfte ©erebbilligpeb gab pan o«
Unberretning om Sltting i panO Srænberi, og meb*
beelte o§ flere gorfog, fom bet bog bilbe fore for
bibt per at gjengibe. Oerfor lun nogle af be bigtigfte
SRefultater. 2lf en ®re 8bner Sfjæppe eller en banff
Slonbe Sartofler tilbeiebragte pan 9 til 10 Obart
eller potter Srænbebiin af 36 til 38 pSt. Stprfe
efter fRicpterS Sllfolometer. (Sfter en Oreébner Sip .
SRug — 35 til 36 Obarter af famme Stprfe. — £r.
Scpmalj pabbe funbet at 1 S ip . mceftet 9?ug optager
ligefaa ftort et 9fum fom 3^ Sip . ntceflebe Sartofter,
og ba begge Dele gibe tigemeget tSrcenbebiin, faa for*
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øgeø iSefoftningerne for Srænbfel iffe oeb 2tfbenøttelfe
af Sartofter i et Srænberi. — 3o mere Som man
blanber meb Sartofterne unber fUfæffningen, beømere
•Ørænbeoin erbotber man af Sartofterne, ©tåbelige
følger bar bet atbrig. — Utitftræffelig ©jcering er
ftebfe Starfag i at 2J?aften brcenber an etter foiber øaa
fflunben af Sjebeten. — 3orbæbter (Helianthus tuberosus) gioe en itbefmagenbe, ifte brugelig, -Srcenbeein.
£>r. ©cbmatj anflog Ubbøttet af 1 SEb. 8anb meb
Stooer til 125 Stnr. Støoerøø. SUIerebe ben 18be
3Jtai begønbte ©ommerftatbfobringen i Staret 1810.
9Jian bruber atbrig anbet enb Støoer fertil, ^ete
Sommeren igfennem. SEU en Soeø ©ommerftalb*
fobring mebgaaer ifte ooer 2800 □ Slien etter l f
©tø. 8anb. 3D7en man gtemme iffe at ‘Pøtniø ligger
i bet lltenbnrgffe, Støoerenø ubfaarebe §>}em. §ete
Srafmarfen, attfaa j 33eet af Stgermarfen, bærer f»er
Sløser, ber »eb fin tcetflnttebe ©æyt imbertrøffer att
Ufrub, og »eb fin rugenbe S@»ne gjør ISrafning for
en ftor ®eet ocerftøbig. ©aatebeø bat bet ©cøubartffe
©øftem f)er funbet fin 'Jtnoenbetfe, og ber er fun een
tUfening om, at Oorbcuttnren fra betø 3nbførelfe ø «
faaet et ©»ing 3ngen anebe. 9J?eu at bet er 3orb*
bunben, ber ber bat gjort Ubflaget, iffe ©bftemet, øat
fun attfor tøbetigt »iift fig beroeb, at bette ©øftem
atte anbre ©teber er flaact feit.
3 ttftofen oeb SEBeimar ^aobe §>r. ©cøtoeiøer,
en (5te» af tEøaet/ faaet tpoebe i giøbet SBraftanb, i
gjøbebe Støoerftnbber og i giøbet Saattanb. fDfen
ip»eben efter Saaten ftob fun bat» faa gobt fom efter
fflvaf etter Støoer. Sltter et Seoiø for, at be breb*
btabebe 93æjter iffe (e»e af Suften atene.
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3 bet 2llte n b u rgffe og beb SBeim ar feeS iffe
fjetbent een fieft etler een ©tub ja een So at
træffe ^toben. aften feer man ret tit, er bet tun
©itfætbet oeb meget grunb ^tøining af 1^ tit 2 dommers
©pbbe. Stat ber ptøieø bpbere fpcenbeø to £>efte
etter to ©tube for. ©tjæret oeb be spioee, man per
bruger, er tangt og Sftutbfjæten tigefom ‘iptoblegemet
tort.
@n ^Reparation oeb oor Sogn toang oS at blioe
\ ©ag t ©rofjatm erobe. S i forbreoe ©iben meb
at fee paa ©itoirfningen af be betjenbte tange Sribt*
piber, ber tibtigere faa meget bare i 2ftobe. ttftan benptter
fertil en ©tag« fiint, poibt 2eer og forfcerbiger
ogfaa ©iegter og Sruffer beraf. ©enne 3nbuftrigreen
bribeé af fimpie fpaanbbcerfere uben Sftettemfomft af
ftore jjiabrifanter, og golfene foretom oS at teoe ret
tpffelige.
3 ffiipenpaufjen probucereø et ©tagé ftore
$oerer, fom bet itfe ere fpifetige, men fom afgibe et
pppertigt Sftateriale tit gabrifationen af Sbife. ©tæerne,
fom frembringe biøfe ^cerer, ftob ptantebe runbt om
paa be ftenebe Safter, ber omgibe Søen, ja bopebe
paa Stippegrunb, fom bet pabbe bceret en Umutigpeb
at brage nogen 2tøtte af paa anben Sftaabe. 3ftan
ftøber etter fnufer pærerne i et ©rug meb en fpaanb*
ftamper, preéfer ©aften af meb en ©fruepreéfe, og
taber ben ftaae at ftareø. ©en ftarebe ©aft fplbeø
berpaa i gabe, fom fpunbfeS gobt tit, og opbebareé
pete Sinteren i Sjetbere. §>er finber en umærfetig
©jæring ©teb, men goroanbtingen tit Grbife foregaaer
førft, naar gabene mob goraaret ftptteø paa loftet,
og ©puubferne tageé af. ©en faatebeé titbirfebe
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Gjbife er ganffe fortrinlig og ligefaa gob fom 25in=
ebite.
Stnfomne tit S a ø fe t bar bor førfte Ubflugt til
SBittjetmøfjølje, fom franft gorfængetigljeb l?«obe 011,5
bøbt titiftapoleonøljøfye. 3feg tjabbe alt een ®ang
paa min førfte 9feife fertil befeet bette ©teb; men
©jenftynet bar mig ifte minbre fjært, £erfuteøftøtten,
bet antiqbe ©tot og bet ntye fmagfutbe ©tot, Stqae*
bueten meb 93anbfatbet, att forener fig tit et inponerenbe
£>ele, ber enb mere forffjønneø af be fmuffe §abe=
antceg og ben beitige Ubfigt.
^rofeøfor i Oanboeconomien, $r. 9Jferem, i
SDfarburg fjabbe ubtabt fig meb megen Ringeagt
for oø om iSeriøtingøanlæggene beb © it tenbur g og
$iegen, og tyttret at be iffe bare bærb at fee. £t)aer
fyabbe imibtertib øaatrængenbe- anbefalet oø at tage
biøfe Stntæg i Øieftyn, fjborfor bi iffe fjetter tobe oø
afffræffe af £>r. iprofeøforenø gorbømmetfeøbom men
tagbe 23eien ober benæbnte to ©tyer, og Jjabbe iffe
Starfag at fortrtybe bet, ba Seriøtingøantæggene beb
jDittenburg og $iegen upaatbibtetigen fiøre tit noget
af bet ©eebærbigfte for en Sanbmanb. Qeg ffat imib»
tevtib iffe inbtabe mig Ijer paa en iSeffribetfe af biøfe
Slnlceg, fyborom faameget att er befjenbt, men tabe
bet btibe beb nogte ifiotitfer tit ©ebømmetfe af ©agenø
SReatitet etter Stnbenbetigfyeb fjoø oø.
9anbetø bjergfutbe iBeffaffentjeb giber iffe Ceitigfyeb
tit noget ftynbertigt Stgerbrug. £)erimob btibe atte
®ate og gorbtybninger ben^ttebe tit Øftfteenge. £ib*
tigere inbffrænfebe man fig tit en fimset §entebning
af S3anbet tit be Ijøiefte iPunfter for berfra at ubbrebe
fig nebab. 2)?en 33anbetø ulige gorbeting gab fnart
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for meget, fnart for libt SSanb. Sibt efter (ibt begtynbte
man berfor at arbeibe paa ©erainetø ‘planering, og
faatebeé fremfom eftertjaanben be to Stag« Stntæg,
fom tyer bruge«: £iæ ngantæ g og Ditygantæg.
^aa et faabant Stntæg meb et gtaberum af 90 □
9?ober etter 3240 □ Siten, attfaa i!!e futbt to
©fjæpper 8attb, fyattbe 4 StRenneffer arbeibet i to
Ottaaneber. ©n ©ønbe Panb bifbe attfaa fyaoe fræoet
ooer 1000 enfette Strbeibøbage. ©og Ijaøbe ber tyer
oceret megen 3orb at bortføre, ©jetben opnaaer man
imibtertib at faae 1 □ 9?obe etter 36 □ Stten om*
bannet tit 9it)g* etter ^ængantæg unber 1 9?bt.
Sonbentionømbnt etter 9 å 10 2Rf. banff. 9Ren i
$iegen tjaobe en 2Ranb i Staret 1809 i to ©teet aotet
7000 ^b. § ø paa 300 □ SRober etter 10,800 □ Stten.
@n ©ønbe 9anb »itbe attfaa fyaøe gioet 9 0 0 0 ‘’Pb. tpø!
£ooebbetingetfen for faabanne Stntceg er imibtertib
93anb i tilftræffetig 2)?ængbe, og 23anb af en gob
Seffaffentjeb. 93eb .giegen »anbe« fra bet tibtige gor*
aar tit bet fitbige ©fteraar, SWaimaaneb tjerfra bog
unbtaget, paa fritten ©ib S3anbet ffat føre Kobber
og anbre 3Retatbete meb fig. gørft naar groften
nærmer fig, ftanbfe« meb 23anbingen. 9Ran feer
tjeraf, atSlntcegget af faabanne ©nge ubfræber færegne
Socatiteter og bettybelige Ubtæg. 3fær er tje n ligt
S3anb en »æfenttig 33etingelfe, og at faa mange 33eri«=
tingøantæg ere miøttyffebe tjo« oé, tjar ubentøiøt fin
®runb i SSanbet« Utitftræffeligtjeb etter SDSanget paa
Diæringøftoffer, fo rfo r funftige ®jøbningømibter tit
33anbetø gorbebring nof fortjente at prøbeø.
Stntommen tit
a n ff ur t, mærfer man fnart
at man fyar naaet bet ftybtige ©tybfftanb. ®ob SSin,
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fom intet tofter, Otgta« tit at bviffe ben af, flere og
fcebre SRetter o. f. o. 9J?en af ulige ftørre SMgtigfyeb er ben
Sorbcuttur, fom fra granffurt tit 23afel, tang« meb
ben faatatbte Se rgftra fje oberatt gjør fig gjetbenbe.
Safter og £øie bebæffebe meb 23inranfer, Seie be»
ptantebe meb 9Satnøb=, ‘’Pcere*, §@bte», Sirfebær* og
SSJtanbettræer; SCtfarter prangenbe meb be frobigfte
Slfgrøber af atte Stag«, bet tjete tignenbe mere en
umaabetig ftor £abe, enb en @gn, ber futtibere« meb
ffSoben.
S3eb Sttanntfeim brugte« et Stag« npbetige fmaa
^(obe meb Jpjut, fom git oberorbentlig tet. Sttting
bar beregnet paa gorminbffelfe af grictionen, men
befpnbertigt not, “fJtobene benbte g-uren tit Senftre!
Omtrent 4 SWiit fra Scfnbetøingen fanbt bi
meget betpbetige Jpumteantceg, fpvebte imellem kartoffel*
og Øtugagre. 3orbbunben beftob af gutt Sanb og
tfabbe enbnu 10 tit 12 2lar forub tigget øbe og uop*
bprfet. Oit ^umten tfabbe man futegrabet 3orben i
1^ tit 2 Ken« Opbbe og nebgrabet en SJtængbe
©føbfte i forftjettig ®pbbe. ®n SDRorgen fagbe« at
gibe 4 — 5 ja 6 Sentner ^untte, en Oønbe 8anb bet
bobbette attfaa. Sartofterne paa bette Sanb ftobe
gobt, men 9?ugen maabetig. Sanbfpnligbi« Ijabe kumten
og Sartofterne abforberet for megen ©jøbffe. Grnbnu
to SJtiit Often for Sdøbetjingen bebbtibe 3orberne
at bære fanbebe, men Sutturen er gartffe fortrinlig,
og Sartofetabten utjpre ftor. 2f?an benytter Sartofterne
tit Kting, bager Srøb af bem, brænber Srænbebin,
fpifer bem og opfobrer bem. Ogfaa £irfeabten bar
Ijer betpbetig.
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©aafnart man igjen tjar naaet £>eibetberger
SfjauSfeen, bifer Sorbbunben fig af en bebre ffle*
flaffentjeb. ©rafmarfen benytte« til altetjaanbe ©æpter,
fom ofteft bog i <SamntenbIanbing meb tjinanben,
f. @5. Sartofter meb enfette Jpampeptanter tit grøabt,
kartofler og ©laiø, Sartofter, gafoter og ©lai«, og
beSuben en ftor ©Icengbe §am p, Doba! og ©almue,
att befjanblet meb ftørfte Dtn^u. (Sfter ©rafbcepter
føtger ©interfæb, beetø 9lug, beeté @pett, og herefter
©pg. Dette Sanbeté Ubfeenbe oebbtioer inbtit 1 9J?iit
paa ben anben <2 ibe D u t laet?, fyborefter Sorbbunben
paanp btiber fanbet.
Oøbrigt bteoe atte ffirafbeepter tigefom i ©reuéfen,
(Sadjfen og oberatt Ijbor jeg tjabbe »æret, bearbeibebe
meb $>aaubtjalfen, og bette maa man tabe Øpbfferne,
at be forftaae titgabné. Øm bette t)ar foranbret fig,
tieeb jeg ifle, men at [tutte fra Soppe, og anbre tpbffe
gorfattereø ptringer, betoioter jeg at bette fpnbertigt
er Ditfætbet.
(Sfter en Øptegnetfe i min Dagbog, flat en ©lorgen
paa 120 □ SRober meb ©almue gire 3 ©latter etter
6 Sertiner ©fjæpper grø, og tjber ©latter 64 ©b.
Øtie.
3 SRaftabt gjorte bi ©efjenbtftab meb ©ro*
feøfor i Canboeconomie § e r m a n n , iffun 21 2lar
gammet, men meb §>enfpn tit gorftanb og praftifl
Ømbømme tangt ooergaaenbe be to ©rofeøforet i
Ceipjig og ©larburg.
©eb ©aftabt bi'ibeé ©eberrobabten i aaben ©larf.
(Sfter at 3orben beb ©løining og ©jøbjlning titftrcelfetig
er forberebt, btiber i ©egpnbetfen af Stprit ©eber*
roben tagt. ©lan tager tjertit uuge SHobflub af 4 tit
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6 Sommer« £ængbe og en gob ^ennepofe« gørelfe,
afpubfer alle kreoler og neblægger iRobftpfferne næften
porifontalt i Sorben, faalebe« at be faae en ®ebæf*
ntng af 1 Somme 3orb. Slfftanben er
gob
imellem pber plante, og obenpaa pbert Øfobftpffe lægge«
en gob Slat SCRøg for at forpinbre en for ftærf Ub*
tørring af Sorben. 'peberrobplanterne paffe« flittigt
pele ©omnieren igjennem og afpubfe« mibt i 3>uni.
•Jttan løfter tit ben @nbe planterne op meb gaffen,
bog uben at forrpffe 9?obenben, afpubfer ©iberøbberae
meb en ftutnp Snib og nebtægger ipeberroben paa
famme 2Raabe fom førfte ®ang. gor at bette fan
ffee tilbørligt og ^eberroben iffe oberpugge« meb
gaffen, maae alle Dfobftpffer bære lagte i famme
Retning. S3eb benne ©epanbting opnaae Øfobftpfferne
en 8ængbe af 1 gob og en Spffelfe af 1 til
Somme. Optagningen ffeer i Øctober, og efter en
np Slfpubøning opbebare« ipeberroben i ©anb. Set
famme ffeer meb be ©fitb, man beftemmer til 9?eb=
lægning ab Slare. ipeberroben fra 9?aftabt er en meget
føgt Jpanbeløartiffel, fom i URængbe gaaer tit i|$ari«.
Gifter ‘peberrob tpffe« £>bebe fortræffeligt.
33eb 9? enepen bprfe« en SRængbe £>amp, men
altib i SØrafmarfen, pborefter følger 93interfæb, for*
nemmelig ©pelt, og berpaa 33pg. SCRan feer per ofte
5 93ærter i ©ammenbtanbing paa famme Siger: Saal,
2ftai«, £>amp, gafoler og Dioer. S e 4 førfte lægge«
regelret i SRaber, men 9?oefrøet ubftrøe« tpnbt ober
pele Sigeren, ©fulbe iRoerne tomme for tpft op,
bortpugger man be oberfløbige meb gaffen.
Sltle tRiber per i Gignen pabbe ffraaffitlebe Sænber,
bannenbe en 23infel paa 45° meb Dfibebullen.
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3 © m m ebingen ere be tibligere Døerbreo for»
oanblebe til Sanbingéenge. Stan benpttebe Sanbet
fra en ncertiggenbe Sæt, og Génpeer paobe SEittabelfe
at oanbe faameget pan tpftebe. Dette ftete ba ogfaa
af tpjertenøtpft, ibet ben Sne fugte at oøertifte ben
2Inben og fraftjæle pant Sanbet om Satten. Om
Dagen i ftærft ©olftin bleø ber albrig oanbet, for
itte at affeibe ©ræéfet. 93anbet ønflebe man petft
umibbelbart fra Sællert, og ^at>be ©ræøfet naaet en
tpøibe af 6 til 8 Sommer, ftanbfebe al Sanbing for
itte at tilfmubfe ©ræéfet meb Dpnb. tyaa ®runb
af bet ringe galb Sngene paobe, lob man Sanbet
albrig flpbe ret længe paa et ©teb, af grpgt for gor*
fumpninger.
Den 30te 3uni betraabte øi bet frie ^eloetiené
Derritorium, og ben lfte 3uli atttom øi tit£>of»iipl,
netop, fom man oar i Segreb meb at flutte en ftor
lanboecononiiff geft « Slnlebning af S'eiferinbe 3 ofe*
ppineS Seføg, meb et gproærferi tilggre for g ? H e n *
berg og pané gggtefætle, foranftaltet oeb 3 nftitutet8
(Sleøer. Selaøebe paa et tængere Øppolb per, inb*
qoarterebe oi oé i ben ncertiggenbe Sro, og introbu*
cerebe o« næfte Storgen poø gellcnberg, ber mobtog
oS meb megen goretommenpeb, 0g gjerne tillob 08
at anftille oore Setragtninger ooer panø Sanbbrng.
Sllting oar unægteligen paa £>ofiøitpl bragt til
en beunbringéoærbig tpøibe af gulbenbtpeb, 0g pet
førfte 3nbtrpf Seftuelfen af ben nbftrafte Sobeæptaøl,
ben rabfaaebe ©æb, bet ftalbfobrebe Døæg, be ppnte*
lige Støbbingfteber o. f. o. efterlob fig, oar i pøi
®rab imponerenbe. Sten ber oar peller intet fparet i
nogen tpenfeenbe, og bet bleo mig mere og mere flart,
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at ben tjoiefte ©robuction, iffe ben rene Snbtægt,
Ijabbe forefoceoet gellenberg, fom ben Øpgabe tjan
tjaobe at tøfe, etter at t?an tjabbe betragtet bem fom
een«ttybenbe.
gettenberg« Canbbrug er flere ©ange ubfortig
beffrebet. ®et fan berfor iffe bære min §enfigt at
lebere noget tyberligere ©ibrag bertit. 3mibtertib
ffat jeg bog meb et ©ar Ørb omtale en af f5ettenbergS
goranfiattninger, ber forefom mig fom bet ©færfetigfte
oeb tjan« Sanbbritg. 3eg figter tyer tit tjan« foftbare
og tatrige ©tøgbanb«bef)etbere, i fybitfe ©togftofferne,
efter en ftærf gortfynbing meb ©anb, unberfaftebe«
en ©jæring, fom geltenberg antog for at bære abfolut
nobbenbig tit en futbftænbig ©irfning af ©føgoanbet, og
tjborfor fyan attib tjabbe ©fogbattb fremffrebet tit en for*
ftjettig ©rab af gorraabnetfe, fybitfet igjen betingebe
et oberorbenttig ftort Stntat ©eljotbfteber, jeg troer
tjenbeb 30. ©fen ©fineratftofferne, ©fogbanbet« bigtigfte
©eftanbbete, funne iffe gaae i ©jæring etter j$or*
raabnetfe, tigcfaatibt fom fetbe ©anbet. ®et er attfaa
fun be organiffe (Stoffer meb fybitfe bette fan btibe
Øitfætbet, og ba en ©jæring etter gorraabnetfe af
bi«fe bit foregaae tigefaafutbt og attib tibtigt nof i
3orben, maa en fornbgaaenbe ©jæring bære atbete«
oberfløbig. f5ettenberg funbe berfor ubentbibl tjabe
Ijjutyet fig meb et tangt ringere Stntat ©føgbanb«*
beljotbere, og beroeb fparet fig bettybetige Sefoftninger.
(5n anben S a g er ©føgfafterne« gorttynbetfe meb
©anb, for at forfjinbre ©tanterne« Øoerfbtbning meb
©æringéftoffer. ©fen i ben Ubftræfning, fom bette
brebe« Ijo« getlenberg, og meb be befbærtige Siran«*
portmibter (ftore ®a«febogne meb 4 £>efte for), maatte
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ben [tærte IBIanbing meb SSanb foraarfage ooerbreone
IBetoftninger. £aobe gellenberg tjenbt be i Snglanb
nu brugelige SKørlebninger, oitbe en 21noenbel[e beraf
Ijaoe »æret paa [it <Steb per, tlji £)oftoiipl, meb [in
ffleliggenpeb mibt i [ine SJtarfer, og [jaa bet pøiefte
i|Juntt af [amme, qoatificerebe fig netop til faabanne
21nlæg, mebenø, uben biéfe, Slanbingen meb 23anb
pelft maatte pace oæret unblabt, eller i bet minbfte
betpbeligt inbftrænfet, og tØtøgfafterne uben oibere
bragte paa ubefaaet 3orb, eller benpttebe til Øoerriéling
a[ nærliggenbe (Srunbftptfer.
Søorigt foanbt be 5 Uger oi tilbragte paa |)ofttupt
[aare behageligt [or og. £oer Sporgen mpbte jeg i
SDJeieriet og gjorbe min Øft, [aa at jeg tilbunbg tærte
gabrifationen a[ gobe Ofte, og, pjemfommen til £)an»
mart, felo funbe paatage mig Ubforetfen af bette
Slrbeibe paa Sllbebertéminbe. ©ntaa (Spcurfioner til
I8 er ner» 0 berlaitbet, S ur ab j er ge n e og 9?oué*
feaué pnbefulbe Øe i © i e l e r © ø e n [orfortebe oø
(igelebeé Øiben. Unber oort Øppotb paa ^ofnnipl
paobe oor 2Jtebreifenbe, Ungareren £r. Stecfet, forlabt
c8, og car oenbt tilbage til 9?pinen, [or at ftubere
SSiinaolen [ammeftebé, og ben 8be Sluguft fortobe oi
anbre ^oftøiipl, gjennemtrængte af ben bpbefte Slgtelfe
for ©efibberené æble Sparacteer og ©aonelpft.
9Sor 23ei gif ooer21arau, ©dpaffpaufjen, ^iiribp,
©cptopp, Sucerne, Slltborf og ©t. (Sottparb til
^ e éper ie né Sanb. 3 ©cptopp bioaanebe oi et
©tpbegitbe, fom aarlig polbes oeb benne $ p og
oanffelig anbre ©teber, Øprol maaftee unbtaget, finber
fin Sige, en fanb iftationalfeft, [om pele golfet, 9J?ænb
og Øoinber, (Samle og Unge, £øie og Saoe, tage
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£)eel i. ©ej ©fiber ftobe opftillebe i fort SIfftanb
fra Ijberanbre, og ©fubbene fafbt uaflabelig, uben at
3J2arfeurerne lobe fig afffrceffe fra at oife fyoor Suglerne
Ijabbe rammet. SDZen fjber ©fibe fyabbe fit ©fpbefteb,
og SDMemlinierne bare forfpnebe meb Slfbifere. ®et
bar en Ci^ft at fee, meb Ijbilfen 3ber tfanbet? rafte
Sønner trængte fig frem meb bere? SRifler for at
tomme til ©fub. Cpffetige 8anb, ber opfoftrer en
faaban ©lægt, ingen 9fan?manb bil frabrifte £)ig
®tn griljeb! Sunbe en faaban 2(anb fremfalbe? i
bort tjære Søbelanb, oilbe bore gorfbarémibter for*
øge? til bet bobbelte.
3 «ridf>er(Søenét^nbige33rebbermeb beffinnenbe
Sllper i ©aggrunben blioer man iffe let træt af at
betragte, gor mig bar bet en af be fmuffefte partier
i ©d?»eit§. 2Ren ogfaa i en attben ^enfeenbe er
©gnen af ftor 3 ntere?fe. Sanbet er ftærft befolfet,
og ©ienbommene ubftt>ffebe i meget fmaa £>ele. £)erfor
tjenber man iffe luller globen Ijer, men bearbetber
3orben meb ©paben. ©iingaarbe finpffe ©afferne,
og be nebenfor liggenbe mere tilgængelige 3orbftpffer,
ere ©jenftanben for ben omljpggeligfte ©ultur. Sto
Jlfgrøber tage? beftanbig i famnte 91ar. 3inellem
§)eftebønner faae? £urnip?frø, faafnart ©ønnerne ere
tilftræffeligt bearbeibebe. 97æfte 2lar følger Dfug, og
i 8?ugen faae? tibligt om goraaret, meben? ©neen
enbnu bebæffer 3orben, ©ulerobfrø. ©aafnart 9?ugen
er inbfyøftet, oprpffe? ©tubbcrnc fom brænbe?, Ijbor*
efter luge? og fjaffe?. |)ar man iffe faaet ©ulerobfrø,
tage? £urnip? ifteben, men Ijbortil førft paanp grabe?.
Sigefaa planter man 9iap? om (Sfteraaret, og faaer
om goraaret, faafnart SRapfen er tilftræffelig Ijaffet,
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©uterobfrø obenøaa. Stavet herefter tommer 9tug etter
©tyg o. f. o. ©tan gjøber tjbert anbet Star, beeté
meb ©tøgbanb, beet« meb faft ©jøbfet, fybitfet att
tritteé ub, og omgaaeS faagobt, at itte bet minbfte
beraf fpitbeø. Øgfaa tjer maae ©ørnene famle bet
©tøg fom tabeé paa ©eiene. f^oberurter b^rfeS nceften
flet iffe, øaa ©ruttb af ben megen Grng man fyar tang«
meb @øen, og fom efter ©effaffentjeben benyttes tit
©rønfober for (Sommerftatbfobringen, tit £ ø for
©interen, og tit Strøetfe i (Statbene,

3 ©tronernes ?anb fom »i iffe »ibere enb tit
S ago bi ©tagiore, ba bet iffe taae i bor ©tan at
bereife 3 tatien, faa friftenbe Seitigljeben enb bar. Øbcr
©i rnpt on meb fin ftorartebe (S^auSfee, og igjennem
© a t i f e r t a n b e t , naaebe bi fnart ©enferføenS
©rebber.
©eb©ebai og S a uf anne fanbt bi©tobene for«
ftyttebe meb to fafte, tige ©tobbrætter, ftittebe, fom beb
en
£>enfigten bermeb bar at funne ptøie
of) og neb i famme g u « ; en gremgangSmaabe,
ber f)aa et baffet Sterrain meget tetter ©tøiningen,
ibet man attib benber guren nebab. ©ten tjbor trangt
bisfe ©lobe gif, bar atlerebe fjenbetigt beraf, at ber
maatte 6 ©tube tit at træffe bem, rigtign of i en ftib
Seerbunb og beb 9 tit 10 !£ommer$ btyb ©tøining.
©ogle Sanbmænb fyabbe imibtertib foretaget en gor*
anbring fjeri, og gjort ©tulbfjætene bebægetige, faa at
beb $jcctø af en ©øite bagtit, fnart' ben ene, fnart
ben anben af ©futbfjcetene tob fig trtyffe inb tit £anb*
fiben, tjbilfet naturligbiiS beb tjber ©enbing maatte
ibærffætteS. £)erbeb fyabbc ©lobene faaet en regel*
mæøfigere ©ang og grictionen bar bettybetig forminbffet,
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faa at man antog at fyabe opnaaet en S3efparelfe af
1 (Stub for fyrer ^loo.
3 ©enf gjorbe bi Sefjenbtffab meb to ubmærfebe
?anbmænb, §>r. pietet og £r. @riib ben fibfte
Dberfætteren afSfyaerø „rationelle 2l(ferbau" paa Øranff.
3orbbunben reb ®enf er ftib 9eer blanbet meb fmaa
Steen i £)fybben. 3fte beéminbre bojer Sucerne
ganffe ooerorbeittlig fyer. 2llt beb 33ebai fyabbe jeg
fyabt Seiligfyeb at fee 6 2lar gammel lucerne i lige«
faa frobig en S3æpt og faa tæt og faa reen, fom t
2 bet 2lar. pietet foregab at fyabe abtet engang 200
Centner Sucernefyø paa 1 £ønbe ?anb; Girub berimob
anflog bet fyøiefte Ubbfytte i be bebfte 2lar til 95 Stnr.
£>r. pietet« 9anbbrug bar for SReften i flere §>en=
feenber ret mærfbærbigt. §ané Scebftifte bar:
1. Sartofter, ugjøbebe. 3orben bertit tilberebt
beb bfyb ©rabning. $r. pietet fyabbe bortaccorberet
alt Slrbeibe beb fyan« Sartoffetabt til £u«mænb mob
ben fyalbe §>øft. ■ 3)en flittigfte erfyotbt beéuben en
præmie af 1 ?ouiøb’or, og Strbeiberne afgjorbe inb«
bfyrbe« fybem ber ftutbe fyabe præmien.
2 . £ m b e obergjøbffet meb f5<iaremøg, ©jøbffen
paaført om SSinteren, efterfyaanben fom ben bleto
famlet. S il ben @nbe bleto gaareftien fyoer Sftaaneb
tømt. § r. pietet toilbe fyabe bemærfet, at bet friffe
2D?øg iffe gab bet fammenbreenbte noget efter i 33irf*
ning. iPaa 1 STønbe 8anb bragte« circa 16 8æ« tit
40 Subiffob. SDGob goraaret bleb ber faaet Sløberfrø
t £beben og nebfyaroet. ffaaremøget ffal allerebe ba
bære faa opløft, at bet iffe ftaaer i S3eien for barben.
Sltt i UbfæbSaaret gitoer Støberen en gob Slæt, fybitfet
jeg ben 8be September fyabbe Ceitigfyeb til meb egne
4

50
Øine at ooertpbe mig om. 5Q?en £oeben mobner
omfring ®enf fra lObe tit 30be 3uti!
3. Støoer, fom btioer gipfet og flaaet 3 ®ange.
1810 fjaobe £>r. pietet aotet paa 6£ £ønbe 2anb:
af lfte ©tæt 15 9ce8 £ ø å 25 Centner.
af 2ben —
15 —
—
—
af 3bie —
4 (©negtene fjaobe forbeeroet Støoeren).

3 att 34 2 ce«, etter 130 @tnr. paa 1 SEb. Sanb.
4. £>oebe ugjøbet, ber efter £>r. ‘»Pietet næften
attib tpttebe« bebre enb ben gjøbebe efter Sartofter.
£>oebeftubberne oenbeé og titfaae« enbnu famine 9tar
meb SRoer.
5. S a r t o f t e r be^anbtebe paa famme ©taabe
fom 2Zr. 1.

6. §>oebe beljanbtet fom 2tr. 2. 3 benne^oebe
bteo om goraaret faaet tiucernefrø, netop paa famme
©taabe fom Støoerfrøet i Sflx. 3, tun meb ben gor=
ffjet at bette fteer en SD7aaneb fitbigere, nemtig fibft i
Stprit. £r. pietet oar af ben ©Jening, at benne
©aaetib enbnu oitbe tjaøe oceret for tibtig, og at
Sucernen oitbe frpfe bort, berfom itfe §>oeben ftaffebe
ben 8p.
7. 8, 9, 10. Sucerne. ©trap efter at £>oeben
er ført bort, btioer ben unge Sucerne gipfet, og gioer
alt i Ubfæbéaaret en titte Jpøft, bog ifte faa ftor fom
Støoeren. ®ipéningen gjentageé i be næftføtgenbe to
2Iar, men om ffroraaret. £r. pietet tog ingen Jpenfpn
tit om 3orben etter ©tabene eare oaabe, naar t)an
oitbe gipfe, bog faae fjan gjerne at @ipfen forbteo
tiggenbe tænge paa ©tabene. 3 ftærf ©tæft bteo ber
atbrig gipfet. £)et brugte Ooantum ®ip$ ear attib
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Hig £bebeubfcebenø Obantum. 3 3bie Siar bleb lucernen
obergjøbffet om Sinteren, og i 4be Siar om^Iøiet ont
Grfteraaret, forbi ben allerebe ba begpnber at blitoe grceS*
bunben. 3 2bet Siar er Ubbpttet ftørft og gioer4 ©tæt.
11. £)bebe eller £abre. £aore ifær, fjoor
for megen ©eilljeb er at befragte.
12. £bebe, fom luffes enbnn bebre enb alle
foregaaenbe ®ange, og ofte gaaer i 8eie. $r. pietet
faaebe al fin £oebe meb ben foofffe ©aaemaffine
men Ijaffebe eller ffuffebe ben iffe.
£>r. pietet fjolbt ingen Slrbeibøljefte eller fafte
golf, men alt Slrbeibe biets forrettet paa Slccorb.
Slrealet ubgjorbe 83 Oønber Canb. goruben 4 8upuS*
Ijefte og 1 $o, Ijolbt £r. pietet 900 9fterinofaar,
Ijboraf 800 græSfebe i Sllperne og 100, beftemte til
©alg, bleoe fjolbte hjemme. Om Sinteren bietse 500
af biøfe gaar opftalbebe i hjemmet, SReften boa anbre
®aarbe. Ulben bar af Ijøiefte giinljeb, meft gaarene
fmaa, fyoilfet £r. pietet tilffreo Sllpegræøfetø Snapljeb
om gcraaret og Grfteraaret. SDSen ba ©rceøfet om
©ommeren er oberfløbigere, føgte l)an at faae dammene
til at falbe i benne Slarøtib; bette tsilbe imiblertib iffe
altib Ipffeø, fyøorfor baabe Sinter* og ©ommerlam
fanbteø i gloffen. $r. pietet brugte perpenbiculaire
£)øljccffer langø meb Sceggene af gaareftien meb en
fmal Srpbbe nebenunber. griff Sanb mangtebe atbrig
i ©talbene. Ouggen Ijolbt man for ffabetig, naar
gaarene ftobe inbe om batten, ellers iffe.
§r. Gtriib, fom tibligere Ijabbe Ijabt meget imob
Øbergjøbffning, fiabbe foranbret fin SDSening f»erom,
og fanbt fig bel tjent meb at følge Ipr. SictetS Grpempel.
£)ibtil fyabbe Ijan folgt bet mefte af fit gober og fjøbt
4*
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®jpbffe berfor. 9Ju oitbe pan paa ®runb af be falbtte
goberprifer potbe SD^atfeføer og bruge bent tillige til Sir*
beibe. iltogle gorfpg meb Øpfobringen af IRoboæfter
paobe lært pam at 100 ipb. Engpp, 90 ^$b. Cucernepp,
262 ^5b. ®uterpbber, 239 *iPb. raae tartofter, 222
'’Pb. fogte Dito, 234 ^b. Sfutabaga og 252 iJJb.
Dfunfetroer balancere i goberoærb.
Den Ilte (September fortobe ot ®enf og reifte
ooer E p a m b e r p til ©renoble. Egnen, er en af
be ffjpnnefte paa Oorben. Øoeralt leoenbe §>egn, en
prægtig EpauSfee, SD^aié i ben pppigfte Sæpt, Siinranfen
flpngenbe fig om ranfe Dræer. UJtan oælger fertil
2?aoren, fom meb fine fmalle Stabe iffe forpinbrer
Druerne fra at mobneé. S iin forntaae oi oel iffe at
frembringe i Danmarf, men i fipftanlæg turbe en
Efterligning peraf nof fortjene Slnbefating for bet
ffjpnne 8poé Sfptb. Øoeralt beftræber man fig for,
at aftoinge 3orben bobbelte Slfgrpber. Saalebeé efter
Sinterfæb Sogpoebe tit at mobne, eller SJJaié til Som *
merftalbfobring, 9foer efter £>amp. Sogpoeben bruges
til Srpb, og mærfeligt at benne Sæb Ipffe« faa gobt
i ben ftærflerebe Qorbbunb; men poab gjpr iffe Etimaet.
Ømfring ©renoble beftaaer Sorbbunben af et
Stag« Sfarflbunb, fom 3ferefloben forfpner meb tit*
ftræffetig gugtigpeb. SJfan faaer per efter en enefte
men ftærf ©jpbffning 2 Siar i Dræf £amp, og berpaa
3 ®ange §Oebe, nemlig førft blé d’abondance eller
grassien, berpaa blé fin eller froment, og tilfibft
petit roget. SIpoer bprfeé meget libt og SJoboæpter
flet iffe, ba man par Enge og ®ræ«gange nof. Ufaar
3orben par baaret be næonte 5 Slfgrpber og paa
np flal gjpbeé, afffrætler man $oebeftubberne og
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famter bem, faafnart be ere tørre, i fmaa £obe, øoor<
unber tibt 9?ii« lægges, men ooenøaa fafteS tibt 3orb.
90?an tænber ba 3tb i fRifene, eg beftræber fig Oeb
SEitfaftning af 3orb, at øotbe £uen fra at flaae ub,
for at gorbrænbingen fan feregaae faa (angfom fom
muligt. Stioer 3orben røb, fom let tjænbeS, øotbeS
bette iffe for gaontigt. Sttting btioer nu førebt jæont
oeer Slgeren og nebøføiet ganffe grunbt. 33irfningen
f!at oeergaae at goroentning.

f)r. SImbtarb, en fimset gorøagter af Sonbe*
ftanbeu, men en meget tønbig Sanbmanb i iRærøeben
af ©renobte, fønteS ingen 93en at oære af SCRai«=
børfningen tit ©rønfober. £an titffreo en faaban
grøn £>øft en ftor ubfugenbe firaft (!). 3ffe jetter
botbt øan ben grønne 2Rai$ for fønbertig nærenbe,
etter mcetfeørobucerenbe i ©ammentigning meb be
gobe ©ræSgange oeb Sfereftoøen. Sit faae SRaifen t
iStanbing meb 23iffer gif meget eet an, fagbe øan.
1 5Tb. t?anb frembringer 4 tit 500 Sentner grøn
9ftai$ i een ©tæt. £it at befaae en £ønbe 8anb
meb 2Rai$ tit ©røitfober ubtræoeS 9 ,2 banffe ©fjæøøer
2RaiSfjerner, tit at bære grø fun 1,4 ©tø.
Gifter at øaoe gobtet oS i ©renobte oeb be Retlige
SSRuffatetbruer, øoormeb oor SSært øøer S)ag oøoartebe
oS tit grotoft, reifte oi oibere oetfornøiebe, i bet
minbfte jeg for min tpart, meb bort Øøøotb i benne
33ø; tøi intetftebø øaobe jeg funbet en faa fortrinlig
Seøanbting af §amøen. 3eg øaobe tooet min gaber
om muligt at beføge en Srober af øam i IRiSmeS, og
for at oøføtbe bette Søfte, toge oi 33eien tit 9? om an.
93eb ©t. SRarcetin faae oi for førfte ©ang Cuøinen
børfet i aaben ftRarf; man oar netoø beffjæftiget
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meb at nebptøie ben. lupinerne bteoe ruftebe og l)en=
lagte i ©unfer. iRaar man ba ptøier, tage 2Irbeiberne
en faaban ©unte unber 2lrmen og lægge ©tanterne
tjber for fig efter Scengben i ©toofuren. 2trbeiberne
orbneS tjerbeb, tigefom oeb Sartoffettægning, bog at
færre berøres. ©ebbtøiningen ftcer ftraj efter iRuff*
ningen, og 2tgeren titfaaeS umibbetbart ber^aa. 3orbbunben oar bet rene ©anb, og lupinerne, fom oare
1 gob tjøie, ftobe tun ttynbt. 2Ran gao ©æbefornet
©ttytben. ©irtningen ftat tomme en ©jøbffning meb
©tatbmøg temmelig nær, men iatminbetiglfeb gføbeS
itte ftærft i benne Grgn. Smeltem ©t. ©tarcelin og
SRoman baa ntere lerebe Sorber ftobe Rubinerne tangt
bebre. ®e bare to gob Ijøie og tuffebe Sorben futb*
tommen, faa at itte minbfte Ufrub bar at finbe
imettem bem. ©ten I)er btebe be ftaaebe af og neb*
ptøiebe uben bibere; bog tjabbe bette tit gøtge, at
Rubinerne itte tom tit at tigge jæbnt i guren, og at
$£i£bæfningen ofte bar ufutbftænbig. 21tte be Gifter*
retninger, bi famtebe om benne ©tantes Styrtning,
afgabe tit SRefuttat, at man faaer groet tort efter
©t. 5 anSba8/ °0 at Subinen berber omtrent 3
©Zaaneber tit fin futbe Ubbifting. 2ltt, Ijbab bi faae
at fetibe nebbtøiet, Ijabbe fjærnfatte ©ætle.
3 St j ab e ui t bruges iftebetfor Subiner et ©lagS
©ifter talbte pesette, og, fom meget ligne Vicia cracca.
©ian btøier bem neb, naar be ere 1 gob Ijøie, uben at
Ijugge etter rufte bem af. SorbSmonnet bar ftærfteret.
3 S r e f t fortalte man oS, at bisfe ©ifferS ©irfning
fom ©jøbemibbet itte ftaaer tit at fammentigne meb 2ubi*
nernes, men at Rubinerne itte boye i etfybert 3orbSmott,
tfær itte tfbor © i b f e n er nben © i r t n i n g !
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33eb 9? o man faae ni poorlebe« ulæbffet Salf
bien benyttet til at bræbe (Sneglene i ©interfæben.
2J?an faaebe ben, og golfene bar glor oser Slnfigtet
for at beffptte Øinene. ©i btcbe gjorte opmærffomme
paa, at bet fun bar ben ©interfæb, ber fulgte paa
Støber, ber bar angreben af Sneglene, meben« ©rat*
pbeben bar fri for bem. Salfen bleb ubfaaet i ben
tiblige SJJorgenftunb.
gra 9?oman af faaer alting et anbet Ubfeenbe.
Slæberne ere omgibne af 9J?ure, Sanbet bliber mere
bart og øbe, Suften flarere. ©eb 0 range begpnber
Ølibentrceet, men tillige ogfaa be ftore, ftenebe Stræf*
ninger, ber dparacterifere pele
lianbet inbtil
Sette,og
fom fun øplibe« af be gaarefloffe man af og til
møber, eller af be mange falfunffe tpøn«, fom an*
træffe« i Stfærpeben af be tpnbt fprebte ©oliger. £>e
enefte S p o r af (Sultur afgioe be af Steenbiger omgibne
©ingaarbe, fom pift og per ere afbunbne ben ftenebe
Oorbbunb. gor øbrigt ere alle £ufe opførte af ftampet
3>orb (pisée).
Gifter at pabe aflagt bet tiltænfte ©eføg i Sttøme«
og bæret i dette, for at funne fige at pabe feet
©fibbelpaoet, ffpnbte bi o« tilbage, og fom til 8 pon
ben 13be Øctober. £ierfra gjorbe jeg en (Spcurfion
til 3 f o i r e og (Slermont af^enfpn til £ampeablen.
£ele ©eien bar fmuf' og 3orben bel bprfet, ©al*
nøb* og Saftanietræet ubgjøre per Sfobene« ©eftanb.
©eb 3foire og Slermont er Oorbbunben af bulfanff
Øprinbelfe og meget frugtbar, pøorfor per bprfe«
§amp, §>bebe, §eftebønner og lucerne, men berimob
flet ingen 2>?ai«. ©eb Sfoire afbejle« meb §amp og
£>bebe, bet ene Siar efter bet anbet, eller man tager
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£amp, fom gjøbe«, $)øebe, ^eftebønner ogtilfibft igjen
£)amp uben ®jøbe. 2)?angter man ©jøbe, faaer man
om Gffteraaret ®raaærter, og ptøier bem neb i 3uni,
naar be begpnbe at blomftre. Rampen herefter btioer
ligefaagob fom efter en ©jøbffning meb Statbmøg,
men Sirfningen oarer fun et 2Jar, og et 2lar« ®røbe
gaaer tabt. fftaar årterne ffulle nebpløie«, pugger
man bent førft af og lægger bem t guven. Samme
Slag« §@rter bruge« ogfaa tit Sommerftalbfobriug,
og foretræffes for atte anbre goberurter, ba be gire
megen Stælf.
®e Sønner, man tyer bprfer ere fortegule, og
benytte« til Søineføbe. Stænglerne gine en gob
®jøbfte, men bue iffe til at fobre meb. Stan par
to 2lrter. £)en ene faae« om Sfteraaret t October,
ben anben i Start«. gørfte er noget tninbre i fjerne.
Stan kolber bem for to ganffe forftjellige Slrter, og
Sfteraar«arten for ben fiffrefte. £>i«fe Sønner opnaae
fæboanlig en £)øibe af 5 til 6 gob, og unbertiben
8 gob. ®jøbe tit bem tør man albrig. S)e bliøe
lagte i pøer anben gure, faa at be tomme til at ftaae
t SRaber, og paffe« berpaa flittigt. Siuterbønnerne for*
tjente at prøøe« po« o«, ba be muligen, fom Sinterfæb
betragtebe, øilbe mobne tibtigere enb Starffbønnerne
eller tpeftebønnerne, øi nu bprfe.
Saa Jitbagereifen til l'pon tagbe jeg mærfe tit
en færlig Staabe at nebbringe Sinterfornet. Stan
faaer nemlig i ben unberparøebe gure, men neb*
bringer Sæben meb Krogen (l’araire), øeb at fammen*
fafte i o gurer imob pinanben, faa at pele Sænget
lægge« i fmatle Slgve eller Sebe, faa fmalle, fom
øel muligt,
tpenfigten er naturligøii« at beffptte
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Sæben mob ©interfugtigpeben; tpi til ©aarforn ub=
fafte« biefe fmatlc Støre igjen.
SSeb (Jlermont brugte« en 2lrt Dibling »eb at
ubftrøe Sæbefornet i ben aabne gure, og tilbæffe bet
nieb ben næfte. 2Ran bruger fertil Slrairen, og mener
at fpare ben ^attoe Sæb.
Ømfring Cpon faae« Durnip«frø meb ©ogpbeben,
og naar benne er moben, ruffer man ben op, pooroeb
boerne mobtage en Slag« gafning.
Det pa»be »ceret min £enfigt at tilbringe SSinteren
i iPari«, og berfra ooer © r a b a n t og 59elgien at
»enbe tilbage til Dantnarf; men min gaber paobe
fjøbt en fknbeienbein, fom pan »nffebe jeg fnareft
muligt »ilbe paatage .mig ©cftprelfen af. Dette be*
»cegebe mig til at afflutte min 97eife og ffpnbe mig
pjern, og efter en graoeerelfe af 2 j Star pa»be jeg
ben ©læbe en af be fibfte Dage i 9fo»ember at naae
min gøbebp igjen, faft befluttet at »ife mig min gaber
og mit gobelanb »ærbig. ©fen ©jenforeningen meb
min braoe gaber ffulbe iffe »ære af nogen ©arigpeb.
©eb uoante 9lnftrængelfer unber et Øppolb af 14 Dage
paa ben af pam fjøbte ©aarb pa»be ben eller« altib
rafte ©Janb paabraget fig en gorfjølelfe, ber fnigenbe
traf fig pen til goraaret, og 7 ©faaneber efter min
fpjemfomft »ar pan iffe til mere. £an pa»be ftr'ibt
fit 8 i»« gobe Strib og »æret en herren« tro Djener,
om p»em bet pebber: „ D u par »æret tro o»er
8 ibet, jeg »il jætte D i g o»er ©Jeget. © a f
i nb ti l D i n §>erre« ©læbe." (Gpitappen paa
bet ©fonument, gamilien fenere reifte o»er pan« og
min ©fober« ©rabfteber). £>»or alminbelig Sorgen
o»er min gaber« ©ortgang par »æret, faae man i
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bet talrige gøtge af alle GionfeSfioner, ber fulgte fyanS
Saare; cg Ij»or agtet tjans 9tci»n enbnu er, tjar »iift,
fig ganfle rt^Iig »eb bet 3nbtrfyf, en ®a»e fra min
Srober i Cioorno, tit Grrinbring om ben fatig £eben«
gangne, f>ar gjort paa benne« forbumS 2Jienigfyeb og
fyete 33pen. ®a»en, en Sapitat paa 1000 9?b(., er
beftemt tit en gorpgelfe af ^ræfteertfené if5enfion.
S t i}5ar 3tar efter min gaberG ®øb efterfulgte
min gobe 9J?ober pam, tpffetig ceb at befries fra et
8is, ber »ar fyenbe mere tit SBprbe enb tit ®(cebe, i
bet Ijun længe tja»be tibt af ©rpftfeagljeb. 5Dtin gaberS
Sanbeienbont fatbet Hftargretljelunb, betiggenbe i §øien
Sogn »eb 93eite, ble» mig nu »»erbraget »eb Sa m *
frænbeffrifte, og af JTafncmtigtjeb mob min Onfet
Sltbebert i Sonbon, fom t?a»be ftjænfet gamitien benne
®aarb, og attib »iift fig fom gamitien« 93elgjører,
ombøbte jeg ben tit SttbebertSminbe.
3 Grfteraaret 1813 giftebe jeg mig meb S^riftiane
iftisfon, en T)atter af afbøbe Sontrotteur 9tiSfon i
SRingfjøbing. Samlioet meb benne bra»e, forftanbige
og »irffomme SGrgtefætte bte» mig en Sitbe tit megen
93etfignetfe, og bibrog iffe tibet tit at jeg meb freibigt
Sftob funbe imøbegaae ben tange SRceffc af STrcengfetø*
aar, fom fnart paafutgte for ?anbmanben. Som
befjenbt fant nemlig efter iftapoteonS galb og ben
gjenounbne greb, ^priferne paa fanbetS iProbnctcr og
fafte Grienbomme i ben @rab, at alle tibtigere gortiotb
forrpffebeS, og lufinber fra »elljabenbe golf ble»e
fattige Stobbere. Denne UlpffeSperiobe »arebe meb
enfette 2tfbrpbelfer i 20 2Iar. Det falbt mig berfor
meget »anftetigt at tit»eiebringe SRenter, golfeløn og
bet gornøbne tit min gamitieø nogentunbe gorførgetfe,
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enb fige tit gorbebringer paa en ®aarb, ber befanbt
fig i en pøift fovfømt Dilftanb, for ftørfte Deten
begroet meb 9png og Srat og tibenbe i ^øt ®rab af
ffabeligt SSanb. SRen jeg par paot for mange Seoifer
paa et gubbommetigt gorfpn« naaberige ©tpretfe, tit
at fornægte min (Srfjenbetfe peraf. Do »etfinbebe
Srøbre, ffjænfebe mig bere« Iroepart efter »ore gor*
ætbre, og unberftøttebe mig be«uben oeb mange 8eitig=
peber. Jperoeb foanbt min ®jetb betpbetigt, og jeg
bteb fat iftanb tit at beftaae. 9flen ogfaa bet Sgt.
9anbpuu«potbning«*@etjfab, naontig ifcer bet« ^rce*
fibent, nuoærenbe ®epeime*@onferent«raab Sottin,
ffptber jeg erfjenbttig Dat for ben Ceitigpeb, ber bteo
mig gioet, oeb ftrifttige Strbeiber at ffaffe mig en itfe
ubetpbelig gortjenefte. 2ttt bette i gorening maa jeg tit*
ftrioe ben 8pffe, at paoe bragt bet tit at eie 2ttbebert«*
minbe uben ®jetb, oiftnot efter mange 2tar« @tib
og ©tceb.
Seg ^atobe fort efter min ^jemfomft inbfenbt tit
bet ®gl. 9anbpuu«potbning«*@etffab min 9tapport om
£ampeaolen i be 8anbe jeg paebe bereift. Dit min
ftore ®tæbe mobtog jeg efter nogen Dib« gorløb en
©frioelfe fra Selftabet, b?bori titfjenbegaoe« mig, at
man meb gornøielfe I>at>be mobtaget mine Sagt*
tagetfer, „ber oibnebe om g t i b og Dp mcer f *
f ompeb." Derpo« bteo ber mig titbubt 200 $Rbl.
tit Drpfning«omfoftninger, faafremt jeg oeb Driften
eitbe ubgioe min Snbberetning, poitfet ffete. Dmtrent
3 Uger herefter mobtog jeg Diplomet fom corre*
fponberenbe SDtebtem af ©elffabet.
Seg burbe nu paoe ubgioet min Steifejournat,
men bet opfatte« fra ben ene Dag tit ben anben, og
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gif tilfibft i ©temmebogen. Seb bet foran Stebbeette
ont min 8teife tjar jeg føgt at bøbe paa benne gor*
fømmetfe. Øret længe tjbitebe min “?5en imibtertib itEe.
Sanbtjuuøt)otbning«*Setffabet tjabbe ubtooet en præmie
paa 40 Specier for Ubarbeibetfen af en Særebog
i Ag er br ug et for S on bef t an ben . præmien bteb
mig tiltjenbt, og Sogen tjar optebet to Dptag, meb
et Sittæg tit fibfte Ubgaoe. Dm benne S o g titffreo
for 4 Star fiben Sanbtjnu«tjotbningé=Selffabetø Seftor,
®etjeime--(5onferentøraab (Sotlin mig, at ben fjaobe
ftiftet „uber egneli g Sptte."
<St Aar herefter betønnebe Setftabet en af mig
inbfenbt Aftjanbting, om be forbeetagtigfte ^ r o *
bucter for D a n m a r f og S t i b i e r n e tit at lette
bere« Affætning, meb en præmie paa 120 SRbl.
(§n 3bie Affyanbling om ^ntuSbprene, fom jeg
et Aar fenere inbfenbte, bteo iffe belønnet, men ltbfom
nogle Aar herefter i en oift not meget foranbret
SEiffetfe. Sanbljuuøljotbningø > Setftabet Ejøbte 200
(Spemptarer af Sogen.
Seb biéfe og anbre Arbeiber, banbt jeg bet Sgt.
Sanbtjuu«ljolbningø*SeIfEabe STittib, faa at bet ober*
brage« mig at affatte bet førfte af Amtébeffribetferne,
nemlig S e i te-Amt, et^berb, fom fiben bteb ubbibet
tit 9tibe* og S b e n b b o r g - A m t . Sigefaa bar jeg
een af be førfte, Ijbem Setftabet betroebeUnberbiiøningen
af fine Særlinge. Grn £iblang fyabbe jeg enbog 6 af
bi^fe unge Stenneffer i mit £uu«. Sten paa @runb
af ®i«fen« i Spi'inctfoer miftebe jeg efter nogle Aar«
gortøb mine Særlinge. S)ette git mig meget nær,
tt?i bisfe unge Stennefterø Unberbiiøning ubgjorbe min
Spft og fTaffebe mig nenbetig megen gornøietfe, tige=
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fom jeg gtcebebe mig toeb at ya»e funbet en Ceilig^eb
til at afbetale gæbretanbet noget af min ©jelb tit
bet. 2togen Srftatning for benne Srænfetfe fanbt
jeg bog i min mangeaarige SSeffitfelfe tit ©ecretair
»eb 93eite Amt« Sanboeconomifte ©elftab (bet ætbre),
ber paa mit gorftag »ar bte»et ftiftet af ben nibtjære
og gaonelyftne Amtmanb Jrefdfiott), tigefom fenere,
fom SWebbeftprer af et ©etftab tit £eftea»len« gremme
i 93eite Amt; enboibere »eb bet paa mig 12 ®ange
fatbne 33atg fom gormanb for ©ogneforftanberftabet
i £>øien og 3ertø» Sommune. (Snbetig ogfaa, fom
gortnanb for et $ranbaøfurance*©elffab tjer i Amtet,
tjbitfen $oft jeg efter 10 Aarø gunctiøn enbnu bettceber.
3mibtertib inboiftebe min grifinbetpeb mig fnart
i en SRcengbe Aoiøfeiber, pcoroeb jeg paabrog mig
mange gjenber, ifcer blanbt Smbebøflaøfen og be
tjøiere ©tænber, ber troebe fig tjceoebe o»er at £>abet
og fnt>fte af SBrebe, naar be fotte fig trufne af ©anb*
tjeben i mine Orb^ 3ntet 2J?ibbet forbteo uforføgt
for at egge mig tit Dceritetfer, og bag Anonymiteten«
©tjcermbræbt ubftpngebe« be ftørfte ©rocfjeber imob
mig, mig ber ftebfe fatte mit 2ta»n unber att fy»ab
jeg f!re», og Ijolbt mig tit ftacta. At imibtertib ifte
Atte miøbittigebe min gcerb, beoifer efterføtgenbe Ar*
tittet af 93eite A»i« for 1842, 9tr. 48.
„Snbfenbt."
„SWange ©rooljeber tjar Sammerraab ®atga«
maattet ntobtage i Antebning af bet fameufe Sre»*),
*) ®t anomjmt ©reo til mig, Ijtiori fflønberne jtifbre« fom
fanbe © ___ r, ber ittun tneb ipr»gt og »eb ©olbattjenefte
labe ftg faolbe unber Sømme.
(E. ®.
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font Ijati tit mange 23elfinbebe8 2J?orffab lob publi*
cere; men 2J?age tit bem, ber bpbeø Ijam i Startjuuø
©tiftøtibenbe ittr. 65, i et ©tpffe meb Oberffriften:
„goretøbigt 9?aab o. f. b.", Ijabe fetb pané Ubenner
ffaanet tjarn for. 3nbfenberen tjeraf fan itfe anbet
enb beftage, at Ubgiberen af bemelbte 2lbiø Ijar bitlet
tjene til SRebfEab for Ubbrebetfen af et faa plumpt og
fmubfigt 3nferat, ber fpneé at bære ubruget i en
Softatb. 3J?an burbe bog ilte gtemme, at £r. £)alga$
er en -JKanb, ber Ijar ftore gortjenefter; Ijané 2lmté=
beffribelfer agte« ober fyete £>anmarf for meget tærerige
©frifter; ljan8 barme 3ber for Canbmanbenø 3Set bit
ingen fornuftig 3J?anb, ber iffe Ijitbeø af forub fattebe
steninger, funne nægte fin futbe 2lnerfjenbetfe. 3tt
2JJanben maaffee mangen ©ang i fin 3oer gaaer for
bibt, bør iffe titffpnbe 9Jogen til at brpbe ©taben
ober pam. ^jeropeb og SSarine i Sparacteren titfteber
iffe ben ®efinbigtjeb, fom er fotbe Gaturers ‘Præg.
SJten tjborbibt £r. £)atgaø er gaaet i fin 3ber beb en
og anben Ceitigtjeb, faa tjar tøan bog atbrig, faabibt
3nbfenberen beeb, nebtabt fig tit plumpe, i bet ©emene
fatbenbe, Ubtrtøf. Sttt tøbab man fan paafige tøam er,
at tøan tøar føgt at fremftitte ©anbtøeben fri og franf,
uben funftigt Stæbebon; tøar tøan beri begaaet en geit,
ba beter tøan benne meb ben ftore CutI)er og anbre
fraftige Sftænb, ber fagbe tøbab be fanbt ber bar 9fet,
uben at fee fig tit £øire etter 93enftre. $ané Seftræ*
betfer bitte nof engang btibe paaffjønnebe. — 3tt an*
tage, at § r- '©afga« fetb er forfatter tit ®rebet, bet
er et^neb, tøbormeb man iffe bit naae tangt. (Sntøber,
fom fjenber Sffanben, bit frifjenbe tøam for en faa
lumpen Stbfærb. §bab ffutbe bebæge tøam bertit?
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D o g berpaa »il 3nbfenberen iffe fpilbe et Ørb. Sit
forlange af Ijam, at Ijan ftal naongioe en Sreoffrioer,
fem er anonpm , bet er meget pubfeerligt, for tffe
at fige bumt. gra flere ©iber, Ijar man trængt inb
paa Ijam meb bette taabelige gorlangenbe. S n til
33i«^eb grcenbfenbe gormobning fan man bog iffe
forlange, at Ijan flat ubgioe for afgjort 93iSfjeb. Dør
3nbfenbereit Ijeraf gioe £r. Dalgas et 9faab, ba ffal
bet bære bette, at (abe et gaefimile af Ijiint 23reo
lieljograpljere og fomme til ifJublicumS Sunbffab. Det
oilbe ba oære fnurrigt, om man iffe, poor forbreiet
enb £aanbffriften er, bog omfiber oilbe fomme efter
gorfatterenø ffjulte Ståen,"
— ve —
(Sen ®ang bfeo jeg bog fat unber Diltale for
en SIrtifet mob toenbe ØorigljebSperfoner. £)øor
ringe min 23røbe oar, oifte jeg imiblertib fnart beroeb,
at Dommeren iffe fanbt bet nøboenbigt at mortificere
mine Ørb. 3ffe beSniinbre ibømte fjan mig en SDtulft
af 100 9?blr. og et Slarø Senfur for min „ u til*
bo rlige
og fornæ rm elige
© frio e m a a b e !"
SUulften betalte mine 23enner (nogle Sonber) for
mig, og faalænge Senfuren ftob paa, ffreo jeg iffe.
SDtærfeligt for SReften at et anbet langt aloorligere
Slngreb paa be famme ‘perfoner flet iffe bleo cenbfet.
Sangt fra at labe mig afffræffe af bette Uljelb,
tænfte jeg fun faa meget mere paa at forfægte golfetS
©ag, og iffe faa faare oar Senfuraaret omme, førenb
jeg paanp ftillebe mig i grifyebSfjæmperenø iRæffe.
3fær lob jeg mig bet oære magtpaaliggenbe at for^
foare JpuuSmænbeneS SSatgberettigetfe, til ftor gor=
argelfe for Ditbagegangøpartiet, ber fppebe gpr og
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glamme imob mig. Slien be jpbfte £>uu«mcenb paa*
ffjønnebe mit gorfoar, og fenbte mig en Jaffigelfeé=
ffrieetfe. Og ben <3anbfyebefjærfigl)eb, jeg ^er fom
attib Ijaobe tagt for Jagen, tiloanbt mig en ifSoputa*
ritet, ber oifte fig i be mange 2lnmobninger om at
ftille mig tit golfetbingéoalg, men, fom jeg paa ®runb
af min Jungbørigbeb maatte afftaae.
Jet oar ifær i 2la rb n uS 2toié at Kampen
imillem mine Sliobftanbere og mig ubfægtebeé, og i
flere 2lar bleoe mine 3nferater oilligen mobtagne af
Ubgioeren
Slien omfiber bteo ben cerebe Ubgioer
ogfaa fmittet af bet §>ab SBureautratict, ifær kræfterne,
præbifebe og enbnu præbife mob Sonbeeennerne. 33eb
nogle uforfigtige 2)ttringer ^aobe ^an paabraget fig
en 'Proceé meb en ©onbeoen. Slieb ben UnbfEpIbning,
at man befrpgtebe flere Ubebageligbeber af bette ©lagS,
afflog man mig berfor Snbrpffetfen af en Hrtiffel i
StonbeoennerneS gaoeur. 3eg tpebe nu tit 93eile
2loi$, men ogfaa Ijer nægtebeé mig flere ©ange Op«
tagelfen af faabanne Slrtifler. 2lt prøoe min 8ptfe i
anbre ifJrooinbfialblabe fanbt jeg ooerftobigt, ba bidfe
nceften alle laborere af famme pattiffe ©enfibigbeb.
Ubetuffet faatebeé fra be Organer, gjennem fjoilfe jeg
!unbe ^aoe ubøoet nogen 3nbflpbetfe paa Jænfemaaben
i min ncermefte Omegn, bor jeg i ben fenefte Jib
fenbt boab jeg ønffebe offentligtgjort til Sporgen«
poften, og funbet ber en beloitlig Sliobtagelfe
beraf.
Slien naar oore 2loiéf!rioere faatebeé formene
©nboer, ber er af en anben SJiening enb bem, at faae
fiue Janter fremforte i bere« 2loifer, maa ben uærmefte
gotge beraf btioe, Ubbrebelfen af eenfibige Slnffuelfer,
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eller Sigegtylbigljeb for Anliggenber, ber faa flet beltyfeø.
3 ©irleligfjeben fee oi bette ogfaa at bære SCitfcetbet
l)o8 o$. £)e offentlige Anliggenber ere blebne be
glefte en atbeteS ligegtylbig Sting, eller be brangefte
Anffuelfer giøre fig gjælbenbe. Sun Sgenintereøfe
lommer i ©etragtning, og, oberbøbet af ben faa ftcerft
tUtagenbe gorttyftelfeéftyge, Ijar man iffe et Øieblil
tiloberé for gøbelanbeté bigtigfte Anliggenber. ®er
fjbiler faalebeø et ftort Anfbar paa bore ©labubgioere,
ber, iftebetfor at labe ©anbljeben bane fig ©ei igjennem
be forftietlige Anftuetfer, lun føge at fatte bereø 2Jte=
ninger igjennem eller fnalle bereø Abonnenter efter ©lun«
ben. £)e$bærre er nogen ft^nberlig goranbring Ijeri ilte at
bente, faalcenge ©gotøme og ©genntytte faa meget be»
Ijerfte tcenlemaaben. 5Det er berfor faa meget mere
at betlage, at ben af ©onbebennerne i Dtigøbagen
foreflaaenbe Ubbeting af SRigébagøtibenben fognebii«
bleb forpurret af ®em, fom ilte jljøtte om at @aitb=
Ijeben tommer for øagenø 8b$. golfet bitbe Ijabe
faaet Seiligfyeb til at lære at tjenbe mobfatte Anftuetfer,
bet bilbe bære blebet bæltet til Grftertanle og Ijabe
lært at fljælne imellem ®runbe og tomme, intetfigenbe
Ørb eller Ubflugter. £>et bilbe Ijabe lært at tjenbe
fine Sftanbatarier og bogte fig for at fenbe 2J?ænb til
Dtigøbagen, fotn mere tænle paa eget ©el enb golfet«
©ebfte.
Af obenftaaenbe bil man tjabe feet at griljeb er
mit 8øfen, og at min grifinbetljeb langt fra at fjølne«
meb Aarene, tbertimob er tiltaget, ©len ligefaalibt
fom billaarlig 2Jiagt nogenfinbe Ijar Ijuet mig, lige*
faalibt t;tytber jeg en tøitelø« eller ubunben griljeb.
5
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Stocen bør »ære oå »or Øfettefnor, og 2ltle bør »i bøie
oå for 8o»en.
93i funne ønffe goranbringer i be
beftaaenbe £o»e, og »i funne orbeibe for en Dpnaaetfe
beraf, men ben gjcelbenbe 8o» bør »ære o$ en $>ellig*
bom, fom ingen uftraffet bør funne unbbrage fig fra.
®enne iReføect for 8o»en er bet, ber ffal afføbe £ro*
flab tit fongen, fom 8o»enø £aanbl?æ»er, Ijolbe
(Staten oøret og bringe Satnfunbet Søffe. -øfen beø*
»ærre meget ftaaer tilbage at ønffe i bette $unft. £»er
£)ag betegneé meb nøe Øcergreb, og 3ngen rører fig
for at forljintre bette. 93ore Sogneforftanberffaber,
ber ere be nærmefte til at »aage o»er Oocenø Ø»er*
Ijotbelfe, luffe Øinene for fyoab ber er bereø iJJligt at
føge afoærget. 33iftnof maa meget af benne £ige*
gølbig^eb tilftrioeS ben tunfne Unberftøttelfe, Sogne*
forftanbcrffaberne fun for ofte fyabe funbet fyoé bereé
nærmefte Ø»rigljeb; men jeg troer bog, at berfom
Sogneforftanberffaberne uboifte libt mere ®riftigøeb
og goft^eb, »ilbe be £>errer £>errebéfogber eller ^Politi*
mefterc fnart bli»e toungne tit mere 9?eblabenl;eb, og
en fælleé Sambirfen faalebeø fnarere oønaaeø. £et
er berfor en geil i ntine Øanfer, at ipotitimeftrene
eller £>errebéfogberne iffe længere ere SRebtemmer af
S ogneforftanberffaberne; bette fyar fun enbmere ub»ibet
ben fløft, ber fra førft af fyar abfølittet. biøfe to
Autoriteter, iftebetfor at man burbe fyaoe inbffjærpet
£5»rigljeb§øerfonerne at famoirfe meb Sogneforftanber*
ffaberne og unberftøtte biéfe i bereé gobe gorfætter.
i|3aa ben anben Sibe, burbe man t)a»e gjort Sogne*
forftanberffaberne anfoarlige for Ubøtelfen af bere$
fatbSøligter, og Sunfentjeb i bette ijSunft ligefaatibt
taaleø, fom gorfømmelfer fra Øorigfyebenø Sibe.
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Dil benne min politiffe ©efjenbelfe ftal jeg enbnu
tilføie, at af be 4 konger unbev fyoilfe jeg fyar leeet
ete g r e b e r i f ben 6te og g r e b e r i l ben 7be mig
be fjærefte og bem jeg agter fypift. Jpoab ben forfte
begpnbte, fjar ben fibfte fulbbragt, og ©runblooen,
fom 7 b e g r e b e r i l faa fjoimobigen ft'jcenfebe fit golf,
er oift ben ftprfte ®aoe bet banfle goli nogenfinbe fyar
mobtaget af nogen af fine Senger. 3J?en beémere forger
jeg ooer ben tilbagegang gælleOforfatningen Ijar bragt
ooer oort fjeere gobelanb. 3ngen Ijar benne gor<
fatning tilfrebOftillet, og iftebetfor at famle SUlonardjiet
fyar ben lun eubmere abfplittet bet. ©elo be fyenfigté«
mæOfigfte og liberalefte goranbringer i famme oitle
forblioe uben 33irfning. Dpbfterne er bet ilfe om at
gjpre at ene« meb o«, men not at opfluge oO. Dette
oifer fig tun for tåbeligt. 8ab ©runblooen berfor
paanp træbe frem i fin forfte ©fiffelfe, og et Danmart
til (Siberen blioe QJiaalet for oore 33eftræbelfer. Det
er ben enefte SWaabe at gjore en @nbe paa ben ©plib
ber truer meb at iilintetgjore oO. Dpbfferne troe at
oi ilte tunne unbocere bem, men lab oé oife bem, at
bet er bem, ber Ijaoe truttet bet forte ©traa. ©filt
fra Dpbfflanb oil oor §>u mere og mere oenbe fig
mob 97orb, og Danmarf for ftebfe oære fretft.
Dil ©lutning enbnu efterftaaenbe. Qjfter at Ijaoe
afftaaet 2llbebert0minbe til en ©oigerfon og miftet
min braoe 2@gtefcelle, fyar jeg meb Slllerljpift Dillabelfe
neblagt min Dittel af Sammerraab, onftenbe i ©jer*
uingen at oife, at jeg iffe betragter mig for mere enb
anbre ftiffelige SKtennefter. Dant og forfængelig Daar»
flab fyaoe oi not af i benne 33erben uben at trænge
5*

68
tit pbertigere Opmuntring fertil »eb tomme Witter.
tRangfororbningen foranbret til en fimpet £oo for
Grmbebø* etter ©eftattingSrang bitbe uben £oiot oære
et faare paSfenbe Sittæg tit oor ©runbtoo.
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Jortepelfe
ooer be Søger og Sfrifter, fom £ib efter onben ere ubs
fomne oeb forfatteren« 2Jteboirfning.

1. Sftærfoærbige Oorbbrug i £)antnarf og £pbfftanb.
lfte Stpffe ubgioet of o. (SSfen og oeerfat efter
liDfanuffript af S. £)atgaé. Øbenfe 1807. STrt^ft
og forlagt af
£empet, Sier af gpen« ©tiftø
Slbreøfecontoir og ©ogtrpfferi.
2. 3agttagetfer ooer §>ampené Oprfning, famtebe
paa en 9?eife i 3Ti;bfftanb, ^etoetien og granfrig,
i Siarene 1808, 9 og 10 af S. ®atgaé. $jø«
benljaon. 1812.
3. f^orføg tit en fort og fattelig Scerebog i Siger«
bruget for ben banffe ©onbe, af S. ®algaé, Canb*
oæfeng«@omnii«fair. ©etønnet meb ben af bet
Sgt. 8anbtjuu$boIbning$«<2elffab ooer bette SSntne
ubfatte præmie. ®jøbent?aon trpft i bet ©cfmltøiffe
Officin. ipaa SIretngerneS fortag 1822.
4. Slnbet Optag af benne ©og fra fatnme Siar,
meb et Jiltceg bertit fra 1832.
5. £oitfe af be iJJrobucter, font oort 8anb er ffiffet
tit, funne, efter ^anbeten« Sonjuncturer og bem,
man efter ©anbfpntigljeb fan oente, anfeeø for
be forbeetagtigfte? Og tjeitfe ere be UHibter,
tyeoroeb ben forbeetagtigfte og fiffrefte SIffætning
af ^robneterne fan beforbre«. ©efoaret af S.
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D algas, og belønnet meb en af bet Sgl. Sanb*
fyuuSfjolbningS»@elflabS mellemfte præmier. 3
SotlinS „gor £iftorie og ©tatiftit, ifcer gæbre*
lanbetS. II. 1825 @. 1— 112."
6. JpuuSbpreneS Sel)anbling eller SlnoiiSning for
Sanbmanben til at lære at tjenbe og befyanbte be
4 oigtige JpuuSbpr: £eften, Ofen, gaaret og
©binet, af S. Dalgas, 2anbocEfenS»SommiSfair.
Obenfe. Drpft og forlagt af @. £empel. 1831.
7. Djeneftefarten fom fyan bør bcere, eller 23ei*
lebning for unge Sønberlarle til trolige« at
opfplbe bereS pligter og forffaffe fig bereS £muS=
bonbeS Slgtelfe og Dillib. 21f S. Dalgas, 8anb»
bcefenS*SommiSfair. Obenfe. Drpft og forlagt
af ® . $etnpel. 1832.
8. 9. 10. Sibrag til Sunbftab om be banfte iPro»
oinbferS ncerocerenbe Dilftanb i oeconomiff §en*
feenbe. goranftaltet efter figl. Sefaling beb 9anb*
IjmtSljotbningS=@elflabet.

97r. 1. 33eile 2lmt beb S. Dalgas. 1826.
97r. 5. fRibe 2lmt beb S. Dalgas. 1830.
97r. 9. ©oenbborg 21mt beb S. Dalgas. 1837.
11. Sritif ooer SanbocefenScommiSfair ® . -JfticfyetfenS
ifJriiSftrift om be ©runbfcetninger, fjoorefter
Danmarfs Jpefteaol bør tebeS og fremmes, beb
S. DalgaS. Sjøbenfyabn. 1835.
12. Sunne SBebbeløb i Sllminbetig^eb antages at tære
fjenfigtsfoarenbe Uftibler til at fremme Slbten af
faabanne Jpefte, fom Ijer i Sanbet ifcer føgeS for
Ublanbet, og oil bet fremme £>efteaolen og bære
til ®abn for be banfle ©tater, at 23ebbeløbeneS
Slntal forøges, og at be inbføreS paa flere ©teber
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13.

14.

15.

16.

17.

i bisfe 8anbe enb fyibtit? fflefoaret af S. Dalgas.
Drpft i’ SlarpuuS <Stiftéb Dgtrt?ffert 1835.
3 fyoilfet gorpolb ftiger ^Probuctet og ben rene
3nbtcegt af en 3orbtob efter ben paa Dprfningen
anoenbte forøgebe StrbeibSfraft. Grt af bet Sgt.
Danffe 93ibenflaberneS=@etffab fremfat ©porgS*
maal, befbaret af S. DatgaS. STr^ft i StarfyuuS
©tiftsbogtrpfferi 1837. (Sun at faae fyoS gor*
fatteren).
Dm Øtieoæpterne, bereS Dprfning og ®et)anb»
Ung, famt om DtiepreSning og ØtierenSning.
21f SBilfyetm 8øbe. S*it ooerfat fra bet Dpbffe
og lebfaget meb Slnmærfninger af @. DatgaS.
Stalborg 1845. 9fée. (Sjøbenpaon t)oS (Sibe).
D m 3otbblanbing og 3orbftrøning, fom SJfibbel
tit ©tatbgføbftenS bebre Stfbenpttetfe. @t '(Jrité*
ftrift af 3. 81. ©djtipf. 2Jfeb gorfortetfer og
goranbringer i gretnftillingen, paa Danff ub*
arbeibet af S. DatgaS. 2bet Optag. Statborg
1846. 3tée. (Sjobentjaon poS <5ibe).
StnoiiSning tit at tære Stgerbruget praftiff, af 3. 21.
o. ©cprøerj. Doerfat af bet Dpbffe. ©jennemfeet
og forfpnet meb Stnmærfninger af @. DatgaS.
3 Dete. Sjøbenpa»n 1847. Sortagt af §). 3.
®ing & @øn. £rpft pos 8ouiS Stein.
3orbbunbStære meb GipentienS ABC. GEn £aanb=
bog for Canbmænb, gorftmænb og ©artnere af
S.S.Srupfcp, EprofeSfor »eb Sanb»æfenS*2tfabemiet
i Dparanb. fjrit ooerfat efter Originalens anben
llbgaoe af Gi. Dalgas. Sjobenpabn.
©.
ippitipfenS gorlag.
Srpft pos SouiS Stein.
1850.
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18. 3. ®. Soppe« 2ln»ii«ning til Sorbbprfiting og
gæbrift, forbanffet efter fpbenbe Originalubgaoe
og lebfaget meb 21nmærfninger af S. Oalga«.
Slnben gjennemfeete og forøgebe Ubgaoe. Sjø*
benfyaon. ©og^anbler <$. ®. ^fjulipfen« gorlag.
SErpft i bet ©ertingffe Orpffert. 1853.
19. Q»cega»len ogSfleieribriften paa£)ollcenberigaarbene
i bet £olfteenffe og ©le«»igfte af 3. £>. Starten«.
Gifter anben Originalubgaoe »eb S . Oalga«.
®. iPbilipfen« gorlag. 1854.
20. Ulrubtet i bet« forftjellige ©tiftelfer meb 91noii«*
ning til bet« Ubrpbbelfe i SD?arf og Ging. Gifter
Sm il Sircfifyof. 33eb S. ©alga«. Sjøbenfyaon.
<>P. ®. ifJ^ilipfen« gorlag. 1856.
21. -Jftine Srfaringer i Sapbbruget. frugten af
en 50aarig i£raji«. SSeb S. Oalga«. grebericia.
8. 2B. IRiemenfcfynciber« gorlag. Orpft po«
3. 9Ji. Sibefepiife. 1859.
22. 2J?in ©elobiograpijie. 9Ll?eb et Ubbrag af en
Oagbog fra en tanboeconomift 9?eife igfennem
Opbfllanb, f^ratifrig og ©cfytoeitø »eb S. £)atga«.
23. £>e«uben abftillige Slfpanblinger i Oluffen« 91nnaler
og Oib«ftrift for 8anboeconomie, famt 4 k 500
forftjellige Slrtiller iSIarljuu«* og 93eile*9I»i«, af
politift og tanboeconomift 3nbfyolb, fenere fort*
fatte i SEUorgenpoften.

