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forord. 

“(Farming med Hoved og Hender“ er frevet 
fpecielt for ffandinaviffe Farmere i Amerika. Forfatteren 
har felv havt betydelig Erfaring i Jordbruget, og altid 
interesſeret fig for denne af alle Næringsgrene den vigtigſte og 
ædlefte. Med Lengſel har han ventet paa at et grundigt og 
ſyſtematiſk men dog praktiſk Arbeide i Jorddyrkningens Inte— 
resſe ſkulde viſe fig. Dette har været den indvandrede Farmers 
ftørfte Savn; og til dette Savns Afhjelpelſe er det at 
nærværende Verk vil gjøre en Begyndelſe. Det føger at gribe 
Jordbrugets Hovedopgaver og ikke alene pege paa hvad 
der bør gjøres, men ogfaa hvorledes det bør gjøres. 

Det har været Forfatterens Opgave at give Grundprinciper 
og lede disſe ud i praktiffe Exempler, haabende derved at vekke 
den Interesſe og lede til den Eftertanke, ſom alene kan give Lyſt 
til det praktiſke Arbeide og dermed gjøre det frugtbart baade i 
timelig og aandelig Forſtand —baade for Hoved og Hender. 

Det Hendernes Arbeide, ſom ikke følges af Tankens levende 
Deltagelſe, det er blot Slavearbeide. Det er kun naar hele 
Menneſkets Kraft, baade Hovedets og Hendernes, ſamles og 
virker i Enhed, at Menneſket bliver frit og Arbeidet frugtbart. 

Er der nogen Mangel ved Jorddyrkningen her i Veſten, faa 
er det denne Mangel paa Enhed, ſom gjor det til enſidigen et 
Hendernes Arbeide. 

J literær og kunſtneriſk Henſeende gjør Bogen ingen For— 
dringer. Den er ſkreven for ſimple og ligefremme Folk, ſom 
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ſoger Raad og ikke Underholdning. Sproget vil forftaaes hel 
ler end beundres. Som Livet er herover, faa er Sproget; det 
er blandet. 

Der er enkelte Farmere, ſom maaſke har den Erfaring og 
Dannelſe, der vil gjøre meget i dette Skrift overflødigt; men 
det antages at endog ſaadanne vil finde noget i det, fom de ikke 
havde betenkt eller vidſt før. Dertil er det jo beſtandig inte- 
resſant at funne ſige: „Ja, netop faa tenker jeg ogſaa;“ og 
kommer det undertiden dertil, at man nodes til at ſige: "Nei, 
faa er det ikke; det er ikke efter min Mening,“ faa vekkes forſt 
Interesſen for Alvor. Saaledes gaar det jo i kirkelige 
Sporgsmaal; maaſke det kan være ligedan i Agronomien. 

For det ſtore Flertal, fom har lidet at ftøtte fig til uden 
ringe Erfaring, troes det, at dette Værk vil lægge Grunden til 
et mere fornuftigt og lonnende ſaavelſom behageligt Jordbrug. 

Derneſt er der en tredie og fjerde Klasſe, ſom kan haſte 
Nytte af et ſaadant Skrift: for det forſte ſaadanne, fom endnu 
ikke har begyndt, men fom lenge har tenkt paa at flaa ind paa 
Farming. Af denne Bog vil de faa et klarere Begreb om hvad 
der foreſtaar dem, og vil kunne indrette ſit Brug fra Begyndel— 
ſen paa en ſaadan Maade, at de vil undgaa mange Feilgreb og 
Skuffelſer, ſom ellers vilde gjøre den ukjendte Vei tornet og 
farlig. 

Skulde derneſt Bogen falde i Hænderne paa ſaadanne, fom 
maaſke fer ned med Foragt paa Farmeren og hans Arbeide—der 
ffal være ſaadanne—ſaa vil de af den lære, at Jordbruget ikke 
bare er et foragteligt Muldvarps-Arbeide; at det ikke bare er 
legemligt Slid og Slab uden at Tanken beſkjeftiges og Sindets 
og Aandens høiere Kræfter kommer i Brug. De vil tvertimod 
fære at Intelligens og fyftematiff Fremgangsmaade netop her 
kommer i Anvendelſe, og at endog en "høiere Dannelſe“ vil i 
Jorddyrkningen finde et interesſant og paa ingen Maade ned— 
værdigende Virkefeldt. 

Endelig vil ſaadanne, ſom bare har en Ko, nogle Hons eller 
et Svin at røgte, muligens finde Vink og Veiledning nok i 
Bogen til at erſtatte dem for det ringe Udlæg. 

Den vil maaſke dadles af Enkelte for en Tilbøielighed til at 
„prœke;“ men det er bekjendt, at ſkal Folk bevæges til at flaa 
ind paa nye Baner og forkaſte gamle Vaner, faa maa der andet 
til end tørre Anvisninger og nøgne Fakta. 
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Vi haaber og tror, at Gjennemlæsningen vil vife, at Bogen 
har kun et Maal, nemlig at løfte Jordbruget op paa et hoiere 
Trin ved at vakke Tanken og lede den ind paa bedre Spor. 

Med dette Haab ſkikkes dette ringe Arbeide ud iblandt ſkan— 
dinaviſke Farmere, hvem det med Agtelſe og Hengivenhed til— 
egnes af 

Forfatteren. 

Kunnſkap ffal ſtyra Rike og Land, 
Og Yrtje ffal Baaten bera, 
Og ingen maa vera ein Styresmann, 
Som ikke ein Mann kan vera. 

Vor Jord ſkal odlas og De paa 
Av ſterke og harde Hender, 
So Gutar kan Foda og Klæde faa 
Og vekſa til ſterke Menner. 

All WE ra maa Mggja erlegt Stræv 
Og beda i Sannings Tempel, 
Og den, ſom av Gud fekk ſit Adelsbrev, 
Han treng ei til Kongens Stempel. 

Vinje. 
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Indledning 

Jorddyrkning er et Jag, fom maa lares ligeſaavel fom hvil 

ketſomhelſt Livstald. Der er altfor mange, fom baade mene og 

fige, at Farmeren ikke har ftort Brug for Oplysning, at en Nar 
kan dyrke Jorden ligeſaa godt fom en Vismand o. ſ. v. Saadan 

Tale bør ikke taales, den er det ſtorſte Bevis paa Uvidenhed og 
bør tilbageviſes hvorſomhelſt den høres. Det vilde maaſke være 
rettere at fige, at der ffal mere Kundſkab til at dyrke Jorden ret 
end til nogen anden Gjerning. 

Dermed menes ikke en udſtrakt Boglærdom. Der er anden 
Lærdom end den fom hentes fra Bøger. Skulde det ikke være 
faa, faa blev vi nok Daarer alleſammen. Naar det menes, at 

Farmeren fan gjerne være uvidende, faa beror dette paa en Mis- 
forſtaaelſe. Vil man hæve denne Misforftaaelfe, faa behøver 

man blot at tage den lerdeſte Preſt eller Advokat eller Forret— 

ningsmand og fætte ham paa Farmen, faa faar man fe hvor 
uvidende han er. Det vil ikke gaa ham bedre end Bonden paa 
Predikeſtolen eller for Skranken. Sagen er den, at det er 

altfor meget bleven Skik at betragte kun det for Lerdom, ſom 

vindes i Studerkammeret, medens nedarvede Traditioner, ſom 
gaar fra Mund til Mund, og mangeaarig Erfaring og uophør- 

lig Jagttagelſe agtes for lidet værd, og maa ikke gjælde for 

Lærdom. 
Skulde alle de Kundſkaber nedſkrives, fom tilhører et fuld— 

ſtendigt Jordbrug, faa vilde det nok opveie en hvilkenſomhelſt 

Videnſkabs Bibliothek. 

Theori og Praxis. 

Der er en gjennemgaaende Feil i Samfundet, fom bør for— 

ſtages og rettes jo før jo heller. Det er den ſoleklare Sandhed, 
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at de Fag, ſom kaldes lerde, indſkrenkes altformeget til 
Bøger, medens de, ſom ikke gjelder for at være lærde, benytter 
fig for lidet af ſkriftlige Optegnelſer og ſtoler for meget paa 

Hukommelſen og egen Erfaring. Derſom Præfter og Advokater 
og de, fom kaldes Lerere, vilde føge at ſamle et ftørre Forraad 

af common sense og bhøfte mere Nytte af Erfaring og Omgang 
med Menneſkene og Naturen og ikke grave fig faa dybt ned i 

Bøger og faafaldet Lærdom, faa vilde de faa et klarere Syn 
paa Livet og være iſtand til at tjene Slægten paa en langt mere 
tilfredsſtillende Maade end de ofte gjør. 

Paa den anden Side tør det vel heller ikke nægte3, at hvis 

de, fom tilſyneladende arbeide bare med Hænderne og bære deres 
Kundſkaber i Hovedet og Hukommelſen, vilde beflitte fig mere 

paa at nedlægge fine Erfaringer i Skrifter og føge Oplysninger 
fra Andre ved Lesning og Studium, faa vilde de ogfaa gjøre 
raffere Fremſkridt og udføre deres Livsgjerning med bedre Held 
og ftørre Tilfredshed baade for fig og Andre. Tilfeldet er, at 
en Klasſe lever altformeget i Theorien og en anden Klasſe 

næften udelukkende ſtoler paa Erfaring og Praxis. Det rette 
vil være, naar hos alle Samfundsklasſer baade Theori og Praxis 

kan gaa Haand i Haand. 

Tidens Cegn. 

At dette mere og mere vil blive Tilfældet er et af Tidens 
gledeligſte Tegn. Det er nu ikke lengre bare en liden Sam— 
fundsklasſe, fom kan føre Beviſer med at blade i Bøger og ſige: 

"faa ſtaar der ſkrevet.“ Der er nu næften ikke en eneſte Gren 

af nogen, endog den ſaakaldte ſimpleſte Livsgjerning, hvorom 

der ikke er ſkrevet Bøger, der er ligeſaa "lærde" og ofte mere 
nyttige end mange af de Folianter, ſom igjennem Aarhundreder 
har forvildet Forſtanden og gjort Livets Vei taaget for ſaa 
mange ſandhedsſogende Menneſker. Skulde de Bøger ſamles, 

fom i den ſeneſte Menneſkealder er bleven ſkrevet om de forfkjel— 

lige Grene af Jorddyrkning og Farmarbeide, ſaa vilde det blive 
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et anſeeligt Bibliothek; og den, ſom er grundig kjendt i denne 
Videnſkab, vil ligeſaa vel funne gjøre Fordring paa at være 
lærd, fom en Juriſt eller Theolog. Mere og mere arbeider 
Menneſkene ſig frem til 

Frihed og Lighed; 

og denne Frihed og Lighed vil ikke opfattes i den indſkrenkede 
Betydning af politiſk Frihed eller Lighed for Loven. Det vil 
tvertimod betyde Aandens Frihed til at tenke, tale og dømme 

for fig felv; og den Lighed i Samfundet, fom vil viſe fig derved 
at alle Klasſer bliver lige i Anſeelſe; at de, fom gjør fin Gjer— 
ning med Troffab og Flid og føger at opnaa det fuldſtendigſte 

Kjendſkab til fit Kald, uanſet hvor “ ſimpelt“ det er bleven 

kaldet, vil være ligeſaa vel berettiget til at kaldes ”lærd” eller 

„dannet,“ fom nogen Anden. Ut dette ikke er opnaaet for, 

kommer deraf, at Enkelte har været i Stand til at ſpinge fig op 

til Magt og Anſeelſe, hvorunder Masſerne har maattet bukke. 
Og den Magt, fom fan befri fra dette Herrevælde, det er Op— 
lysningen. Der er dog en Ting, hvori der neppe nogenfinde 

vil blive Lighed, om der end er nokſaa megen Frihed. Menne— 
ffene har ikke faaet den ſamme Begavelſe hverfen hvad Aands— 

eller Legemskrefter angaar. En god Forſtand, en faſt Villie, 
et ædelt Tenkeſcet og uophørlig Sogen efter at opnaa det haieſte 
Maal og gjøre alt fom det ſkal og bør gjores, disſe ere Betin— 
gelſerne for Lykke og Anſeelſe blandt Mend i alle Fag. Dette 
gjælder ligefaa meget for Farmeren fom for nogen Anden, og i 

disſe Egenſkaber er der og vil der altid blive Ulighed. 

I enhver Samling af Menneſker vil denne Forſkjel i Bega— 

velje være fremtrædende. Hvor en af disſe veſentlige Gaver 

mangler, vil det ſtrax viſe fig paa Mandens Omgivelſer. Men 
ingen af disſe er faa væfentlig fom god Forſtand og faſt Villie, 

thi uden disſe gaar det beſtandigt ffjævt, og den, fom mangler 

disſe, vil beſtandig maatte ftaa tilbage. 
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"Dillten drager halve Læsfer" 

er det bleven fagt, og det er ikke overdrevent. Halv Kraft med 
dobbelt Billie vil udrette mere end dobbelt Kraft og halv Villie. 
Det er dertil en Skam ikke at ville, thi for Villien raader 

Menneſket i betydelig Grad ſelv, men Kraften er han ikke i 

ſamme Mon anſparlig for. 

En Ting er dog vel at marke, nemlig at vi alle bærer An— 

fvar for Brugen af de Gaver og Anledninger vi har faaet. Vi 

kan ikke for, at vi har faaet mere eller mindre Kræfter, Gaver, 

Billie, men Pligten byder, at det Pund, vi har faaet, flal vi 

aagre med, enten det er lidet eller ſtort, og den, ſom med et 

Pund vinder et andet, er forholdsvis ligeſaa pligttro og opfyl— 

der ligeſaa godt ſit Kald ſom den, der med 10 Pund vinder 

andre 10 Pund. 

Man kan ikke gaa langt udover Landeveien uden at merke, 
at blandt Jordbrugerne gjor denne Forſkjel i Begavelſen ſig 

gjeldende ligeſaa vel ſom blandt andre Klasſer. Alt hvad den 
Mand rorer ved bliver til Penge,“ hører man ofte om en eller 

anden i Nabolaget; men merk vel, at ſaadanne er der ikke 
mange af. Der er ogſaa noget betenkeligt ved et ſaadant Ry. 
Der er ligeſaa ſtor Fare for at overdrive det i den Retning ſom 

i den modſatte. Maadelighed i Alting er det Maal, fom bør 
ftræbes efter. Den, fom gjør Penge af Alting, friſtes til at 
gjøre Pengene til fin Afgud og at gjøre Penge felv paa Retfær- 

dighedens og Menneffelighedens Bekoſtning. En Gnier 
hader vi. 

Paa den anden Side pleier Ladhed og Odſelhed ofte gjøre 
Folge. Menneſket vil gjerne nyde godt uden Anſtrengelſe, men 
det lader fig ikke opnaa med Retfærdighed. Den Lade for 

agter vi. 

J Livet ffal der vindes Seier; men Seter opnaaes kun 
gjennem Kamp. Den derfor, fom bukter under uden at an- 

ftrenge fig af al Kraft og med utaalmodig Klage kaſter Skylden 
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paa Andre, er ligeſaa uværdig til at nyde Seierens Frugt fom 
den, der gjør fig ſtor og føryder af at have vundet ved egen Kraft 
det, ſom Lykken har ſpillet ham i Henderne. 

Farmeren og Forſpnet. 
Der er faa, fom har faa god Anledning til at lære Skabe— 

rens Veie og Villie at fjende fom den, der dyrker Jorden. 

„Menneſker har gjort Byen, men Gud har ffabt Landet, derfor 
liker jeg bedſt Landet,” har en klog Mand fagt. Den, fom med 
Mdmyghed erkjender fin Afhengighed af Skaberens Villie, faa 
ſom den leres at kjende gjennem Naturens Forordninger og 

Love, han vil lære baade Taknemmelighed og Flid; han vil ikke 
være meget tilbøielig til at ffryde, naar det gaar ham godt, thi 
han ved, at han ikke har ſkabt Lykken, og at Jordens Frugtbar— 
hed er en Folge af Regn og Solffin, fom han ikke raader for. 

Han vil heller ikke være tilbgielig til at klage og klynke, naar 
det gaar ham imod, thi han ved ligeſaa vel, at Jorden ikke giver 
fin Frugt uden hans ufortrødne og ſkjonſomme Flid og Stræv, 
og at Modgang og Ulykke ſom ofteſt er en Folge af egen Spag— 
hed og Uforſtand. Skaberen rakker os alletider en venlig, 
hjcelpſom Haand; men den, fom ikke modtager den og benytter 
Anledningen ved kraftig Anſtrengelſe, han kommer ikke med, 

men bliver tilbage til Skam for fig og Undre. 
Naturen dakker ikke Bordet for den Lade; der vorer ikke 

Silkeſtromper og fine Klæder paa Træerne, medens du ſover i 
Skyggen. „J dit Anſigts Sved ſkal du ede dit Brod“ er en 
Lov, fom gaar igjennem hele Skabningen og fom ingen Doven— 
Dolk kan undfly og ingen Kongemagt ophave. 

Arbeide giver Lykke. 
Der kan ofte fe ud til at være Undtagelſer til denne Regel, 

men de er bare tilſyneladende. Der er nok mange, fom eder 
fit Brod uden i bogſtavelig Forſtand at fvede ſtort; men denne 

Soed vil da heller ikke forſtaaes bogſtavelig. Det er Anſtren— 
gelſe, der menes med! Sved,“ og det maa ikke glemmes, at der 
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ofte kan være den ſtorſte Anſtrengelſe uden at Anſigtet vædes 

med Sved. Hvor mangen En er der ikke, fom tit maa udraabe: 

„Kunde jeg bare faa komme ud i den friſke Luft og arbeide med 
mine Hænder, faa at Sveden fif rinde og Blodet lobe frit og 
rafft i mine Aarer, hvor lykkelig flulde jeg ikke da føle mig! 

Hvor født vilde ikke Maden da ſmage, hvor fvægende vilde ikke 
Nattehvilen da blive!” Den er at beklage, heller end at mis— 
unde, fom ikke i bogſtavelig Forſtand fan opfylde dette Bud om 

at ede fit Brød i Anſigtets Sved. 

Det kan dog ikke negtes, at der er dem iblandt os, fom 

virkelig faar fit Brod for ingen Ting og fom paa ingen Maade 

har at anſtrenge ſig for Livets Ophold. Men tro ikke, at de er 

lykkeligere end den, fom maa arbeide. Huff paa, at de faar ikke 

disſe Gaver af Gud for ingen Ting; det er af rige og ufor— 
ftandige Forældre eller Slegtninge de faar noget for ingen 

Ting, og dermed kommer der ikke Velſignelſe; thi den, fom ikke 
opfylder dette Guds Bud om at ade fit Brød i Anſigtets Sped, 

han er en Lovens Overtræder og kan ikke undgaa Straffen. 

Den, ſom ikke har Bekymringer og Anſtrengelſer for at vinde 
det daglige Brød, ham ſkaffer Dog dette daglige Brød Møte, For— 

træd og Bekymringer og uundgaaelig Ulykke. Hufk paa det, 
faa vil du arbeide med Lyſt, fpife med Appetit, ſove med en god 

Samvittighed og takke Forſynet, ſom har ſkjenket dig Arbeide og 
Arbeidets Frugt. 

Bveden og Klinten. 
Den, fom i Ulydighed mod Naturens Love iffe bruger fit 

Legeme og fin Aand i kraftig Kamp for Livets Goder og Til— 
vœrelſens Seier, han er fom den udyrkede Ager, der kveles af 

Ukrud. Han har ingen varig Glæde i fig felv, Livet bliver 
ham en Byrde; i hans Sjel og Aand vorer Ondſkab og Død; 
han findes gjerne paa Laftens Vei og bliver en Skjendſel for 

Andre og en Forbandelſe for fig felv. | 
Ufortjent Rigdom er ſaaledes en Byrde, fom neppe nogen 

Ryg er ftærk nok til at bære. Den er faa farlig fom et ſkarpt 
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Vaaben i Barnets Haand; fom et Skib uden Anker og Ror, der 
vil havne paa Skjeret og blive et Vrag. 

Den derfor, fom har lært Guds Love at fjende og dermed 

har lært at fjende fig felv, han vil være tafnemmelig for, at det 

er hans Lod at ade fit Brød i fit Anſigts Sved; at han ikke er 
en Død Gren paa Træet, et Lem, fom bør afffjæres for ikke at 

vanſire det Hele; en Ager, hvori Hveden gror og Klinten kveles. 

Der er ingen, fom har bedre Unledning til dette, end den, 

ſom dyrker Jorden. Han ſtaar i det inderligſte Forhold til 

Skaberen og til Skabningen. Han kan med ufkyldig Selvtil- 
fredshed ſige, at han er den, paa hvem hele Samfundet er 

bygget. Hans forſtandige Arbeide er det, hvorpaa hele Sleg— 
tens og Landets Velvære hviler. 

. Hverken Riqdom eller Armod 
er almindelig blandt Jordens Dyrkere. Not og lidt tilovers 
med Naiſomhed og Akrlighed, det er Landmandens Maal og 
Lykke, og der er kun faa, fom ikke fan opnaa dette. Ved Han- 
del, Spekulation eller Fabrikdrift ophobes der i vote Dage ftore 

Formuer. Disſe er dog faa i Forhold til Mengden, og en ftor 

Rigdom bliver fjælden liggende længe i de ſamme Hænder. 
Disſe Veie, fom fer faa glimrende ud paa Afſtand, vil man 

finde beftrøet med Bankerottens Vrag og Sultens Elendighed. 

Den, ſom har et godt Stykke Land, om det ikke er ſaa ſtort, 

og dertil har Kraft og Kundſkab nok til at dyrke det, han har 
en Kapital, ſom ikke, ligeſom anden Rigdom, kan tage Vinger 

paa og flyve bort. Det er noget, fom han kan ſtole paa. Et 

Uaar, en Misvært, en ødelæggende Storm fan berøve ham 

Renterne af Kapitalen for en fort Tid, men Kapitalen felv bli- 

ver tilbage og næfte Aar faar han Erſtatning og kommer fnart 

paa Benene igjen. J Sygdomstilfælde er Farmeren ogſaa 

heldigere ſtillet end nogen Anden. Kan han ikke felv for en 

Tid udfore Arbeidet, faa er det dog ikke faa vanffeligt ved Hjælp 

af leiede Hænder at udvinde nok til Ophold. Dette er umuligt 
for den, fom ſtoler paa Dagløn, og er meget vanffeligt i Han— 
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del eller nogen anden Forretning. Fri for Gjeld, er Far— 

meren uafhengig. 

Et fornuftigt Jordbrug. 

En høiere Intelligens er det, fom for Farmeren ligeſom for alle 

Andre meſt kan befordre Velſtand og Lykke og gjore Livet frugt— 
bart baade i timelig og aandelig Henſeende. Som for er ſagt, 
bør Theori og Praxis gaa Haand i Haand, den ene udfylde og 
ophjælpe den anden. I dette Diemed er det, at denne lille Bog 

er ſkreven. Iblandt de Nordboer, fom i faa talrig Mengde 

har ſogt Hjem i dette rige og frugtbare Land, er der ikke Man— 
gel paa gode Kræfter, ſund Forſtand, god Billie og Flid. Skan— 
dinaviſke Farmere har gjort ſig fordelagtigt bekjendt iblandt alle 

Landets Borgere for deres Troſkab, Sparſommelighed og Flid. 
Den Mangel, ſom meſt viſer ſig iblandt os, er at der ikke hidtil 

har været den fornødne Anledning til at udverle Tanker og give 
hverandre Raad i videre Kredſe angaaende Jordbruget. Der 
mangler ſaa åt fige en ſkandinaviſk Agrifultur-Literatur. Det 
gaar for ſent at vente paa egen Erfaring eller nogle faa Naboers 

Exempel, fljøndt disſe under alle Omſtendigheder danner 
Grundlaget. Der trenges mere fuldſtendig Kjendſkab til de 
bedre og nyere Fremgangsmaader i alle Grene af Agerbruget. 

Det er dette, ſom“Skandinaven“ gjennem fine Spalter for 

„Farmen“ og denne lille Bog jøger at raade Bod paa. Ner— 

værende Værk er ikke et Sammenſpind af upraktiſke Theorier og 
ſaakaldet videnſkabelig Bogvisdom, ſom ikke lader ſig gjennem— 

føre uden paa Stadsfarme eller ſtore koſtbare Brug. Det er 
kun en Samling af gode Raad, hentede fra praktiſke Mends 

Erfaringer. 
En ſaadan liden Bog ſkikker „Skandinaven“ ud iblandt fine 

Leſere og i Verden, forvisſet om at den vil hilſes af Veſtens 

Farmere ſom en velkommen Gjeſt og blive dem en god Raad— 
forer i mange vigtige Sager, og aabne Veien for ftørre Oplys— 
ning og Fremſkridt i Agerdyrkningen. 
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Kapitel J. 

Dalg af Boſted. 

gt er Tilfeeldet der ofteſt raader for Stedet. Der er 
faa, fom beſidder Kjendſkab nok eller har Raad til at 

gjøre lange Reiſer og beſe de umaadelige Vidder, fom det 
ſtore Veſten byder Landmanden, og ſaaledes gjøre et vel 
overlagt Valg af Boſted. De fleſte har ikke flere Midler 
end nok til at komme frem til en Slegtning eller Bekjendt 
fom har indvandret før. I dennes Nerhed ſynes han det 
er tryggeſt at ſoge Arbeide eller Land, og med de For— 
holde han der finder maa han lade fig nøte og gjøre det 
faa godt fom han kan. 

Det fan ſaaledes ikke tjene til ftort at give Raad om hvor 
det kan være fordelagtigſt for Jorddyrkeren at fætte fig 
ned. Dertil er ogſaa Smagen ſaa forſkfjellig at ikke en— 
hver vil finde fig tilfreds hverken med det Klima, den 

Jordbund eller de ſociale Forholde ſom en Anden ſynes om. 
En Ting tror vi dog at burde ſige, og det er: gaa ikke 

for langt hverken mod Nord eller Syd. Begge kan have 

ſine Fordele, og Enkelte kan finde Smag i Merlighederne, 
men for Flertallet af Skandinaverne vil Middeltrakterne 
være de meft pasſende. Saaledes har ogſaa Forſynet og 

Omftændighederne ftyret det, at de Fleſte har føgt Hjem 
her. Fra Midten af Dakota til ſydlige Kanſas er de 

Grændjer inden hvilke ſkandinaviſke Indvandrere uden 

Tvivl vil finde fig lykkeligſt i Leengden. Veſtover kan 
man gaa faa langt man vil; jo leengere Veſt man kommer, 

jo ftørre Ulighed er der i Klimatforhold ved de ſamme 
15 
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Breddegrader. J Bjerglandene kan man jo finde behage- 
ligt Klima længere baade mod Syd og mod Nord. J 
Sydveſten, ſaaſom Texas og New Mexico, vil uden Tvivl 
mange Skandinaver funne finde en lykkelig Fremtid. Men, 
ſom ſagt, vil Indvandreren finde Middelgrendſerne de 
fortrinligſte i Lengden. 

At fjøbe Farm. 

Enkelte kommer fra ſkandinaviſke Lande med Kapital 
nok til at fjøbe fig en mindre, dyrket Farm, og ikke faa 
jælger fine tidligere Hjem for, med de opſparede Penge, at 
ſkaffe fig en bedre Fremtid paa et andet Sted. For ſaa⸗ 
danne er der mange Ting at tage i Betragtning for at 
funne gjøre det viſeſte Brug af fine Midler. 

Den fom vil kjobe en Farm for at undgaa Nybygger- 
livets Strabatſer, han har Brug for al den Klogſkab og 
Forſigtighed han har i Cie. For det førfte bør han for- 
visfe fig om at Klimatet er ſaadant fom han vil funne 
trives i. Dernæft er Familiens Lykke og Velvære, baade 
timelig og aandelig, at tage i Betragtning. Gode Na- 
boer vil have ftørre Indvirkning paa Familiens frem- 
tidige Vel end ſelve Jordbunden og Klimatet. Enten 
man vil eller ikke, faa kommer de Menneſker man omgaaes 

med, til at have ſtor Indflydelſe paa Bornenes Opdragelſe 
og endelige Karakter og Lykke. Er den moralſke Luft 

uſund, faa vil det ogſaa blive vanſkeligt at bevare de unges 
Sjerle⸗ og Aandsliv fra at forpeſtes. Er der velbeføgte 
Kirker og Skoler, ſaa har man deri den bedſte Garanti 
for at den aandelige Luft er ſund. Der er ofte Strid og 

Ufred i Menighederne, men dette vil dog forhaabentlig 
faa en Ende, og i de fleſte Tilfelde virke til Oplysning 

og vekke et fædeligt og ſundt Selſkabsliv. Er der derimod 
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ingen Interesſe for Kirker og Skoler, faa er man vis paa 
at Selviſkhed, Raahed og Alt fom følger dermed, vil ud- 

vikle fig og undergrave Ungdommens Uſkyld og Renhed. 

Et godt Raad er bedre end Guld. 

Har man ſaaledes forvisſet fig om at baade Klima og 

Naboffabet er godt, at Jordbunden er af den Beſkaffenhed 
ſom ſvarer til det Maal man har fat fig, enten det er Kvæg- 
avl eller Kornavl, eller blandet Farming, faa er Valget 
af et fortrinligt Stykke Land eller en allerede opdyrket og 
bebygget Farm den førfte Opgave.  Angaaende dette vil 
det være klogt at føge Raad hos dem fom er vel fjendte i 
Naboſkabet. Der pleier fjelden at mangle dem fom vil 
jælge fin Farm, i hvilketſomhelſt Settlement; og det vil 
ikke være af ringe Betydning at faa vide hvorfor En vil 
jælge. En Farm er ofte fom en Heſt: den fan fe godt ud, 
den fan endog for Sieblikket ftaa alle Prøver godt, men 
netop hvorfor denne Heſt ſkal fælges, fan dog være en Op- 
gave hvis Løsning er af Vigtighed. 

Farmen kan være, faa forpint og udſlidt ved daarlig 
Dyrkning, at ſelv om den i Sieblikkets Solſkin ſer nok ſaa 
godt ud, faa er den i Grunden lidet værd. En Grund maa 

- Der være hvorfor Farmen ſkal ſelges, og for at komme paa 

det rene dermed vil en oprigtig Nabos Raad og Oplys— 
ning være af den ſtorſte Hjelp. Det fom er af allerftørfte 
Vigtighed er dog at faa vide 

Om Jordbunden af Naturen og oprindelig 
var god. 

Thi, var den det, ſelv om den for Tiden er nokſaa ud- 
magret, kan den dog ved forſtandigt Brug drives op igjen 
til dens oprindelige Frugtbarhed. Naar man faa ſkal 

Farming med Hoved og Hænder. 2. 
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beregne Priſen, maa det ogſaa nogenlunde klart indſees 
hvad det vil koſte at bringe Landet tilbage til dets natur— 
lige Frugtbarhed, og dette bor drages fra den Pris ſom en 

veldyrket Farm er værd. Det hender ikke ſjeldent at en 

udmagret men oprindelig god Farm kan kjobes for en Pris, 
ſom vil gjøre det til en meget fordelagtig Handel. Viſt er 

det, at det vil fønne fig bedre for en fljønfom Jorddyrker 

at kjobe en god men udmagret Farm end at kjobe en af 
mindre naturlig god Grund, der ved Dyrkning er i bedſte 
Stand. At arbeide mod ugunſtige Naturbetingelſer, det 
er ſom evindelig at gaa opad Bakken. Det ſom derimod er 
foraarſaget ved daarlig Drift lader ſig om en kort 
Tid overvinde, og faa er man atter paa flet og jevn Bei. 
Det maa erindres at en god Jordbund aldrig taber fin 
Produktionsevne hvis den dyrkes rigtig, men at den heller 
tiltager; og at en udmagret Ager kun er ſyg; det er en 
midlertidig Svaghed, fom med lidt Hvile og Pleie ſnart 
viger Pladſen for den oprindelige Kraft og Styrke. 

Et godt Marked 

maa komme i Betragtning naar man jfal fjøbe Farm. 
Derſom der er daarlige Veie og langt til Marked, ſaa vil 
jo det betydeligt formindſke en Farms Verdi, ſelv om 
den er nok faa frugtbar. For det førfte koſter det ſaa 
meget at faa Produkterne til Salg, at en ſtor Del af Ge— 

vinſten gaar bort; dernæft er der utallige Ting fom det 
ikke vil lonne ſig at dyrke paa en Farm der ligger langt 
fra Kjobſtaden, ſaaſom ſmaa Frugter, Grønjager og Have— 
urter i Almindelighed, men fom nær ved Markedet vil 
blive Farmerens meſt indbringende Avling. Disſe fan 
fælge3 fordelagtigt kun naar de er friſke og i god Stand, 
og det lader fig ikke gjøre naar de ſkal fores over lange og 

* 
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daarlige Veie. Smaa Frugt og Vegetabilier modner 
Dag for Dag, og der maa være Anledning til at bringe 
dem til Markedet til enhver Tid ellers bliver der ingen 
Gevinſt af dem. Det ſamme er Tilfældet med Melk og 
tildels med Smør og Alt fom kommer af Kvægavt. Det 
er jo indlyſende nok at jo nærmere et godt Marked, jo 

mere er en Farm værd. Det er ikke alene Gevinſten fom 
forſvinder ved at have langt til Marked, men det er Tid 
og Taalmodighed, Hefte og Vogne ſom ſlides op. 

En ſtor Farm. 

Skal Farmen være ftor eller liden, er et Sporgsmaal 
ſom ofte bliver afgjort uden den fornodne Omtanke. Dets 

Beſvarelſe vil afhænge hovedſagelig af to Ting, nemlig: 
Kjoberens Kapital, og Familiens Arbeidsſtyrke og Dyg— 
tighed. En Mand med ſmaa Midler og liden Hjelp paa 
en ſtor Farm har fat fig i et Misforhold og en Knibe ſom 

det vil blive vanſkeligt for ham at komme vel udaf. Ved 

et ſaadant Skridt vil han gjore ſig Livet ſurt og bringe 
baade ſig og ſine Sonner til at betragte Farming ſom et 
Slaveri, de helſt vil ſoge at komme ud af jo for jo heller. 

Et ſaadant Stel er ofte Aarſag til Ufred og Ukjerlighed i 
Hjemmet og vil indvirke ſkadeligt paa Opdragelſen og 
Gemyttet. 

Der er en Lov fom maa efterleves med ubonhorlig 
Strenghed, hvis der ſkal blive Lykke paa Farmen. Det 

er at Farmen ikke maa være ftørre end at den 
kan dyrkes godt. Men kan den dyrkes godt ſaa er 
det jo bedre jo ftørre den er; thi er der Fordel ved en tiden 

Farm vel dyrket, faa maa der være endnu ftørre Gevinſt 
ved en ſtor Farm fom er ligeſaa vel dyrket. Huſt paa 
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det vife Ordſprog: "Driv din Forretning, men 
ad ikke din Forrething drive Deg 

En ftor Farm har ubeſtridelige For⸗ 
dele for den fom har Kapital og Kræfter til at drive 
den fom den ſkal. En energiſk og fremadftræbende Mand 
vil ikke trives paa et altfor [idet Brug. 

Paa et mere udvidet Brug vil det ogſaa være muligt 
at forffaffe fig alle Maſkiner og Befvemmeligheder til at 
fpare Arbeide og holde alting i ſaadan Stand at man kan 

faa den bedſte Nytte af det. 
Paa et ftørre Brug er der ogſaa bedre Anledning til 

Vexeldrift og til at holde mange Kreaturer fom i dethele— 
taget fordrer mindre anftrængende Arbeide end udeluk— 

kende Jorddyrkning. 
Forholdsvis kan man ogſaa hjelpe ſig med mindre 

Fence paa en ſtor Farm end paa en liden. Ageren og 
Havnegangene bliver her faa meget ftørre og i Forhold til 
Acretallet bliver der meget mindre Fence, og det, fom en— 
hver Farmer ved, er et betydeligt Udlæg paa Farmen. 

Paa en ſtor Farm er der ogſaa et ftørre og friere 

Virkefeldt for en Mand med Indſigt og Styreevne. Han 
er her mindre afheengig af eget Slid og Slæb, og vil ved 
at ſtyre og lede Andre, kunne ordne Alt paa rette Maade 
og til rette Tid, og vinde ftørre Udbytte. En ſtor Farm 
dyrket paa den Maade er en Forretning hvor en Mand 
vil funne udfolde fine Talenter og gjøre Erfaringer der 

fan blive til Nytte baade for ham og Andre. 

En liden Farm 

har dog ogſaa fine Fordele. De flefte Mend er jo, fom 
vi før har mærfet os, ogſaa “ſmaa.“ Det vil ſige, de ftore 

Talenter og dygtige exekutive Evner er ikke i Flertallet ; 
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og en i ſaa Henſeende liden Mand paa en ſtor Farm vil 
neppe komme vel udaf det. Saaledes er det i alle Forret— 
ninger. Det er kun de faa fom har Gaver og Lykke til at 
drive det op til noget ftort. De flefte maa fade fig nøte 
med ſmaa Forretninger; men det er dog almindelig Til— 
fældet at de har det ligeſaa godt og ofte gjør fig Livet 
mere behageligt og ſkjont end de fom beſpeeres med altfor 
udſtrakte Foretagender. Saaledes er det ogjaa paa Far— 
men. Kommer der Ulyffe eller Misvext faa er jo Tabet 
ogſaa mindre. En Storfarmer kan i et Uaar have gjort 
faa ſtore Udlæg og Omkoſtninger at han næften ødelægges 
med et Slag. 

Den derimod fom har en god men liden Farm, vil 
funne udfore den ftørfte Del af Arbeidet felv og vil faale- 
des være mindre afhængig af Andre, fom vfte er en ftor 

Lettelſe. Han anftrænges af færre Bekymringer og er 

visſere paa at alt bliver gjort fom det ffal og at ingen 
Ting forfætlig vanjfjøttes. Der er ofte mere Anitrængelfe 
i at overſe og ordne Arbeidet for Andre end at udføre 
det ſelv. 

Altſaa flutter vi: Farmen bør være ſtor eller liden alt 
efter Eierens Kapital, Evner og Drivkraft; og hvorom 
Alting er, 

Begynd ikke for ſtort. 

Ingen ved hvad han kan for han har forføgt. Man er 

tilbgielig til at tro fig for vel og til at gjøre ſtore Bereg— 

ninger og Anſlag fom faar ſmaa Udfald. Skridt for 
Skridt kommer man ſikkert frem; med et ftort Spring 
falder man ofte i Grøften. Naar man har leert at dyrke 
en liden Farm godt, ved man forſt om man ogſaa kan 
dyrke en ftørre med Fordel. Ser man rundt i Settle— 
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menterne, vil man finde at den fom nu er Storfarmer, 
enten har begyndt ſmaat, eller er han kommen ind med 

Kapital og Erfaringer fra eldre Settlementer, eller er 
han en ſjelden Mand med ſtor Arbeidskraft og Talenter. 

Den fom begynder med en liden Farm og dyrker den med 
Fordel, vil maaſke, naar hans Midler ſtreekker til, finde en 

ſvag Nabo, der gjerne vil fælge fin Eiendom, og paa den 

Maade fan Farmen komme til at voce.“ Man maa 
lere at krybe før man kanu gaa" 

En Ting maa dog alvorlig tages i Betenkning: 
Lad ikke Begjærlighed efter ſtor Eiendom faa Magten. 
„Du ſkal ikke begjere din Neſtes Gods.“ 

Det er ſaa vanſkeligt at holde Maade. Den ſom arbeider 
og ſlider Dag og Nat for at dyrke fin Jord godt og ſamle 
Midler til at kjobe mere Land, og faa holder paa med 
ſamme Slid for at ſpare og atter fjøbe mere Land, 
han gjør fig til en Trel af fin egen Gjerrighed, forſommer 
det ſkjonne i Livet, forſommer at førge for fin Families 
Helſe og Opdragelſe, og naar han dor, ſorger Ingen ved 

hans Grav. Gnieren er gaat.” Bornene trætter om 
hans Eiendom, og i neſte Slægt, vil den ikke fe bedre ud 
end deres fom har taget Livet mere i Mag. 
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Kapitel IL 

$armer-Stlofofi. 

Bd betyder det at Farmprodukter i ſenere Tid har 

været i faa lav Pris? Der bliver givet forſkjellige 
Svar paa det Sporgsmaal. Mange fvarer ſtrax at der 

er formegen Konkurance; der dyrkes altfor meget Jord. 
De ſtore Vidder i Veſten tages i Brug, og Tuſinder af 
Acres brydes op til hvert Aar, og legges til den allerede 
opdyrkede Jord, og hver af disſe nye Jorddyrkere avler 

hundrede Gange faa meget fom han kan forbruge. Altſaa 
bliver Produktionen for ſtor i Forhold til Forbruget. 

Der kan være noget i det; men det er ikke en ganſke 
tilfredsſtillende Loſen af Opgaven. Men Opgaven er 

heller ikke faa ligefrem at løje. Det er, kan man ſige, 
Tidens Sporgsmaal; de Lærde i alle Land be— 
ifjæftiger fig mere og mere med disſe praktijf-øfonomifte 
Sporgsmaal. At faa Tilvirkning og Efterſporgſel i den 
rette Samklang er Dagens Opgave ligeſaa vel fom at 
bringe Kapital og Arbeide i rette Forhold. 

Det er ikke bare Farmeren ſom klager over at For— 
bruget er for lidet og Priſen ſom en Folge deraf, for lav. 

Det ſamme høres fra alle Klasſer; der er maaſke ikke en 
eneſte Fabrikdrift; ikke en eneſte Tilvirkningsgren ſom ikke 
nu lider under den ſamme Ulempe; der er Overproduk— 
tion i Alt. 

Hvis det virkelig var faa at der var Overproduktion i 

alle Grene, at virkelig mere tilvirkedes i Fabrikkerne og 
mere produceredes paa Farmen end Menneſkene kunne 
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forbruge, faa maatte vi komme til en af to Slutninger: 
Enten arbeider Menneſkene formeget eller fparer de for- 
meget. Det vil ſige, en af Menneſkets fornemſte Dyder, 

Flid og Sparſomhed, er allerede bleven overdreven. 
Dette er nu en ganſke ſplitter ny Tanke for de Fleſte af 
os. Der har Ingen fortalt os endnu, hverken fra Predike— 

ſtolen eller Kathedret eller i Børneftuen, at vi er for 

arbeidſomme eller for ſparſommelige. Vi har jo heller 

maattet høre tit nok, at Ladhed og Odſelhed er vore meſt 
fremtrædende Feil, og at Menneſkehedens Elendighed 
netop er en Folge af disſe to Synder. 

Det ſkulde rigtig være gilt at faa høre en Gang, at 

Menneſkeheden havde naaet Topmaalet af disſe to Grund— 
dyder, at vi heller nu blev advaret mod for megen An— 
ftrængelfje og raadet til at [eve lidt mere flot. Men des— 
værre, det er at befrygte, at Preſten og Skolemeſteren 

har Ret, og at det ikke endnu er Tid til at ſlaa om 
og Lære den moralſke Lov bagleends. Menneſkene er viſt 
endnu tilbøtelige til at tage det faa magelig fom de kan og 
[eve faa godt fom det er muligt. 

Men hvor ſtikker faa Feilen? for der er noget galt et 

ſteds; det kan ikke nægtes. Fabrikker maa ſtandſes i ne— 
ſten alle Fag, og Farmeren har Oplag af Hvede ſom han 
ikke vil fælge for den Pris der bydes. Folk er arbeidsloſe 
i ethvert Land og det i Tuſindtal endog i Amerika. 

"Der bruges formeget Mafkineri,“ 

figer En. Var det ikke for alle disſe Maſkiner,“ figer 
Arbeideren, "faa fik vi nok at beſtille alle ihop, faa blev 
Produkterne dyrere og ſaa fik vi mere for vort Arbeide, 

Fabrikanterne mere for ſine Varer, og Farmeren mere for 
ſine Produkter.“ 
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Men her kommer vi ind paa Sporgsmaal, fom det na- 
turligvis ikke fan være vor Opgave at føfe her. Men det 

kan dog ſiges, at disſe Forhold maa forſtaaes bedre af 
alle Samfundsklasſer, førend man kan komme ind paa de 

Spor ſom vil lede til en bedre Qigevægt mellem Tilvirk— 
ning og Efterſporgſel, mellem Kapital og Arbeide. Ikke 
mindſt er det nødvendig for Farmeren at fætte fig ind i 

disſe Forhold, og anfægge fit Brug paa den Maade ſom 
kan bedſt tjene til at opnaa den Lykke og Velvære fom han 
faa vel fortjener ved fine Henders Arbeide. 

Det kan ikke betvivles at det er Forſynets Villie 
gat Naturens rige Gaver ſaavelſom Menneſkets Klogt og 
Kunſtferdighed bør udnyttes faa godt fom det er muligt, 
at Kunſt og Flid bor bruges allevegne, og at alt ſkal 
komme Menneſket til Nytte. Det kan derfor ikke vere 

Tale om at der er eller kan blive for mange gode og ar— 
beidsbeſparende Opfindelſer, om det end uden Tvivl er 
ſandt, at formange og koſtbare 

Maſkiner har ødelagt mangen Farmer. 

Dette er dog ikke Maſkinernes Skyld, det er Mandens. 
Han har lobet for haſtigt i Gjeld for dem, eller ved Ulykke 

eller Uforſtand, ikke faaet den Nytte af dem fom han ſkulde. 
Alt maa være med Maade. Det kan ikke være mulig for 
en Nybegynder der ikke har Kapital og maaſke tillige 
mangler Erfaring i Jorddyrkning, at lægge i Vet med at 
forſkaffe ſig alle Slags dyre Maſkiner. Hvis man vil 
regne Forbrugen af disſe Apparater og Renterne af den 
Sum Penge der er nedlagt i dem, faa vil man i mange 

Filfælde finde, at dette beløber fig til mere end det 
vilde have koſtet Eieren at leie alt det Arbeide fom udfør- 
tes ved dem. Man har et Exempel paa dette i Terſke— 
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maſkinen. Det er ikke alle Farmere ſom har denne 

Maſkine, men de faar alligevel tærjfet. Der er foretag- 

ſomme unge Mænd næften i ethvert Naboſkab der har 
ſaadanne Maſkiner hvormed de kan gjøre Arbeide for 
Andre. Med Hoſtemaſkinen er det lidt mere vanſkeligt at 
ſtole paa denne Slags Hjelp, da under Tiden ſaa meget af 

Ageren er ſkjcer paa en Gang at man ikke lenge kan vente 
paa en Nabos Majfine; men blandt ſmaa Farmere og 

med Forſigtighed er det dog muligt endog her at hjelpe ſig 

uden at enhver holder alle Maſkiner. 
Det er altſaa ikke Maſkiner, i og for fig, fom har gjort 

at Arbeideren ikke faar nok for ſit Arbeide, eller Farmeren 

for lidet for fine Produkter. Men maaſke er Maſkinerne 
indirekte Skyld i at Farmeren, lokket af disſe brilliante 
Opfindelſer, lægger altfor meget an paa den Slags Drift 
ſom udfores ved Maſkineri. Heri er maaſke Nøgelen til 
det ffjæve og enſidige Jordbrug, ſom Veſtens Farmere, 

allerhelſt de nye, er kommen ind i. Det bliver nu mere og 
mere anerkjendt, at ſkal Jorddyrkeren trives, faa maa han 

ordne fit Brug paa en ſaadan Maade at han kan udnytte 
Jordens Kræfter paa det bedſte uden at udarme den, 
og det kan alene ſke ved hvad man kalder 

Blandet Farming. 

Det er faa let at fætte Plougen i Marken og rive op 
en ſtor Strekning Prairie, og faa den til med Hvede, 
netop af den Grund at det gjores for den ftørfte Del ved 

Maſkiner, men naar Hveden ikke kan ſelges for mere end 
fra 40 til 50 Cents pr. Buſhel, ſaa er det kun i en rig 
Jord og et gunſtigt Aar, at denne Drift kan lønne fig. 
Gaardbrugeren, ligeſom enhver Anden, hvis han har et 
Maal at naa, bør fe fig om med Forſigtighed og legge 
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Veien ſaa direkte mod dette Maal ſom det er muligt. For 
det forſte bor han ſoge at forvisſe ſig om, hvortil hans 
Jord bedſt egner fig. Der er faa ſtor Forſkjel paa Jord— 

bund og Terrenets Beſkaffenhed, at om end næften alle 

Slags Produkter kan, med godt Stel, dyrkes paa enhver 

Ager, faa er der dog Noget hvortil ethvert Stykke ſerligt 
egner ſig, og dertil, forſaavidt andre Forhold er gunſtige, 
bør det benyttes. Derneſt bør Farmeren nøie gjøre fig 
befjendt med 

Markeds⸗Priſerne. 

Det fom er og, for en Tid, har været i forholdsvis 

hoieſte Pris, det bør han legge fig efter, hvis ellers ikke hans 

Farm er altfor uſkikket dertil. Naar Hveden ikke er mere 

end 50 Cts., og Havre ikke over 20 Cts. pr. Buſhel medens 
en almindelig Ko har i mange Aar koſtet fra 840 til 860, og 
af de ædlere Racer endnu meget mere, faa er det taabeligt, 

hvid en Farmer alligevel enſidig holder paa at dyrke ſmaat 
Korn, hvorved han forarmer Jorden og faar lidet igjen 
for fit Arbeide. Hvis den er rigtig ſtelt, faa er der neppe 
nogen Ko, ſom ikke, naar den er 5 Aar gammel, har til— 

bagebetalt Eieren alt hvad den har koſtet ham og tillige da 
kan fælge3 for fra 830 til 850. Hele Koens VBærdti er 
altſaa en Gevinſt. Naar Mais, Havre, Byg og 

Hvede er i daarlig Pris, ſaa bor disſe, forſaavidt de dyrkes, 
ikke ſeelges, men forbruges paa Farmen for at forvandles 
til ſaadanne Produkter ſom er i forholdsvis bedre Pris. 
Fleſk, Kjod, Melk, Smor og Oſt er ſjelden i en Pris der 

ikke giver Producenten en rimelig Lon for ſit Arbeide. 
Der kan naturligvis aldrig opnaaes fuld Vished for, hvad 
til enhver Tid, vil bedſt lonne fig for Farmeren ligeſaalidt 

fom for Andre, men den fom har et vaagent Øie med Pri- 
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ſerne, og forſtaar at bruge ſin Jord paa den bedſte Maade, 

vil i Regelen kunne treffe det fom vil lønne ham bedſt. 
Dertil kommer der her en anden Tanke ſom vi tror at 

burde fægge den aller ſtorſte Vægt paa. Det er nemlig 
det, at man ikke bor lægge enſidig Bind paa at dyrke bare 

Nodvendighedsprodukter. Disſe fan aldrig overſtige et 
viſt Maal for hver. Et Menneſke kan ikke ſpiſe mere end 
et viſt Antal Pund Brod om Aaret. Derimod er det 
hævet over al Tvivl, at for Exempel Faarekjod, eller 

endog Kofjød vil der ſpiſes det dobbelte og tredobbelte af 
for hver Perſon hvis det kom i bare lidt lavere Pris. Det 

ſamme er endnu mere Tilfeldet med neſten alle Slags 

Haveurter og Frugt. Nodvendighedsartikler er derfor de 

ſom let kan overproduceres, men ikke ſaa med 

Luxus⸗Artikler. 

Man ſkulde tro at det modſatte var Filfældet, men det 
er ikke faa. Naturligvis, indenfor en vis Grændje, maa 

de almindeligſte Produkter haves, ſelv til en hoi Pris, 

men man naar dog ſnart Maalet, og ſtiger man over dette, 

ſaa falder Priſen ſaaledes ned, at det hele bliver Tab 

heller end Gevinſt for Producenten. De derimod, ſom af 

Moængden betragtes ſom Luxusgjenſtande, er for de Rige, 
allerede bleven, faa at fige, Nodvendighed, og fordres i aar— 
lig tiltagende Kredſe. Civiliſationen og ſtigende Vel— 
ftand gjør beſtandig ftørre og ftørre Fordringer til Livet. 
Menneſket vil huſes bedre, kledes bedre, ſpiſe bedre og 
Daglig ſtiger det til at blive Nodvendighed, fom før blev 
betragtet fom Luxus. De mere velftaaende Klasſer for- 
drer nu at der ſkal være baade Frugt og Kjød paa Bordet 
til ethvert Maaltid, og det i Variation, og i den Mengde, 
fom Deltagecen maatte ønffe. Det ſamme efterſtrebes af 



. I va 

* 

Hoved og Hender. 2 29 

Alle, og vil ogſaa opnaaes faa ſnart fom muligt. Det 
mangler kun at alle ſaadanne Gjenſtande dyrkes og bringes 
til Marked i tilſtrekkelig Mengde, faa at de fan blive 
kjendte og nydt af Alle, for at de ogſaa vil blive af 
Meengden betragtet ſom nødvendige. Dette er fom det 
ſkal være; thi den fjærlige Skaber, fom har ladet alle disſe 
gode Ting voxe og trives i Mengde, vil ogſaa at de ſkal 
nydes, og at 

Menneſket ſkal leve godt af fin Flid. 

Vi tror nu at Forſynet vil at Menneſket ſkal ſpiſe frit 
af alle Trœer og ikke mindſt af Kundſkabens Tre. 
Mangelen er kun at alle disſe Frugter, Kundſkabens ſaa— 
velſom de andre, ikke dyrkes ſaa meget og kommer til Men— 

neſkets Kjendſkab faa fuldt fom de bør. Naar dette ſker, 

faa bliver der den Ligevægt og Ro i Menneſkets Handel 

og Vandel, fom den nu raſtloſe Tummel ftræber henimod. 

Havde, for Exempel, Farmeren i de ſidſte Par Aar 

produceret kun faa meget af Hvede, fom var nødvendigt, 

og mere af andre efterfpurgte Varer, fom Kjød og Frugt, 
faa havde han faaet et Overſkud af Penge, hvormed han 
havde forſkaffet fig Barer baade af Luxus og nødvendige 

Gjenftande til nye Huje, bedre Klæder og andre Forbe- 
Dringer i Livet og paa Farmen. Derved havde alle andre 
Fabrik- og Handelsvarer fommet i Omlob, Arbeideren havde 
faaet Unjættelfe, og i Steden for Haarde Tider havde vi 
havt Virkſomhed og Liv i alle Forretninger. 

Haarde Cider. 

Det er kun naar Ulykker, ſom Torke eller Flom eller 

Greshopper eller Misvært af en eller anden Grund ind— 
treffer, at haarde Tider er en uundgaaelig Nødvendighed. 
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Ellers er de kun en Folge af Menneſkenes egen Uforſtand. 
Overdreven Spekulation, fom kommer af utilbørlig Penge— 

gridſkhed, er den almindelige Aarſag til trange Tider. 

Tildels har man det Serſyn at netop naar Alt er i Over- 

flod er det vanſkeligſt at faa Tag i det. Saa godt Aar fom 
Farmeren havde i 1884 er en Sjeldenhed. Gode Aarin— 
ger havde ogſaa gaaet forud i flere Aar. Trods dette 
folger der almindelig Slappelſe i Forretningerne, alle har 
at fælge men ingen vil kjobe, og ſaaledes er Tiderne 
haarde.“ 

Det kommer af „Overproduktionen,“ ſiger man atter. 
Dette, ſom vi har ſeet, er kun delvis rigtigt. Det er ikke 
Over produktionen, men Mangel paa Lige- 
vægt i Produktionen fom gjør haarde Ti⸗ 

der. En ftor Samfundsklasſe producerer det fom ikke 
trænges og ſom derfor ikke bliver fjøbt. Denne Klasſe kan 
ſaaledes ikke faa Midler til at kjobe hvad andre har produce— 

ret, og faa bliver der tilſyneladende Over produktion 

ogſaa der. Mien dette vilde ikke blevet Overproduktion, hvis 
forſte Klasſe havde havt Penge til at kjobe for. Naar et 
Hjul brekkes, ſtaar hele Maſkinen ſtille, indtil det bliver 

repareret. | 
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Kapitel III. 

Brugsmaaden. 

Hir man forſt faaet fig et Stykke Land, og tillige gjort 

ſig et Begreb om hvad man helſt bor dyrke for at 
funne finde et Marked for det, faa gjælder det ogjaa at 
forvisſe fig om at Jordbunden ogſaa virkelig egner fig til 
den Brug, man ſaaledes kan have Lyſt til. Skulde man 

for Exempel være kommet til det Reſultat, at Mais og 
Fleſk var de Produkter fom for Tiden bedſt vilde lonne 

fig, faa vil dette væfentlig afhænge af hvorvidt Klimatet 
og Jorden ogſaa er af rette Beſkaffenhed. Betingelſerne 
maa være nogenlunde gunſtige, ellers vil det ikke nytte. 

Der fom Naturen beſtemt har ſagt Nei, nytter det ikke 
trodſigt at ſige Ja. 

Er din Eiendom hovedſagelig Bakker og Sumpe, om 
de end er nok ſaa frugtbare i og for ſig, ſaa vil derved 

Naturen have ſagt dig, at du maa her ikke alene leegge dig 
efter Mais og Svin. Hvis disſe Bakker ſkal ploies og 

dyrkes til Mais, ſaa vil Regnet ſkylle Jorden bort og Kor— 
net ikke trives. J Sumpene vorer der maaſke fortreffeligt 

Foder, men det er ikke Fode for Svin. Efterſom Jorden 

her er mangfoldig baade i Form og Beſkaffenhed, faa ſees 
det let at her maa legges an paa en mangeartet Drift; at 
Kvægavl, Havefrugter og Vegetabilier vil funne lønne fig 
bedſt. Her maa man ikke vente at producere i Tuſindtal 
af hvert Slags. Det er ikke alene et Tuſind Svin eller 

Tuſind Buſhels Hvede ſom gjor en Mand rig. Lidet af 
hvert, naar det lidet er godt, er det ſom i Lengden vil blive 
ſtort i Jorddyrkerens Lomme. 
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Cidt formeget Abenatur. 

Menneſtet er altfor tilbøielig til at gjøre fom det fer 
en Anden gjør. Min Nabos Exempel, om det i og for fig 
er nokſaa godt, kan dog forlede mig til at hegaa de ſtorſte 
Feil. Dette er ikke mindſt Tilfældet med Furmeren. J 

denne Anledning ſkal vi citere hvad en af Amerikas meſt 

praktiſke og tillige kundſkabsrigeſte Farmer har ſagt. Mr. 
Waldo F. Brown af Ohio har flittigt dyrket Jorden i 40 
Aar, og tillige tjent ſine Medmenneſker med en vidt ud— 
ſtrakt Korreſpondance i mange Tidsſkrifter ſaa vel ſom 
med Foredrag paa Udſtillinger og i Konventioner. Til 
hans mangfoldige Skrifter baade i Blade og Bøger er det 
at dette Verk, i mange vigtige Sporgsmaal, ſtotter fig. 
Har du fjøbt en Farm,“ ſiger han, "faa er Brugsmaaden 
det vigtigſte Sporgsmaal. Netop her er det at ſaa mange 
begaar de ftørfte Feil. Om en Nabo har gjort Lykke med 

en Specialitet i Brugsmaaden, ſaa følger det ingenlunde 
deraf at du, paa en anden Farm, kan efterligne ham med 
Held. Mit eget Nabolag frembyder et godt Exempel paa, 

hvor forftjelligt man maa bære fig ad paa Eiendomme der 

endog ligger tæt ved hverandre. En Mil Øft ifra mig er 

der en Reekke Farme fom beftaar hovedſagelig af rige Lav- 

lande (bottom lands). Paa dette Land dyrkes Mais— 
Korn, med en Vexeldrift, der en Gang hver fire eller fem 
Aar kommer tilbage til Klover. De Farmere fom her 
vedholdende har lagt ſig efter Korn og Svineavl, er blevne 
velſtaaende, og har paa ſamme Tid holdt Jorden i frugt— 

bar Stand. Vaa hver Side af Dette Lavland er en Rekke 
Farme med ujevnt og bakket Terrceen. Vandlobet fra 
Farme fom ligger bag disſe har flaaret Grøfter ned til 

Elven; disſe har udſtrakt fig til de nærliggende Bakkelande, 
ſaaat paa hver 30 eller 80 Rods laber der dybe Render. 
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Derved bliver Jorden udſat for at flylles bort, thi ikke 
alene mod Hovedftrømmen helder Terrenet, men mellem 

Bakkerne er der fide Kanaler, der lober ind mod Hoved— 
grøften. Min Farm ligger i den nærmefte Rætte, faa 

langt mod Baggrunden at den ikke ſkjœres af disſe Grøf- 
ter, men er dog ſaavidt ujævn at Bandet lober af mod disſe. 

Nogle Mile i Veſt fra mig er der en Stribe med rig ſort 
Muldjord, der oprindelig beſtod af Sumpe, men ſom er 

forbedret ved en grundig Draining. Alle disſe Farme for— 
drer forffjellig Behandling, men dog har mange Farmere 
ikke fattet dette. Efterſom Farmer A paa Fladlandet er 
bleven rig ved Mais-Korn og Svin, ſaa har Farmer B 

troet at han ogſaa kan gjøre det ſamme, og har pløiet op 
fine Bakker og plantet Korn faa lenge at en ſtor Del af 
hans Jord nu er ftrøet langs hele Misſisſippien. 

Disſe forſtnevnte Bottom-Farme egner ſig bedſt til 
Svin og Shorthorn-Kvæg. De nermeſte blandt Bakkerne 
er derimod vel ſkikket til Faareavl og til Meieridrift med 

et mindre Slags Kvæg fom, for Exempel, Jerſey. Den 

næfte Rekke er godt Hvedeland og egner fig til blan- 
det Farming, efterſom baade Korn, Gres og Poteter trives 

godt der. De udtørrede Sumpe er det ypperligſte Byg— 
land. Korn, Kvæg og blandet Farming vil ogſaa her 
være at anbefale. 

Paa den forte Muldjord ſaavelſom paa Bottom-Landet, 

vorer Early Rose og andre Sorter Fidlig-Poteter; 
men Peachblows og andre ſenere Slags, ſaavelſom 
Sweet-Potatos flaar ofte ganſke feil paa dem; medens 
paa en ſtiv fold Jordbund, baade Peachblow og Sweet 
Potato, naar man gjodſler lidt, vorer fortrinligt. 

Der gives ogſaa mange Steder hvor Hvede trives 
meget godt naar man kun pløter Jorden grundt—3 Tom⸗ 

Farming med Hoved og Hænder. 3. 
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mer—eller bare kultiverer og pulveriſerer Overfladen uden 

at ploie den; hvis man derimod pløier den dybt, flaar 
Hveden feil. 

Hiſt og her vil man finde Farme med en varm og let 
Jordbund fom egner fig til at dyrke Broom-Corn; 
og fordi deres Eiere gjor det godt med den Frugt, vil en 
Anden der har en kold, ſtiv Lerbund paa ſin Farm, gjore 
det ſamme, og med dobbelt Arbeide vinder han det halve 
Udbytte og det af en daarlig Kvalitet.“ 

Intelligens paa Farmen. 

„Jeg har omtalt disſe forſkjellige Farme for at belyſe 
en vigtig Sandhed, nemlig at Held paa Farmen vil væ- 
ſentlig afhænge af en intelligent Brugsmaade, fom ſoger 
at lempe fine Produkter efter Jordbunden og andre ind- 
virfende Omftændigheder. Utallige Jorddyrkere vantrives 
og kommer i Baghaanden, fordi de ikke fætter Intelligens 
og Omtanke ind i ſin Forretning. De har ingen beſtemt 
Methode, og er ikke paa det rene med om den Plan, de føl- 

ger hvis de ellers kan ſiges at have nogen Plan —er den 
bedſte for dem. 

Der er ingen Ting ſaa fornoden paa Farmen ſom 

Forſtand og Indſigt; og Farmeren kan dyrke og udvikle 
disſe ſaavelſom Korn og Hvede.“ 

Hvormeget ſkal ploiesd 

„En anden meget vigtig Opgave paa Farmen er at 
beftemme hvormeget ſkal pløies. Der er Steder, hvor 
Plougen er Farmerens veerſte Fiende. Hermed mener jeg 
at mange Farmere ſtadig forarmer baade ſig ſelv og Jor— 
den ved beſtandig at pløie, faa og hoſte. Man maa 
altid holde det for Die, at det er Buſhels og ikke 
Acres man ſtraber efter. 
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Ingen kan med Jordbrug vinde mere end en knap Leve- 
maade ved kun at faa en middels eller maadelig Hørt. 
Ohio er en god Agrikultur Stat, en af de bedſte i Unionen. 

Men Jordbrugs-Statiſtikken for de forlobne 25 Aar vil 
viſe, at af de to fornemſte Kornſorter, Hvede og Mais, 
har Gjennemſnitsudbyttet været, Hvede 12 og Mais 33 
Buſhels pr. Acre. Hufſk paa at Dette er Gjennemſnits— 
avlingen og at derfor Tuſinder har faaet mindre end dette. 

Er det noget Under at mange Farmere er fattige og i 
Gjæld fom Folge af en flig Jorddyrkning? 

Efter min Mening er der ingen Ting fom har bidraget 
faa meget til dette Reſultat ſom det, at man har holdt for 

meget Jord under Plougen, og ikke har forftaaet at ind- 
fore en fornuftig Vexeldrift. Forſkjellen paa hvad en 

Buſhel Hvede koſter paa en Ager fom giver 10 Buſhel paa 
Acren og paa en ſom giver 30, er forbauſende. Ligeledes 
er det med anden Abling. 

Et Negneftyffe. 

Der er Tuſinder af Farmere, fom eier Gaarde i Stør- 
relſe fra 100 til 160 Acres og dog ere og blive fattige 
netop fordi de holde to eller tre“ Heſteteam“ og pløie 
op fra 60 til 100 Aeres om Aaret, men dog ikke høfte mere 
end de kunde med et Team og paa det halve Acretal. For— 

ſkjellen paa Udbyttet for to Farmere, hvoraf den ene kun 
dyrker hvad han kan med et Par Hefte og den anden paa 
en lignende Farm bruger to Par, vil ofte findes at være i 
betydelig Mon til Fordel for den Forſte. 

Lad os gjøre et Regneſtykke. Sæt at to Farmere gjør 
Forſog i disſe to Retninger for 10 Aar. No. 1 der har 
kun et Par Hefte ſparer ſaaledes i Begyndelſen 8300 i 
Hefte og Seletøi. J de 10 Aar vilde der gaa med til et 
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extra Team, for Plouge, Skoning, Seeler og Reparatton 
mindſt $100 til. Jeg mener at $1 om Ugen er faa billigt 
fom et Par Hefte kan fødes, endog paa en Farm; for et 
Aar vil det blive 5104, og for 10 Aar 81,040. Saa maa 

der en Leiekarl mindſt 8 Maaneder om Aaret til at fjøre 

dette Team fom vil koſte gjennemfnitlig 815 pr. Maaned, 
5120 for Aaret og 81,200 for de 10 Aar. 

Koſtholdet for en Hyrekarl i 8 Maaneder tør ikke be- 
regnes til mindre end 870 om Aaret, eller 8700 for de 10 

Aar. Summeres alt dette tilſammen, vil det belobe ſig 
til 83,340; men maaſke er de gamle Hefte og Sæler ved 
Enden af den Tid verdt 5100. Naar dette trekkes fra 
faa har vi 83,240, fom den, der har benyttet to Par Hefte, 

har lagt ud mere end den fom kun har havt et Par. 
Men, vil det ſporges, har han ikke ogſaa havt tilſva— 

rende Indtegter af Brugen af dette extra Team? 
J de flefte Tilfelde, Nei. 

Den Mark fom den med fun et Team [od uplgiet, var 

derfor ikke unyttig men frembragte andre Produkter, fom 
Kjod, Smør, Uld o. a. m., og paa ſamme Tid blev en 

Kilde til Frugtbarhed i det at der ſamledes Gjodſel til den 
dyrkede Jord. Det ſom dyrkedes paa denne Maade vilde 
give meget ftørre Udbytte pr. Acre end det vilde hvis det 
Hele beftandig blev pløret. Udfaldet vilde hellere blive at 

den Farmer fom fun havde et Team vilde fælge Produkter 
til ftørre Bærdi i de 10 Aar end den fom havde to, og 

dertil vilde have ſparet fine 83,240. 

Her har vi to Brugsmaader i Kontraft. Alt hvad 
denne Farmer har at fremviſe for fine 83,240 og alt det 
Arbeide og de Bekymringer fom dertil hører, er en udmag— 

ret Jord. 10 Aar af den Slags Dyrkning vil formodent— 
lig have til Følge, en nedbrudt og haabløs Farmer, hvis 

4 
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Sonner vil vælge et andet Livskald end deres Faders, 
hvis Hjemſted vilde fe vanrygtet og fraftødende ud, og de 
ſelv vilde klage over at „Farming betaler fig ikke“ og 
vilde ſnakke beſtemt om at "fælge fra fig” og "veife Veſt.“ 

Med den anden Brugsmaade vilde jeg vente at finde 
en lykkelig og veltilfreds Farmer, paa en frugtbar og tri— 
velig udſeende Farm, med et venligt og tiltrekkende Hjem 
og en Familie font var glad i Landlivet og i Jorddyrkning. 

„Held og Lykke paa Farmen kan ikke opnaaes foruden 

en vellagt Plan der folges med Aarvaagenhed og Trofſkab.“ 
Hvad denne intelligente og kundſkabsrige Gaardbruger 

ſiger om ſine Kollegar i Ohio kan med ſtor Ret anvendes 
paa de fleſte Farmere i alle de veſtlige Stater, og vi tviv- 
ler ikke paa at de fleſte Skandinaver fom har Erfaring i 
Landbruget her i Amerika vil give ham fuld Ret i hvad 
han ſiger. | 

Der findes mange Farmere i Veſten fom har ploiet og 
jaaet Aar ud og Aar ind, indtil de tilſidſt har armet Jor— 

den ud i den Grad, at de bogſtavelig talt ikke har faaet 

Saakornet igjen. Forſt naar de ved pure Armod er dreven 

Dertil, har de i Fortvivlelſe flaaet ind paa en anden Me— 

thode. De har maattet lade Jorden faa Hvile og Afvex— 

ling. Det ſkal Ingen ſige det paa dem, at de har været 

lade. J de fleſte Tilfælde har de arbeidet af alle Krefter, 

men de har ikke forftaaet fit Kald. Det kan man heller ikke 
dadle dem for, thi uden Erfaring og Kundſkab, kan man 

ligeſaalidet dyrfe Jorden fom beregne Stjernernes Gang. 

Der er allerede mange Exempler paa Farming i Ame— 

rika ſaavelſom i andre Lande, ſom viſer at der neppe er 
noget Felt hvor et “godt Hoved" og et Styretalent med 

gode Kundſkaber, kan finde mere Held, Heder og Lykke end 
paa et godt Stykke Land. 
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Kapitel IV. 

Jorden og dens Dyrker. 

Ea enneſket ftaar i nær Forbindelſe med Jorden. Dette 
"0 Forhold mellem Jorden og dens Dyrker viſer fig 

mere og mere intimt jo mere det betragtes. Af Jorden 
faar vi vor Næring, paa den bygge vi og bo og til dens 
Skjod vende vi tilbage naar, efter endt Dagverk, Livets 

Kilde torres ud. | 
Fra vor Barndom har vi ofte hørt gjentage de dunkle 

men alvorsfulde Ord „Fra Jord er du kommen, til Jord 
ſkal du blive, og af Jorden ſkal du igjen opſtaa.“ Disſe 

Ord er ikke tomme Fraſer. Jo mere Videnſkaben trænger 
ind i Skabningens Hemmeligheder, jo klarere ſpringer dens 

Enhed i Oiet. Alt er dannet af den ſamme Materie. Vi 
er Muld. Det er fun den felvitændige, frie Aand fom er 

indblæft i det Støv hvoraf vi er dannet, der gjør os til 
„Skabningens Herre.“ 

Denne Veſens-Enhed mellem vort dødelige Legeme og 
den Jord hvoraf det faar fin Næring, burde vekke Lyſt til 
at trænge ind i og forftaa de Vexelprocesſer fom foregaar 
i denne uophørlige Vandring fra en Form til en anden og 
faa endelige Tilbagevenden til det oprindelige Støv for 
atter at begynde paa nye Baner. Men Menneſket er me- 

get tilbgielig til at vende Øiet bort fra det fom er nærved 

fordi Det er "faa ſimpelt“ og famle bort i Luften efter 

Ting fom ſent eller aldrig fan blive Gjenſtand for iden, 
nen fom vekker enten Frygt eller Forundring. Saaledes 
er Det at Agerbruget fom er Jordlivets Baſis og Grund 
bliver ſeneſt til Videnſkab. Det er for "fimpelt" til at 
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voekke Forundring. Denne Sandhed er af ftor Betydning 
og da det allerførfte Skridt bør være at vekke alvorlig 

Eftertanke, faa vil maaffe Læjeren høfte Nytte af følgende 

ſkjonne lille 

Fabel af Krummacher. 

En Vaardag ſad Ynglingen Salomon under Palme— 

træerne i fin Faders, Kongens, Have og faa ned foran fig 
i dybe Tanker. Da traadte hans Lærer, Nathan, hen til 
ham og fagde: "Hvad tænfer du faa alvorligt paa under 

Balmetræerne?" 
Da loftede den unge Mand fit Hoved op: Nathan, 

jeg vilde faa gjerne je et Under!“ 
Propheten ſmilede og fagde: Det er et Ønife fom jeg 

ogſaa havde i mine Ungdomsagar.“ | 
"Og blev det dig nogenſinde opfyldt?“ fpurgte Konge— 

fønnen rajtt. En Guds Mand,” vedblev Nathan, "fom 
til mig med en Kjærne af et Granatæble i Haanden. Se, 
fagde han, hvad denne Kjærne ſkal vorde til! Derpaa 
gjorde han med Fingeren et lidet Hul i Jorden, lagde 
Kjernen deri og bedæffede den med Jord. Da han nu 
tog Haanden til ſig, aabnede Jordſkorpen ſig, og jeg ſaa to 
ſmaa Blade komme op. Strax jeg havde faaet Oie paa 

det, blev det til en Stamme indviklet i Bark og blev hoi og 
tyk. Giv Agt, ſagde den Guds Mand til mig, og medens 
jeg faa paa det, bredte der ſig ſyv Grene ud fra Stammen 

ligeſom de ſyv Arme paa Lyſeſtagen paa Altaret. 
„Jeg blev forbauſet, men Gudsmanden gjorde et Tegn 

til mig at jeg ſkulde tie og give Agt. Se, ſagde han, ſtrax 
begynder nye Skabninger. 

„Derpaa tog han Vand i ſin Haand af en liden Bek, 
fom randt forbi, og beſprengte tre Gange Træet3 Grene 



40 Farming med 

dermed, og, fe, nu var Grenene bedeekkede med grønne Løv 
faa at en fjølig Skygge omgav os blandet med en yndig 
Duft. Hvorfra denne Vellugt og den forfriſkende Stygge? 
udbrød jeg. 

„Ser du ikke, ſagde den Guds Mand, de purpurfarvede 

Blomſter fom ſkyder frem blandt de grønne Blade og heen— 
ger i Krandſe? 

„Jeg vilde tale, men en ſagte Vind for gjennem Gre— 
nene og ftrøede Blomſter omkring os paa Marken, ligeſom 

naar Sneen falder ned fra Skyerne. Neppe var Blom- 
ſterne faldne ned førend de røde Granatæbler hang blandt 

Lovet ligeſom Mandlerne paa Aarons Kjæp. Da forlod 
den Guds Mand mig i dyb Forundring.“ 

Her ophørte Nathan at tale, og Salomon ſpurgte i 
Haſt: "Hvor er han? Hvad er den Guds-Mands Navn? 
Lever han endnu?“ 

Da fvarede Nathan: Davids Son, jeg har fortalt dig 
en Drom.“ | 

Da Salomon horte disſe Ord, blev han bedrøvet i fit 

Hjerte og fagde: "Hvorfor har du narret mig?" 
Men Nathan fvarede: Jeg har ikke narret dig, du 

Davids Son, fe, i din Faders Have fan du fe alt dette i 
Virkelighed, faa fom jeg har fortalt dig. Sker ikke nu paa 
hvert Granattræ og paa andre Træer netop det ſamme?“ 

Jo,“ ſvarede Salomon, "men ubemeerket og i lang Tid!“ 
Da ſvarede Nathan: Er det derfor mindre en gud— 

dommelig Virken, fordi det ſker ſtille og uformærkt? Jeg 
tænfte det derfor var deſto mere guddommeligt.“ 

„Lor førft Naturen og dens Virken at kjende,“ ſagde 
han derpaa, "faa vil du let komme til at tro paa noget 
Hoiere og ikke lenges efter at faa fe Mirakler af Men⸗ 
neſkehaand.“ 
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Denne lille Fabel fan lere os adſkilligt. Tiden er det 
ſom ſkjuler Underet for vore Sine. Men Tiden er en 
ganſke uffyldig Ting. Det ſom jfer i dette Minut indeni 
det Græsftraa fom din Fod treder paa, vilde være ligeſaa 

underligt ſom Palmetrœets Udvikling fra GSæden til 
Frugten, hvis du kunde fe det med Skaber-Aandens alt—⸗ 
gjennemtrængende Øie. Tiden, hvad er den? Du ſkal faa 
hundrede Aar til, af din egen Magt, at faa et Blad til at 
vore eller visne. å 

„Gik alle Konger frem paa Rad 

I deres Magt og Velde, 
De magted ei det mindſte Blad 
At fætte paa en Nelde.“ 

Se omkring dig, og ler at forundre dig over det ſom 
er ner ved, om det end ſer ſmaat ud; det er dog ikke ſaa 
lidet at du forſtaar det tilbunds endnu. 

Den Tid er allerede forhaanden, da Jorddyrkningen, 
ſom den bor, bliver den fornemſte Videnſkab, og de andre 

Videnſkaber dens Tjenerinder. Der er altfor mange endnu 
ſom gjerne vil gjore Spot af 

" Bog-Farmere," 

fom om Farmeren bare var ſkabt til Trel og til at flide 

og flæbe uden at have nogen Gavn af høtere Kundſkab og 

Intelligens. Det er ganſke viſt at der findes enkelte Jord— 

dyrkere ſom forvilder ſig i Boger og Theorier, uden at 

gjøre fig ſtor Nytte af dem, og bare af Dovenſkab eller for— 
vildet Indbildning, kommer bort ifra det de egentlig ſkulde. 

Saadanne upraktiſke Menneſker gives der i alle Fag. 

Der er desværre altfor mange baade Preſter og Advokater 

fom forvilder fig i Bøger og Theoriſpind, uden at komme 
ned til Virkelighedens praktiſke Gjøremaal. Men man vil 

i 
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vel ikke deraf flutte at Theologer og Juriſter ikke har Brug 

for Bøger og Lærdom fordi om Enkelte gjør en daarlig 
Brug af dem. Det famme gjælder i lige fuldt Maal om 
Farmeren. Den Tid vil komme, og er allerede ved Haan- 
den, naar Jorddyrkeren maa ſoge al den Kundſkab han kan 
faa, og dyrke Jorden paa videnſkabelig Maade, hvis han 

ikke ffal fynfe ned i Armodens og Uvidenhedens Slaveri. 
Det er nu ogfaa kommet ſaa vidt at i enhver, endog den 
ringefte, Gren af Agrikulturen og dermed forbundne Vag, 
er der gode Bøger og Tidsſkrifter. Og, den fom ikke med 
ſaadanne Hjelpekilder føger at ſkaffe fig al den Kundſkab 
han kan i ſit Fag, vil ikke naa den Fremgang og Lykke 
fom Jordens viſe Skaber har tiltenkt ham. Og det er 
for at gjore en Begyndelſe til at afhjelpe denne Mangel 
blandt vore, ellers dygtige ſkandinaviſke Farmere i Landet 
at dette lille Vork, hvor ufuldſtendigt det er, ſkikkes ud 
iblandt dem. 

Jordens Tilblivelſe og Beſkaffenhed. 

Dette er et altfor ſtort Emne til at kunne behandles 

her paa en udforlig eller tilfredsſtillende Maade. Der 
ſkal kun ſoges at vokke til Eftertanke ved nogle faa Grund— 

trek. 
Den, for hvem tuſind Aar er ſom en Dag og en Dag 

ſom tuſinde Aar, har ladet denne Jord, i ugjennemſkuelige 
Tiders Lob, og gjennem mirakuloſe Omveltninger og For— 
andringer udvikle ſig til hvad den nu er, for at den kunde 

blive et herligt Bo- og Byggeſted for Menneſket. Disſe 

Omveltninger og Denne Udvikling er ikke gaaet forbi uden 
at efterlade fig dybe Spor ſom har ledet Menneſkets raſt— 
loſe Aand til Forſkning. Og ved denne fortſatte Forſk— 
ning gjennem alle Tider og i alle Land er det, at faa 
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mange af Naturens ſkjulte Ting er kommet for Lyſet, og 
de ſaakaldte nye Videnſkaber er fremitaaede. 

Hvorfor? Spørger man, naar man fer noget nyt, 
ſom man ikke har fet før. Det kan ikke være; det er umu- 
ligt, ſiger man, naar der fortælles om Noget fom ſtrider 

imod al vor foregaaende Erfaring. Hvis Nogen havde 

ſagt for tyve Aar ſiden: Nu kan vi ikke bare gjøre Tegn 
og Prikker paa mange Miles Afſtand gjennem Telegraf— 
traaden, men nu ſkal vi ſtrax ogſaa lære en ſmal Kobber— 

traad at bære Lyden ſaaat vi kan tale (ydeligt med hver— 

andre fra en By til en anden,“ faa havde vi maaſke ſagt 
at en ſaadan Tale var bare Taabelighed. Men denne 
Taabelighed er nu blevet til den ſimpleſte Virkelighed, og 
den er bygget paa ſimple Kjendsgjerninger ſom var kjendt 
leenge ſiden men fom ikke før blev bragt i Anvendelſe. 

Det ſom er nyt, det er utroligt, for det vil vi vide 

Aarſager og Grunde; men det ſom vi har ſet hver Dag fra 

Barnsben af det er faa “ſimpelt“ at vi lader det gaa uden 
at ſporge, hvorfor? 

Hvoraf kommer Jorden? Ja det er nu ſaa ſimpelt og 

lige til at fvare, "Den blev ſkabt,“ derom er der ikke 
mere at ſige. 

Men hvorfor er den da frugtbar paa et Sted og ufrugt- 
bar paa et andet? Jo, den blev ſkabt faa.” Men nu jer 

vi i alle Lande at en forſtandig og driftig Dyrker ofte faar 
mere Udbytte af et Stykke meget daarlig Jord end en An— 
den af et fom er “ſkabt“ frugtbart. Hvoraf kommer det? 
„Jo, det er den Mands Flid fom gjør det.“ Men menne- 

ſkelig Kundſkab og Flid kan vel ikke “ſkabe?“ "Nei, 
men Skaberen lagde ſin Velſignelſe til Mandens Jord 
fordi han var flink. Gud velſigner Flid fordi det er en 

Dyd.“ Ganſke rigtig, Gud velſigner Flid og alle Dyder, 
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men paa visſe Betingelſer. Hvis denne flittige Mand 
havde arbeidet Nat og Dag paa en fold, ſtiv Lerjord, øft 

Band paa den, lagt mere Ler paa den, og atter vandet 
den, vilde faa Gud have lagt fin Velſignelſe til Mandens 
Flid? "Nei, Manden var jo taabelig.” 

Nu, altſaa Gud velfigner ikke taabelige Menneſker, er 

det faa? Det bjelper altſaa ikke at han var "flink" 
FUD maa forenes med Kundſkab og Indſigt, ellers kommer 
ikke Velſignelſen. Men hvis nu denne Mand for det forſte 
havde været umaadelig kundſkabsrig og lærd og dertil 
flittig, faa lærd for Exempel at han kunde maale de fjer- 
nefte Stjerners Afſtand fra Jorden og veie dem i fin 
videnſkabelige Veegtſkaal indtil Pund og Uncer, hvis han 
havde funnet beregne Sol- og Maaneformorkelſer paa 

Minuttet, og forudſige Kometers Tilfyneblivelje paa Mil— 
lioner Miles Afſtand i Himmelrummet, og ſaa begyndte 
for Alvor og med Flid at arbeide i Leret, men med 
Neſen i Veiret og Diet fæftet paa Kometens lange Hale, 
ſaa havde vel Gud lagt ſin Velſignelſe til Leret ſaa det 
havde frembragt hundrede Fold? Manden var jo baade 
flittig og lærd. Ja, Nianden var baade lærd og flittig, 
men Lærdommen var blandt Stjerner og Kometer og Fli- 
den i Lerjorden og faa kunde der naturligvis ikke blive 
nogen Velſignelſe af. 

Denne Mand med Neſen i Skyerne og Henderne i 
Leret var lig enkelte Preſter der leeſer og ftuderer om 
Guds Raadflagninger fænge for Verdens Grundvold blev 
lagt, medens de gjør Splid og Uenighed i Menighederne; 
bryder op Kirkedore med Hammer og Tang, og trætter 
med fanatiſke Modſtandere om ufattelige Gaader og My- 
ſterier, iſtedenfor at de med Flid burde anvende ſin Tid 

og fine Kundſkaber paa at ſoge Retfærdighedens Stier og 
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arbeide imod Uvidenhed, Drukkenſkab, Uſedelighed og Fa— 

natisme, og ſoge at lere Guds Sandhed at kjende 
ved at gjore hans Villie for at der kan komme 
Velſignelſe til deres Arbeide. 

Thi denne Velſignelſe er betinget af at Kundſkab og 
Flid gjælder en og ſamme Ting, at man ſoger Oplysning 
om og anvender den i det Fag man har. 

Saaledes er det Farmerens Kald at føge Kundſkab om 
ſin Gjerning og at anvende den med Flid. J hans Fag 
er det fom i alle Andre, at der idelig maa ſporges: 
„Hvoraf kommer dette? Hvad ſkal gjøres forat det fan 
blive faa og faa?” Der maa granſkes, der maa experimen- 
teres, der maa ſoges og arbeides. 

Hvoraf kommer Jorden? 
Hvorfor er ikke dens Overflade enten bare Jord, eller 

bare Sten? 
Hvad er det for Noget i Jorden fom gjør at Frøet 

ſpirer og ffyder op Blade, Stengel, Løv, Blomſter, og bæ- 
rer Frugt efter fit Slags? 

Hvoraf faar det Farve, Lugt, Smag? 

Hvad ſkal Rødderne i Jorden? Hvad gjør Bladene og 
Qøvet i Luften? 

Hvilken Indvirkning har Lys og Mørke, Fugtighed 
eller Torke? 

Forsges Jorden og Luften, eller formindſkes den af 

denne idelige Opſugen og Opſamlen hvoraf Plante— 

og Dyreriget lever? Bliver Forraadet aldrig ud— 
tomt? 

Kan Menneſket tage Del i disſe Naturprocesſer enten 
til at fremſkynde eller forhindre dem? 

Paa mange af disſe og lignende Sporsmaal, har nu 

Videnſkaben Noget ganſke beſtemt at ſvare, medens i 
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mange FTilfælde, Svaret endnu udebliver eller er aldeles 
jvævende og ubeftemt. 

Chemi, Phyſic, Geologi, Aſtronomi og de øvrige ſaa— 
kaldte Naturvidenſkaber, alle hver for fig, men dog i En— 
hed, ſoger de at loſe disſe Opgaver; og alle tilhobe er de 
Jorddyrkningens Tjenere. Og Jorddyrkeren ſelv bor ikke 
være uvidende om disſe Videnſkabers Hovedſandheder, 
allerførft Chemiens. 

Betreffende Nogle af de her fremſtillede Sporgsmaal 

ſkal vi gjøre forte Antydninger til Svar. 
1. Hvoraf kommer Jorden? 

Videnſkaben antager, den ved iffe, men den anta- 
ger, fordi jo mere man forſker jo mere tyder alle Tegn, 

baade paa Jorden og blandt Himmellegemerne, paa, at 
Skaberverket har gaaet ſaaledes til: Himmelrummet var 
opfyldt af et formloſt Støv. Ifølge Skabermagtens 
Villie, ſamlede dette Støv fig i Masſer, fom hver kom paa 
fit beſtemte Sted og fik fin beſtemte Bane hvorpaa den 
ſkulde lobe og dreie fig, omtrent paa ſamme Maade jom 

vor Jord dreier fig om paa fin Pol en Gang hver Dag, og 

gjør fin Tur rundt Solen en Gang hver Aar. 
Saadanne Masſer er Sol, Maane, Jord og alle de 

Stjerner der vrimler i Himmelrummet. 
IJ denne Samlings-Proces blev disſe Masſer til glø- 

dende Ildkugler, fom Solen nu vides at være. J Tider— 

nes Lob kjolnede disſe af; Afkjolingen gik raſkt frem i de 
ſmaa Masſer, fom Maanen, der antages at være gjennem— 

fjølet, medens paa Solens umaadelige Masſe er Afkjolin⸗ 
gen umerkbar. Af Jorden er Merſkorpen affjølet medens 

dens Indre er glødende Hede. Merſkorpen af vor Jord 
blev til Sten, fom naar den blev fold, tillod Bandet, der 

før foævede om den i Form af Damp, at ſamle ſig paa 
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Overfladen. Det fom fjølner frymper ſammen. Efterſom 

Jorden endnu fjølnede frøb den ſammen, og Yderfforpen 

Der var bleven haard og ftiv, maatte brifte. I lange Strøg 

kaſtedes den op i ftore Masſer fom blev til FFjælde, me— 

dens andre Dele blev til Daler og Fordybninger hvori 
Bandet ſamlede fig til Søer og Hav. | 

Paa dette ugjeſtfrie Vand- og Stenvildnis ftrømmede 

Solens Lys og Varme; Vandets Fordampning foregik i 
en uberegnelig Mengde, og vilde Regn- og Vindſtorme 
tumlede fig i uſtyrlig Leg over Fjælde og Stenhobe. Ved 

vexlende Sommerhede og Vinterkulde ſaavelſom ved Luf— 
tens og Vandets Indvirkning, opløftes Stenmasſerne lidt 
efter lidt og ved Regnflom ſkylledes ned over Daler og 

Sletter i Form af Sand og Grus. Det Hele var, ſaaat 
ſige, et chemiſk Laboratorium, hvor alle Naturens Magter 
arbeidede paa at opſmuldre og oploſe Stenmasſerne og 

brede dem udover Overfladen for at gjore den modtagelig 
for Plante- og Dyrelivet, fom Skaberen i fin Tid ſkulde 
fore ind paa den. 

De forſtjellige Stenarter afgav forſkjellige Slags 
Sand og Ler og disſe indeholdt mange af de Stoffer ſom 
ſkulde blive tjenlige til Planteføde, hvoraf de fornemſte 
var Phosphorie acid (Fosforſyre) og Potash (Kali). 
Fra Luften ſkylledes ned ved Regnet andre plantenærende 

Stoffer, der i forſkjellige Forbindelſer kommer ned i Jor— 

den og bliver tilgjængelige for Planternes 1 ſaaſom 
Nitrogen (Kvelſtof). 

Efterſom Planterne voxede op, ſamlede de baade fra 

Luften og fra Jorden forſkjellige Slags nærende Stoffe. 
Fra Luften er Carbon (Kulſtoffet) et af de vigtigſte. 
Disſe forſte Plantevexter døde og gif i Forraadnelſe, og 

deraf begyndte den for ſenere Planteliv ſaa vigtige Muld 
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at ſamles hvoraf der næften overalt findes et Lag paa 
Jordens Overflade. 

Planterne, ſom beſidde det Fortrin for Dyrene, 

at de kan optage i fig de uorganiſke Stoffer fra den døde 
Natur fom omgiver dem, og chemiſk omforme dem til or— 
ganiſke, maatte altſaa blive Dyrenes Forgjengere og hjelpe 
til at gjøre Jorden beboelig for levende Veſener. 

At den her i forte Omrids antydede, har været Gan— 
gen i Naturens og Jordens Tilblivelſe, fom vi nu kjen— 
der den, er der utallige Spor eller Tegn ſom alle tyde 
hen paa. 

Enten vi antager at alt dette blev fuldført i fer Gange 
24 Timer efter Klokken, eller at det tog fin Begyndelſe i 
Evighedens Dyb og har vedvaret i Millioner og atter 
Millioner Aar kan hverken tage fra eller lægge til Ska— 
berens Visdom og Magt. Videnſkaben har faa utallige 
Beviſer for Rigtigheden af ſine Slutninger at de fleſte 
Theologer har forlængft fluttet fig til den Tanke, at med 
fer Dage menes der i Bibelen kun fer paa hinanden føl- 

gende Tidsrum af ubeftemt Længde. 
Det kunde jo je lidt mere underligt ud, om den 

almægtige Skaber for hvem tuſind Aar er fom en Dag 
og fom ingen Begyndelſe har og ingen Ende, om han ſkulde 
have Dvælet fra Evighedernes Begyndelſe til nu nylig, og 
ſaa i ſex Dages Haſtverk have fuldbragt hele Verdens— 

ſyſtemet, og overalt ladet det faa Udſeende af at have be— 
ftaaet giennem uberegnelige Tidsrum, og at have gjennem— 
gaaet en ſagte og ordensmeessſig Udviklingsgang efter 
beſtemte Love. Det kunde jo, ſiger vi, have ſeet mere 
underligt ud, dette forblommede Haſtverk, men det kan paa 
ingen Maade tjene til at fordybe i dos Føleljen af Guds 

Visdom og Godhed og Magt. Menneſket er fom den unge 

— 
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Salomon * i Fabelen, altfor tilbøielig til fun at fe Unde- 
ret og Magten i det fom fler paa ujædvanlig Maade 
og i Hat. 

Saaledes fom den almægtige Skaberaand nu virker 
for vore Øine i Naturen i den fljønnefte Harmoni, uden 
nogen Haſt eller Overilelſe, men efter beſtemte Love, faa, 
at ſelv den fvage Menneſkeforſtand fan beregne paa Mi- 
nuttet Solens Formorkelſer og Stjerners Gang, faale- 
des, ſynes det os, er det rimeligt at antage, at han har 
virket fra Evighedens Begyndelſe, da der i ham ikke gives 
Skygge af Forandring og Omſfekiftelſe. 

Dorer Jorden? 

Dette kan nok fe ud til at være et taabeligt Spørga- 
maal, men maaſke at Det ved nøiere Betragtning fan vife 
fig ikke at være faa taabeligt enda. Der fan Ingen for- 

ſporge fig, figer et Ordſprog. Kundſkab kommer ofteft i 
Form af Sporgsmaal, og det er ved at lede man finder. 

Den ſom ikke ſporger, faar heller ikke Svar, og den ſom 
ikke leder han finder ikke. 

Den fom med et aabent Sie og med føgende Sind dyr- 

fer Jorden, han vil hver Dag faa Anledning til at fpørge. 
Naturen er, faa at fige, fuld af Sporgsmaalstegn, og den 
opvakte Menneſkeaand maa føge at opklare disſe Gaader i 
Naturen. Den ſom ſer paa Jorden, og meerker det tykke 
Lag af Jord ſom findes paa dens Overflade, vil ſporge: 
hvorfra kommer alt dette? Men den ſom graver en Brond 
og paa en Dybde fra 20 til 40 Fod og derover finder Lev- 
ninger af ſtore Træer kan ikke undgaa at fpørge, hvorledes 
er Dette kommet her ned? Naar man finder ſtore Stræk- 

ninger af Jorden underlagt med tykke Lag af Stenkul eller 

* Se Krummachers Fabel, Side 39 og 40. 
Farming med Hoved og Hender. 4. 
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Kalkſten fom er fulde af forftenede Planter og Dyr, faaat 
hele Masſerne ſynes at være dannet af disſe, faa maa 
man ſporge: Hvorledes har dette gaat til? Dette maa 
engang have været Jordens Overflade, thi Træer, Plan- 
ter og Dyr vorer vel ikke under Jorden. Hvorledes er 
faa et Lag af Jord og Muld i Hundreder af Miles Ud- 
ftræfning kommet ovenpaa disſe? Det kunde jo have ſkeet 
paa et eller andet Sted ved en forfærdelig Omveltning, 
men naar det findes næften over hele Jorden, faa bliver 

det en anden Sag. Saadanne Sporgsmaal, fom vi alle- 
rede har feet, beſvares jo tildels derved at Jordens Yder- 

del en Gang beſtod af opbrudte vældige Stenmasſer fom 
ved Paavirkning af Luftens og Vandets Magter, opløftes 
og ſpredtes ud over Jorden. Saa begyndte Vegetationen 
at opſamle Luftens og Jordens uſynlige Gaſer, og ſom den 
ene Slegt efter den anden faldt om og gik i Forraadnelſe 

dannedes deraf et Lag af Muld paa Jorden. Bare det 

Lov fom falder af Skoven og det Gres fom paa de ube- 
boede Brærier falder om og oploſes, vil i nogle Aar danne 

et betydeligt Lag af Muld. 
De Fjelde og Stene fom endnu rager op over Jordens 

øvrige Flade er bare ubetydelige Levninger af hvad der en 
Gang har været, og disſe er udfatte for den ſamme Paa— 
virkning af Naturens Kræfter fom før. Deres Masſer er 
i fortſat Oplosningsgang og ved Stenſkred, Jordſkred, 
Regnſkyl føres nedi Daler og paa Sletter og forøger 

Jordens Masſer i disſe Dele. Ved Bekkers og Floders 
utrættelige Lob beres umaadelige Mengder af opløft 
Jord, hvoraf en Del bliver tilbage paa Veien og en Del 

beres ud i Havet og bliver til Land og Ser. 
Den fom bare lægger Meerke til en af vore mange 

Rivers eller Floder vil ſtrax kunne ſe paa de Dale 
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hvorigjennem de [øber, paa de Bakker og Bluffs fom 

neſten alleſteds omgiver dem, hvilket Herverk de i Tider— 
nes Lob har udført. Hvis Nogen tvivler paa at Vandet 
har funnet gjøre dette, faa kan han blot ſporge en af vore 

Dakota⸗Farmere ſom har ſet Misſouri-Rivers vrede og 
morke Vande. Tag op et Glas fuldt af dette Vand og 
lad det ſtaa til den oploſte Jord famler fig paa Bunden, 
faa vil man faa et Begreb om hvilke Jordmasſer denne 
milebrede og voldſomt tumlende Strom beerer med ſig ud 

i Havet. Hvormeget paa en Dag —et Aar 100 Aar? 
Hvor ſamles det fra, hvor gaar det hen? Ethvert ftørre 

Regnſkyl bærer med fig ſtore Mengder af Jord fra 
alle Dele af Landet, fra de hoieſte Klipper og de fla— 

deſte Prœerier og flytter dem et Skridt ud imod Havets 
Svelg. 

Der er mangen ufyndig eller uforfigtig ſkandinaviſt 
Farmer, maaſke du ſom leſer dette, der har en ikke ubety- 
delig Del af ſin bedſte Jord den Dag i Dag paa Reiſen 
til Mexico⸗Gulfen, maaſke meget af det allerede er naaet 

frem. I hvilken Skala disſe Forandringer foregaar er det 
vanſkeligt at danne ſig et korrekt Billede af. Viſt er det 
at Verket ſkrider frem efter en Maaleſtok ſom langt over— 
ſtiger vor Indbildningskraft. 

Men de Forandringer ſom vi hidtil har omtalt, kan 
ikke betragtes ſom Vert, men kun fom en Udjevnings⸗ 
proces. 

Det er egentlig kun organiſke Legemer, ſom Planter 
og Dyr, der i Ordets almindelige Forſtand kan ſiges at 
vore. Alt Andet fom maatte fe ud fom Bert kan kun kal— 

des en Forøgning af Stoffet. Naar det betragtes paa den 

Maade ſaa kan det vel ſiges, at Jorden ogſaa virkelig 
vorer, thi | 
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Dens Masſe forøges. 

Dette er uden Tvivl for Mange, felv af dem der har 
lidt Kjendſkab til Videnſkaben, en fremmed og lidt over- 

raffende Tanke. Men vi ſkal i Korthed ſoge at gjøre den 
klar ved uomſtodelige Kjendsgjerninger. Her ſkal vi for- 

lade Geologien og anraabe Aſtronomien, den exakteſte 
blandt Videnſkaberne, om Hjelp. 

J Parenthes ſkal det dog bemeerkes, at vi ikke ledes til 

disſe Betragtninger af Lyſt til at“ komme med noget 
Nyt," eller for at viſe en Smule Lærdom, men for, fom 
før bemeerket, at vække til Eftertanke, til Sporgsmaal og 

lede til deres Beſvarelſe. Ikke allene den uophørlige 
Flom af Sporgsmaal fom indløber til Skandinavens 
Redaktion tildels om videnſkabelige Ting, men de 
ſom ſaa ofte kommer frem i privat Omgang med de min— 
dre“ Boglerde“ viſer at Sindene er opvakte og at der 
er en Trang til almen Oplysning fom bor ſoges af- 

hjulpet. 

Man læfer, f. Ex. om Dr. Schliemans og Andres Op- 

dagelſer af Grekenlands, Lilleaſiens, Perſiens, Egyptens 

og andre Landes gamle Byer. Nede, dybt nede i Jorden 

findes de, ikke ovenpaa. Overalt hvor der findes Levnin— 

ger af gamle eller forhiſtoriſke Bygverk hvis de ikke er oppe 
paa Klipper faa er de nede i Jorden. Hvoraf kommer 
dette? ſporger man. Synke ned kan de jo ikke i betydelig 
Grad. Hvor er nu den gamle mægtige Stad Babylon, 
den ſtolte Herſkerinde paa Euphrats frugtbare Sletter? 
En ujevn JForhøining viſer kun hvor den engang var. 

Dybt nede i Jorden er dens Grundvolde med Levninger 
af deres fjæmpemæsfige Bygverk. Hvor er Troja, Argos, 
Memphis, Ninive, etc. Nede, altid nede i Jorden maa de 
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ſages. Af Jord er du kommen, til Jord ſkal du blive og 
af Jorden ſkal du igjen opſtaa,“ ſynes at ſkulle gaa i Op— 
fyldelje, ikke allene paa Menneſket men ogſaa paa dets 

Henders Gjerninger. Overalt, i den nye ſaavelſom i den 
gamle Verden, Hvor man finder Levninger af ældre Slæg- 
ters Bygveerk, er det altid mere eller mindre nede under 
Jordens nuværende Overflade. 

Nu ſkal vi paa ingen Maade gjøre Mine til at ville ind- 

bilde Læjeren at disſe merkelige Fakta har fin Grund deri 
at Jorden „voxer“ eller at Forøgeljen i Jordens Masſe 
har bidraget veſentlig til at begrave disſe forhiſtoriſke 
Levninger af Menneſkeverk. Disſe Kjendsgjerninger ſkyl— 
des hovedſagelig andre Aarſager fom vi ikke her udførligen 

kan opregne. Vi ſkal blot nævne, at disſe Byers egen 
Materie (opløft Sten, raadnede Bjælker fra Tag og Vegge 
etc.) har bidraget betydelig til at begrave deres Grund— 
volde. Støv fra Veie, pløtede Agre og fjerntliggende 
Sandorkener, vulkaniſke Opkaſtelſer fra Jordens Indre, 

Rog fra tuſinde Skorſtene og ftørre Ildebrande m. m. m. 

bæres ſtedſe om i Luften og leegges ned paa Jordens 
Overflade, helſt der hvor den ikke forſtyrres af Menneſke— 
hænder og hvor ſaadanne Gjenſtande fom gamle Ruiner 
rager frem forat modtage det ligeſom Sneen, der fyger ind 

og ſamles rundt lignende Gjenſtande. 
Men der er endnn en Kilde til Tidens Støv," fom 

vi ikke har nævnt. 
Herom udtaler en af vor Tids flittigſte Forſkere fig 

ſaaledes: „Hvorfra kommer det Støv fom har begravet 
Taarne, Templer og Byer? . . . . Meget af det Støv fom 
ſamler ſig paa Hustagene og i gamle Mures Rifter er 
baaret af Vinden fra ſtovede Veie og Agre. Endog Al— 
pernes ſnebedekkede Spidſe beſtenkes af jordiſk Støv, der 
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bære3 af Vindens Strømninger op i Fjeldluftens Høider. 
Men jeg vover dog at fremfætte den Mening, at der hver 
Dag kommer Støv til vor Jord, fom aldrig 
har gjæftet den før. Fra Rummets Dyb—bhinfides 
Skyerne —hinſides Atmospheren—fra de Materiens Op— 
lagshuſe fom forſyner det blaa Himmelrums Rige, kom— 
mer der en uophørlig om end uſynlig Regn af materielle 
Atomer, der ligeſom Aftenduggen ſamler ſig fra den klare 

Luft og ſenker fig ned paa Jorden i ſynlig Tilverelſe.“ 

Tidens Støv. 

Beviſet for denne Paaſtand kan vi kun levere i forte 
Trek. 

Hvem har ikke fet et Stjerneſkud,“ eller en "Ild- 

fugle?" Hvem har ikke fet disſe merkelige, ſkjonne Feno— 
mener om Aftenen? En uventet Lysning tiltrekker fig vor 
Opmerkſomhed. Maaſke allerede før vi faar Oiet paa 
rette Stedet, er det borte; maaſke ogſaa lader efter ſig en 
lang Lysſtribe, fom ſpreder fig fom en Dæmring, og faa 

fagte forfvinder. Maaſke ligner det en Stjerne der falder 
med ubegribelig Hurtighed mod Jorden, men fom ofteft 
bliver borte og forfvinder førend den naar frem. En, to, 
tre, maaffe flere af disſe følge hinanden eller kommer ſam— 
tidig tilſyne. Atter men ſjeldnere kan det være i Form af 
en ſtor Ildkugle der oplyſer den mørfefte Nat med Da- 

gens Klarhed og med et frygteligt Brag ſtyrter mod 

Jorden. 
Disſe er ikke ukjendte Gjæfter, men —hvad er det for 

noget? Hvor komme de fra? 
Videnſkaben kalder dem Meteorer. Navnet kommer 

det ikke an paa, men at de er fremmede Gjeſter der bejøge 

vor Klode fra fjernt liggende Regioner i Rummet, er af 
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ftørre Interesſe. Ut dette forholder fig faa er nu Viden— 
ffabsmænd i alle Lande fuldkommen enige om. En af de 
førfte fom fremlagde Beviſer derfor er den bekjendte ſvenſke 
Nordpolsfarer og Videnſkabsmand Baron A. E. Norden— 
ſkiöld. Han beretter om ſtore Ismasſer i Polarregionen, 
der var bedekket med et graat Pulver, hvoriblandt var 
ſmaa Klumper af magnetiſk Jern. Lignende Nedfald be— 
rettes der om fra Nerheden af Stockholm, fra det Indre 
af Finland og fra Spitsbergen og Island. I fin Jnd- 
beretning om Vegas Nordpolsreiſe rundt Europa 
og Aſien, fortæller Baron Nordenſkiöld om flere faadanne 
Tilfcelde. Lignende Beretninger kommer fra Videnſkabs— 
mænd i alle Land. Mange af disſe har ſamlet dette Støv 
fra Sneen, og ved Analyſer fundet at det indeholder den 
ſamme Materie ſom altid findes i Meteorer ſom er faldne 

til Jorden og analyſeret, nemlig: Jern, Nikkel og Kobolt 
m. m. Saadanne Smaaklumper af magnetiſk Jern er 
bleven opſamlede fra en Mengde forſkjellige Steder over 
hele Verden, fra Mont Blancs Spidſer, fra Regn ſom 
nylig er faldet, fra Taarnet af Notre Dame Kathe 
dralen i Paris, fra St. Bernhard, og fra høte 
Kirketaarne i mange Land. Overalt findes disſe 
ſmaa Jernkorn fom altid have umiskjendelige Merker af 
at have været ſmeltet i Luften førend de naaede frem til 
vor Jord. 

Altſaa antages det at Luften bærer et fint Metalftøv 
og her og der ftørre og mindre Metalklumper fom ftadig 
falder til Jorden enten blandt Regn og Sne eller fagte og 
uſynlig daler ned fra Luften og finder Leie paa vor Jord. 
Dette uophørlige Regnfald fra det ydre Himmelrum er 
fom ofteft uſynligt for det ubevæbnede Øie; men tildels 
kommer det ogſaa tilſyne i umaadelige Masſer til Men- 
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neſkenes Skrek, Forbauſelſe og Beundring. Netopi disſe 
Dage (9de, 10de og 11te Auguſt, 1885) har vi været 
Vidne til det aarlige Meteorregn fom falder i Auguſt 
Maaned. Kunde vort Sie fe alt det Stof fom i disſe 
Regnfald gjæfter vor Jord fra Himmelrummet, vilde det 
vekke i os den Beundring og Wrefrygt for Skaberen og 
hans Verks Storhed ſom et ſaadant Skue bor frembringe. 

At disſe ftørre meteoriſke Regnfald regelmeœesſig 
viſer fig hvert Aar (de fornemſte i Auguſt og Novem- 
ber) beviſer at der ligger i Rummet paa beſtemte Steder, 
ſtore Mengder af denne Materie, hvormed Jorden paa fin 
aarlige Reiſe rundt Solen kommer i Berøring og hver 
Gang tiltrækfer fig en Del af det. Det antages at en 
ubegribelig Mengde af dette uformede Verdensmateriale 
danner en Ring eller Ringe der beveger ſig rundt Solen 

paa ſamme Maade fom Jorden, men i en ſaadan Retning 
at Jorden til beſtemte Tider kommer til at krydſe deres 

Bane. Disſe kan altſaa ſiges at være, efter Stoffets Be— 
ſkaffenhed, umaadelige ringformige Kometer, der lober 
paa beſtemte Baner i Himmelrummet. 

En anden ſaadan Ring, mere righoldig hvad Stoffet 
angaar, og endnu langt ftørre i Omfang, har en faadan 
Bane at den kun en Gang hver 334 Aar nærmer fig Jor— 
den. Atter andre meteoriſke Masſer har en faa uberegne— 
lig Gang at de kun antages at flyde ligeſom Skyer i Rum— 

met. Hele det uendelige Rum kan ſaaledes antages at 
være mere eller mindre opfyldt af uformet Stof, fom ſve— 

ver og krydſer i alle tenkelige Retninger, enten i Form af 
ufynligt Støv, eller Meteorer, ftørre og mindre, eller Ko— 

meter eller Nebulæ (Skyer). Af dette Materiale kom- 

mer der hver Dag og hver Time mere eller mindre ned for 
at finde Ro og Hvile paa vor Klode. 
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Er nu dette fremmede Stof i faa betydelig Mengde at 
det fan have nogen merkbar Virkning paa Jorden? 

Herom udtaler de lærde Forſkere fig ſaaledes: Ehren— 
berg (citeret efter et Verk af Alexander Winchell) figer, 
at det Støv fom faldt ned i Lyon i Frankrige, 1846, paa 
en Vidde af 400 Kvadratmil, antages efter Beregninger af 
franſke Videnſkabsmend, at betøbe fig til 793 Tons. 
Ehrenberg beregner ligeledes at 27 Tons rodt Stov 
faldt paa 100 Kvadratmil den 6te Februar 1862 i Salz⸗ 
burg⸗Fjeldene i Øfterrige. 

M. Calvert beregner at 15 Tons pr. Kvadratmil 
faldt i Kärnthen den 5te April 1869. Baron Nor- 
denſkiöldſiger: „Jeg beregner det Kvantum Støv fom 
blev fundet paa Iſen nordenfor Spitsbergen til fra 1 Ti— 
endedel til 1 Milligram pr. Kvadratmeter; for hele Aaret 

belob det fig formodentlig til mere end fidftnævnte Tal. 
Men 1 Milligram paa hvert Meter af Jordens Overflade 
vil beføbe fig til henimod en halv Million Tons om Aaret.“ 
Dette kan dog have indbefattet Støv af jordiſk Op— 
rindelſe. 

Men den ſom har veeet Vidne til de ſtorartede Ild— 
regn“ fom paa forſkjellige Steder og Tider ſaaat ſige fyl- 
der Luften i Timevis og helt bedeekker Jorden med den 
glodende Masſe, ſom f. Ex. her i Landet i 1883, eller ſom 
i Queengouck i Indien i 1857, han vil ikke kalde det 
Smaating. Naar man faa betenker at Stovet, fom ſtadig 
kommer, ikke ſees med Siet, at Meteorer ikke ſees om Da— 
gen, og at de allerfleſte blive ved Sammenſtodet med 
Luften oploſte af Heden og ikke kan ſees med ubevæbnet 
Die, men kun med Stzjernekikkert, faa bliver det end mere 
klart at Mengden er umaadelig. 

Herom ſiger Hr. Winchell: "Der er bedſte Hjemmel 
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for den Mening at 74 Million Meteorer ſtore nok til 
at kunne ſees med Oiet alene, pasſerer gjennem vor Luft 
hvert Døgn, og dette Tal maa foroges til 400 Milli— 
oner naar de indbefattes fom kun ſees med Kikkerten. 

Arago anflaar at han faa 240 Tuſind, med det nøgne 
Die, den 12te November 1833, paa 3 Timers Tid. Min 

Fader,“ ſiger han videre, "fom var Vidne til dette merk— 
værdige Regn, har ofte beſkrevet det Syn han faa for 
Dagslyſet hin mindeværdige Morgen, paa en Maade fom 
gjør det trolig at Hundreder af Millioner vifte fig paa en 
Par Timers Tid. Luften var ligeſom behængt med et 
Net af Ildtraade og Sneen paa Marken var en eneſte 

Glod.“ 

Store Meteor-Masſer. 

Mange af disſe Rummets Sendebud er dog altfor 
ſtore til at funne ophedes og oploſes til Gniſter paa den 
korte Tid de farer gjennem vor Luft, og derfor kommer de 

til Jorden i Form af Meteor-Sten“ af ftørre eller min⸗ 
dre VBægt, fra et Pund til flere Tons. J Januar 

1879, rammede en ſaadan Gjeſt et Hus i Indiana og 
paa Veten ned til Kjelderen pasſerede den igjennem Lege— 
met paa en Mand der laa i Sengen. Lignende Tilfeelde 
er bleven berettet fra andre Steder. Hvis vi ikke huſker 
feil, dreebtes en Mand af en ſaadan Meteor i Jowa for 
ikke mange Aar ſiden *. 

4 

* Netop idag (lfte Okt. 1885) fom vi Iæfer Korrekturen heraf, leeſer vi følgende 

å Chicago Tribune: »Etſtorartet Stue. Claysville, Pa., 30te Sept. Den 

Aerolit eller meteoriffe Sten, hvis frygtelige Brag hørtes næften over hele 

Waſhington og Alleghany Countter forleden Lørdag, faldt paa Mr. Bucklands Farm 

i Jefferſon Townſhip nær Weſt-Virginia-Grendſen, iſtedenfor ved Cecil fom før 

meldt. Ellis Jones, en Poſtkjorer, var Vidne til den glødende Masſes Flugt gjen— 

nem Himmelen. Han ſiger at han aldrig har feet et faa frygteligt og overveeldende 

Stue. Heſten ſtandſede brat og der hørtes en Suſen fom af et raſende Uveir. Han 
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Sluttelig figer Hr. Winchell: „Af denne Overſigt over 
Fakta og Theorier, fer det klart ud at Tidens Støv' kom— 
mer ned til os fra Yderrummet mellem fjerne Planeter. 

Denne Materie er Proven paa det Stof ſom exiſterer i de 
fjerne Regioner hvor Stjernerne ſkinne. Det kommer til 
os og vi haandtere det og prøver det og finder at det afurat 
ligner det Stof fom vor Jord er dannet af. Vi er ſaale— 
des ikke iſolerede eller afſkaarne, fom vi havde tenkt, fra 

Stjernernes Rige. Disſe Meteorer er Sendebud—glø- 
dende Ildbud —ſom bringer os Tidender fra de langt bort— 
liggende Provindſer og forvisſer os om at det Herredom— 
me ſom raader paa vor Jord adlydes i villig Underdanig— 
hed i de fjerneſte Yderfanter af Univerſet.“ 

Hvad kommer det os ved? 

Vi har dvelet lengere ved dette Kapitel end kunde fy- 
nes pasſende for et Verk af dette Omfang og Øiemed. 
Men vi ſynes at Jorddyrkere fremfor andre har godt af at 
ledes til Eftertanke om den Jords Beſkaffenhed og Tilbli— 
velſe ſom han ſerlig ſtaar i Forbindelſe med. Det vil 
kanſke hjelpe til at give os Agtelſe for vort Kald naar vi 
tænfer paa at den Jord vi behandler har havt en faadan 
Hiſtorie, at det Støv fom vi maaſke med Foragt vaſker af 
vor Haand er kommet til os fra hundreder af Millioner 
Miles Afſtand, fra fjerne Opholdsſted blandt Gtjer- 

faa op og blev var heit oppe i Luften en ſtor Masſe der bevegede fig med ubegribelig 

Hurtighed, og fom han beffriver fom en umaadelig Glo, i Storrelſe fom den ftørfte 

Ladebygning. Der faa ud til at hænge ved det en uhyre Flamme af en mørkere 

Kolør end ſelve Gloen og ſom ſmalede af til en mørt Hale med en flakrende Bevægelje. 

Sieblikkelig, figer Mr. Jones, ophørte Braget, Ilden, Flammen, og den morke Hale 

forſvandt og Stenen antog en blaahvid Farve, fom den beholdt indtil den gik ud af 

Sigte. J Faldet braſt Stenen i tre Stykker. Den har en graaagtig Kolør med rod— 

lige Striber og er mere end 30 Fod i Firkant. Folk ſamler ſig fra alle Kanter for 

at beſe Underet.“ 
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nerne, fom Sendebud fra og Vidnesbyrd om Skaberens 
Almagt, Visdom og Godhed. 

Disſe Tilſkud fra Stjernerigets Dyb har vel ikke hjul— 
pet ret betydeligt til at begrave Ninive og Troja, men de 
Danner dog en ikke ubetydelig Del af den Jord vi dyrker 
og har Krav paa vor Tanke og Flid for den Verd de har 
bragt med ſig. 

Jorden og Planterne. 

Har vi ſaaledes kaſtet et flygtigt Blik paa Jordens 
Tilblivelſe og Beſtanddele, faa kan det ſporges, hvortil 
den tjener? Hermed ſkal vi ikke leenge opholde os, thi det 
er jo nogenlunde klart for Dyrkeren. Jorden tjener: 

1. Som et Fodfæfte for Planterne; uden Noget at 
ftaa i, ſelvb om al Næring var forhaanden og tilgjængelig, 
kunde de jo ikke vore. 

2. Den jfaffer Planterne Jøde. Ligeſaa viſt fom 
Menneſket lever af den Mad det ſpiſer, ligeſaa viſt lever og 
trives Planterne af Jorden. Omendſkfjondt de kun faar 
en ringe Del af fin Føde fra Jorden (den ftørfte Del kom— 

mer jo fra Luften) faa er dog denne Del en ganſke nød- 
vendig Betingelſe for Vert og Trivſel. 

3. Jorden er det Verkſted hvori mange Slags Stof 
ſom i fig felv er unyttige, bearbeides og omformes, ſaaat 
det bliver brugeligt for Planternes Rodder. Denne che— 
miſke Virkning foregaar beſtandigt i Jorden og naar denne 
bliver uhindret og har de rette Betingelſer bliver Jorden 
frugtbar. 

Hvori beftaar Frugtbarhedd 

1. Frugtbarhed beſtaar deri, at Jorden beſidder nok af 
de Slags Stof fom vi kalder Planteføde. Dennes vigtigſte 
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Beſtanddele er, fom vi før har bemerket: Nitrogen (Kvel⸗ 
ſtof), Phosphoric acid (Fosforſyre) og Potash (Kali). — 
(Vi ſkal herefter kun bruge de engelſke Navne, da den 
amerikanſke Farmer vil have mere praktiſk Brug for dem.) 

Der er flere, ja, mange andre chemiſke Stoffer, der 

tjener Planterne fom Føde, ſaaſom Kalk, Magneſia, Sul- 
phuric Acid, Jern etc., men efterſom disſe i Almindelighed 
findes i Overflod, faa er det de førftnævnte fom det her 
kommer meſt an paa. 

2. For det andet, maa Plantefoden befinde ſig i en 

ſaadan Blandning at Planterne kan faa Tag i den. Dette 

er af allerftørfte Vigtighed. Det hender ofte at Jorden kan 
have Plantefode i rigelig Maal, men dog ikke være frugt⸗ 
bar, netop fordi at denne Nering ikke er i den Form hvori 
Planterne vil have den. En der har mange Aars Erfa— 
ring i Jordbruget, Prof. Arnold, ſiger endog at “det er 
yderſt ſjeldent at Jordens Ufrugtbarhed 
kommer af Mangel paa plantenerende Stof, 

men i 99 Tilfelde af 100 er Aarſagen til Ufrugtbarhed 

den, at Jorden ikke er i den Tilſtand at Planterødderne 

fan faa benytte den Føde fom Jorden har i Overflod.“ 
Det vil altſaa heraf ſees at det er Dyrkningen hvorpaa 

det hovedſagelig kommer an. 
3. For det Tredie maa Jorden have Fugtighed nok 

til at tilfredsſtille Plantens Tarv. Men denne Fugtighed 
maa ikke være i ſaadan Mengde at Jorden bliver hvad 
man kalder “vandſyg.“ Planten er aldeles fom Menne— 

ſket, den maa have Drikke ſaavelſom Mad, men Intet er 
mere ſkadeligt end “for megen Drik.“ 

Erfaring har viſt, at den Grad af Fugtighed, ſom er 
meſt tjenlig for Plantens Trivjel, er at Jordftøvet eller 
Jordpartiklerne ſelv er fugtige, men at Mellemrummet 
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mellem disſe er aabne og ſaaledes tilgjængelig for Luften. 
Altſaa ftaaende Vand maa Jorden ikke have. 

4. For det Fjerde, bør Jorden være i den allerfineſte 

Oplosning. En grov, klumpet Jord er mindſt ſkikket til 
at bære rig Frugt. Det er kun naar Jorden har den til— 
borlige Fugtighed og er vel pulveriſeret, at de chemiſke 

Procesſer hvorved de forſkjellige plantenærende Stoffe 
blandes ſammen i rette Forhold, kan foregaa. 

For at Jorden kan give Dyrkeren det bedſte Udbytte 
og det ſtorſte Vederlag for fit Arbeide og Udlæg, er det 
altſaa forſt og fremſt vigtigt at ſe til at Jorden har de her 
nævnte Betingelſer. Dette danner Grundlaget for al 
Jorddyrkning. 

Det forſte Sporgsmaal fom maa beſvares er om Jor- 
den er i rette Tilſtand med Henſyn paa Vandforraadet. 

Dernæft om Jorden er i den Tilſtand med Henſyn paa 
Finering eller Oplosning at Plantefoden kan blandes og 
blive tilgjængelig for Rodderne. 

For det Tredie om den nødvendige Planteføde er til— 
ſtede. Disſe Betingelſer ſkal vi i folgende Afſnit føge at 
behandle i Kapitlerne: Draining, Pulveriſering 
og Gjødsling. 
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Kapitel V. 

Draining. 

Bor man førft valgt fig et Hjem og det Stykke Land 
ſom antages at frembyde de bedſte Betingelſer for 

Held og Lykke, faa hviler det paa Eieren at behandle Jor— 

den paa den bedſte Maade. Det maa faftfættes fom en 

uomſtodelig Grundjætning at det altid lønner fig at dyrke 
Jorden paa den bedſte Maade, og at den allerfrugtbareſte 

Jord kun giver af ſig i Forhold til det Arbeide og den 
Forſtand Dyrkeren lægger ind i fit Brug. Den, fom ikke 
dyrker Jorden faa godt fom han kan, han gjør fig ſkyldig 
i Odſelhed; thi at vanrygte Jorden er det Samme fom at 
odſle bort Guds Gaver. Det er derfor ikke allene fordi 
det er nyttigt at man bør ſoge at vinde det ftørfte Udbytte 
af Jorden, men det maa betragtes ſom en Pligt. Thi den 
ſom ikke føger at opnaa den hoieſte Fuldkommenhed i fit 
Kald, han er ſkyldig i Overtredelſe. 

Der er maajfe ingen Ting fom er mere fornødent og 

mindre forftaaet blandt Veſtens Farmere end Draining. 

Draining har ſamme Forhold til Jorddyrkningen ſom 
Grundmuren har til Huſet. Uden en god Grund, vil ikke 
Huſet blive varigt, og en ſtor Del af Arbeidet bliver til 
ingen Nytte. Bandet og Ilden er Menneſkets bedſte Tje— 
nere, men kun naar de behandles med Forſtand. River de 

fig los fra Menneſkets Kontrol, faa bliver de dets værfte 
Fiender. Ilden har vi dog nogenlunde tilfredsſtillende 
leert at behandle, medens Vandet endnu paa mange Maa— 
der fægger ukjendte Hindringer i Veien, og det allermeſt 
for Jorddyrkningen. 
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Jordens Frugtbarhed er betinget af Regn fra Skyerne, 
men den er ogſaa betinget deraf at Vandet ikke bliver lig— 
gende i Jorden fom dødt Band der udelukker Luften og hin- 
drer Rødderne fra at trænge ned og vinde Næring af den 
dybe Jord ſom Amerikas Farmere med Rette er ſtolt af. 

Mangen Farmer vil maajfe ſige: „Ja, Draining er 
dog ikke for mig. Feilen paa mit Land er at Bandet lober 
af altfor hurtigt og tildels tager Jorden med; jeg behøver 
nok heller at dæmme op for at beholde Vandet end at grave 

Grøfter for at faa det til at lobe af.“ 
Saaledes fan det ogjaa virkelig fe ud; men i de fleſte 

Filfælde beror dette paa en Misforſtaagelſe, og maaſke vil 
det efter Haanden blive klart at netop det Land fom mindſt 

kan ſynes at trænge det vil gavnes meſt ved en grundig 

Underdraining. 

Grundbetingelſer for Draining. 

1. Vandet ſom falder ned paa Jorden for at gjore 

den frugtbar maa ikke lobe af paa Overfladen. 
2. Vandet bor ikke blive ftaaende hoit oppe i Jord- 

ſkorpen, thi derved udelukker det Luften fom er nødvendig 
til Frugtbarhed. 

3. I ftaaende Band trives ikke Rødderne af de Frug⸗ 
ter og Kornſorter ſom Jordbruget frembringer. 

4. orden behøver Fugtighed; men den maa være i 

ftadig Bevægelfe, aldrig i ftaaende Masſe. 
5. De Planter fom trives i ftaaende Vand er enten 

Ukrud eller, med faa Undtagelſer, ganſke unyttige for 

Menneſket. 
6. For at Jorddyrkning i Lengden kan lønne fig 

maa Jorden grundig draines, enten paa naturlig eller 
kunſtig Naade. 
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Et nyt Experiment. 

Forend vi gaar over til en ſyſtematiſk Behandling af 
kunſtig Draining, ſkal vi noget udførlig omtale et nyt 
Forſog i Jorddyrkning, fom i de ſidſte Par Aar har til- 
truffet fig megen Opmeerkſomhed iblandt Farmere i Øften 
og tildels over hele Landet. 

Tet ved en liden By ſom heder Wellsville, i Staten 
New Pork, bor Mr. A. N. Cole der fra Barnsben har 

beſkjeftiget fig med Agerdyrkning, og foretaget utallige 
Experimenter fom han ligeſaa utrættelig har forelagt 
Publikum. Hans fenefte Forſog falder han * Subter- 
ranean Irrigation,“ og er jaa vis paa at hans Methode 
vil gjøre en Epoke i Jorddyrkningen, at han allerede vover 
at kalde den «The New Agriculture.“ Om vi end ikke 
kan dele Mr. Coles Vished paa at det vil gjøre en hel 
Omveltning i Agerdyrkningen, faa tror vi dog at der er 

mangt et Stykke Jord der ellers er neſten unyttigt, 
men jon ved hans Methode vil blive frugtbart og bære 
rige Fold. 

Tanken ſom ligger til Grund for denne Draining, eller 
underjordiſke Vanding, tilſkriver han Horace Greeley, der, 
ſom bekjendt, bejfjæftigede fig meget med Jorddyrkning, 

om ikke altid til Fordel for fin egen Lomme. Det var 
nemlig nær Los Angeles, i California, at Mr. Greeley 
merkede, at en Elv forſvandt og fandt fin Vei under Jor- 
den i en Lengde af 22 Mile, og i en gjennemſnitlig Dybde 
af 20 Fod under Overfladen. J disſe Trakter var Jorden 
øde og ufrugtbar, men direkte over Floden var den bedeek— 
ket med en yppig Vegetation. J Meſilladalen, i New 
Mexico, er der et lignende Tilfelde, og disſe merkelige 
Foreteelſer er det, fom fremkaldte den Tanke hvorpaa 

Farmina med Hoved og Hænder. 5. 
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«The New Agriculture“ er bygget. Tilſkyndet ved disſe 
Naturens Vink, har Mr. Cole foretaget et Experiment 
med en Lerbakke der har en ſaa ſeig og vandholdig Bund, 
at Regnet ikke faar trænge ned i den, og fom Folge deraf, 
føber af paa Overfladen, og ſaaledes gjør den næften 
udyrkbar og ufrugtbar. 

Mr. Coles Methode 

er følgende: langs over Bakken —ikke op og ned, men 
tvær3 over —har han ladet grave en Rekke Grøfter fra 5 
til 6 Fod dybe, og omtrent 20 Fod fra hverandre. Disſe 

Grøfter løber parallelt langs Bakken, og har ikke noget 
Udlob fom i almindelig Draining. Fra Bunden, omtrent 
18 Tommer dybt, fylder Mr. Cole disſe Grøfter med 

runde Kampeſtene paa fra 5 til 8 Tommers Gjennemſnit; 
ovenpaa disſe lægger han et Lag af ſmaa flade Stene til 
en Dybde af 5 a 6 Tommer; derpaa kommer et Lag af for- 
ſkjellige Slags Smaaſtene, ſaa noget Straa, og endelig 
fyldes Groften med Jord. Disſe forſkjellige Stene findes 
i Jorden og lægges ned igjen, kun at de ſorteres form om- 
talt. Disſe dybe Grøfter danner ſaaledes Beholdere der 
modtager Vandet fra Overfladen. Paa tværs mellem de 

dybe Grøfter ſkjceres andre der lober fra den ene til den 
anden, ned over Bakken, til den nederſte ſtore Grøft der 
munder ud i Diget ved Veikanten. Disſe Tveergrofter 
fægges fom i almindelig Draining og fun faa dybt at de 
ikke hindrer Plougen. Det vil ſaaledes ſees at det Vand 
fom ellers fyldte Jorden, nu opſamles i disſe Beholdere, og 
føber af, naar det naar den Hoide i Jorden hvortil Dyrk— 

ningen rekker. Derved bevirkes det, at det øverfte Jord— 

lag aldrig bliver for vaadt, og, da Bandet ſamles og op— 
bevares i de dybe Grøfter, heller aldrig for tørt. 
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Fordelene ved denne Fremgangsmaade opregner Mr. 
Cole ſaaledes: 

1. Jorden draines grundigt, hvorved det bliver mu— 

ligt at arbeide den tidligere om Vaaren, og for Planter at 
bevare fig [ængere om Høften; Saiſonen forlcenges med 
omtrent en Maaned. 

2. Man generes ikke af Vand paa Overfladen, me- 
dens Grunden holdes fugtig. 

3. Der er næften ingen Froſt, ſelv i den koldeſte Bin. 
ter, et Fortrin der er af ſtor Betydning for de fleſte 
Planter. 

4. Der er en jevn Beholdning af Vedſke fom tages 
op af Planterne efterſom de trænger den. Ut dette for- 
holder fig faa beviſes derved, at fra den nederſte Grøft 
laber der en ſtadig Strøm af Vand ſelv i den tørrefte 

Aarstid. Paa den ellers tørre og ufrugtbare Bakkeheeld— 
ning er der nu en jevn og frodig Vext. 

5. Da Jorden hverken bliver for tør eller for fugtig, 
ſaa faar Frugten en ſund og jevn Vext, og holder ſig fri 
for Uſundhed der ofte forplanter ſig til Menneſket ſom 

ſpiſer den. „Teenk,“ ſiger Hr. Cole, “hvis hele Geneſee⸗ 
Dalen blev vandet paa den Maade! Da vilde der aldrig 
blive Flom og aldrig Tørke, men Elven vilde faa et ſta— 
digt Filløb af friſkt Vand fom var filtreret gjennem Jor— 
den. Det vilde ikke lobe af paa Overfladen og berøve 
Jorden dens Frugtbarhed og heller ikke fylde Floden med: 
Uſundhed.“ 

Enhver videnſkabelig Forſker er udſat for at blive en 
Theorimager og Enthuſiaſt, og det er ſaaledes ikke at 
undres over om Mr. Cole kan leegge altfor ſtor Vægt paa 

ſin Methode, og gjore Beregninger ſom ikke vil holde Stik. 
Det maa dog være vel drøit, naar Mr. Cole ſiger, at han 



Å | 

68 Farming med 

har koſtet $500 paa en Aere Land, men at det dog er 
6 good investment.” Det bevidnes dog af Mange, at 
det Stykke Land ſom for var ſaa godt ſom unyttigt, nu 
under Mr. Coles Behandling, i Frugtbarhed langt over— 
gaar det rigeſte Land i Nerheden. 

Folk har været tilbøielig til at le ad Mr. Coles Erpe- 
riment, og megen vittig Spog har kommet fremi Aviſerne 
om det, men Naboerne ſom kjendte til hvor unyttig det 

Stykke Land for var, og nu har veret Vidne til den umaa— 
delige Hoſt af deiligſte Jordbær og andre Frugter fom det 
i Aar (1885) har frembragt, ler mindre. 

Den ſom ſoger efter Sandheden, enten det er i Him— 
melen eller i Jorden, faar nok taale at Folk ler ad ham; 

det er kun ved at ſoge at man finder, og tilſidſt vil han nok 
høfte Folkets Paaſkjonnelſe og Taknemmelighed; hvis ikke, 
faa faar han lade fig nøte med en god Samvittighed og 
Bevidſtheden om et edelt Formaal. 

Det er jo Agazſiz ſom har ſagt, at “naar en ny og for— 
bauſende Sandhed er bragt for Dagen, ſaa ſpotter man ad 
den fom noget bare latterligt, naar den faa begynder at 
faa Fodfeeſte, faa ſiger man at det ſtrider mod Religionen, 
endelig at det var Noget vi alle vidſte for.“ 

Vi ved ikke om Mr. Coles Tanke er faa aldeles "ny," 
heller ikte om den er vis paa at gjore en Omveltning i 
Agerdyrkningen, men at ſaadanne Experimenter er netop 
den Maade hvorpaa Jordbruget kan gjøre Fremſkridt, det er 
viſt, og at den ſom foretager dem i Oplysningens og Sand— 
hedens Tjeneſte, fortjener Wre og Tak af alle fornuftige 
Farmere. Enhver bør gjøre Forſog i nye Retninger i 
fit Fag, og dertil har Ingen et bedre Feldt end Far— 
meren. 
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Almindelig Underdraining. 
Hr. Coles New Agriculture,“ adſkiller ſig fra al⸗ 

mindelig Draining kun derved, at den danner Beholdere 
i Jorden hvor Vandet bevares til Brug, naar der ikke er 

Regn nok. Det fom er fælles for begge, det er, at de fører 
det ftaaende Vand i Jorden faa dybt ned at det ikke hin— 
drer Planternes Vert. Angaagende Draining er der ſkrevet 
mange Bøger og en utallig Mengde Artikler med udfør- 
lige Illuſtrationer i Tidsſkrifter, næften i alle Lande. J 
England, Holland, Tyſkland, Frankrige og ſelv i Norge 
og de andre ſkandinaviſke Lande er der foretaget ftorartede 
Arbeider i den Retning og, ſom det ſynes, med det heldigſte 
Reſultat. Paa mange Steder er det kommen dertil, at 
den fom vil dyrke Jorden uden førft at fe til at den er 
ordentlig drainet, han betragtes fom en Taabe. 

Hvad nytter den til d 

Herom er man omtrent bleven enig, og de ſom har 
underſogt Sagen paa det grundigſte, paaſtaar at Under— 
draining har folgende Fordele for Jordbruget: 

1. Den gjor det muligt t arbeide Jorden tidligere 

om Vaaren ſaavelſom ſnarere efter Regn. Derved vinder 

man Tid. 
2. Den formindſker i betydelig Grad Faren for Bort- 

ſkyling af Jorden ved Regn, og ſaaledes forhindrer Tab 
af Gjodſel. 

3. Den forhindrer at Ageren "drukner" i en vaad 

Saiſon. 
4. Den forhindrer at Jorden bliver ſur ved formegen 

Vedſke. | 
5. Den gjør at Froften om Vinteren bliver mindre 

ſkadelig for Vinterkorn eller Græs. 
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6. Den gjør Jorden fugtig, ſaaat Groden fan vore i 

en tør Sommer. 
T. Den gjør Jorden varmere. 
8. Den gjør Det mulig at pulveriſere Jorden bedre, 

og Derved 
9. gjør den Jorden mere frugtbar. 
Denne lange Opregning af Fordele, fom ſkal flyde af 

bare at grave Grøfter i Jorden kan vel fe lidt betenkelig 
ud for den konſervative og Lidt mistroijfe Farmer. Han 
vil maaſke ſynes at det fer lidt formeget ud fom en Patent- 
Medicin, der averteres at kunne helbrede alle menneſkelige 
Svagheder. Men de fom har havt den meſt udſtrakte Er— 
faring er dog bleven enige om at det forholder ſig ſaa, og 
at disſe Krav ikke er overdrevne, men har beviſt ſig prak— 
tiſk og kan theoretiſk beviſes at være rigtige. 

Beviſet. 

For at kunne forftaa dette er det nodvendigt at have 
visſe Hovedgrundſetninger for Sie. 

For det førfte er det bekjendt, at Jorden fan umulig 
frembringe PBlantevært, fom er nyttig for Farmeren, hvid 
den er fuld af ftaaende Band. Endog tamt Grass vil ikke 

trives i den, men vil dø bort og give Plads for raat og 

grovt Ugres. 
Den bedſte Betingelſe for Plantevært er den, at Jor⸗ 

den er fugtig, men uden ftaaende Band. 
Jorden er meget porøs og ſvampagtig. Dette kan 

let ſes deraf, at tor Jord kan optage meget Vand uden at 
forøges i Kvantitet. Disſe Porer i Jorden ſyldes enten 

af Luft eller Vand eller Begge. Hvis Vandet bliver 
ftaaende helt oppe i Jordſkorpen, faa udelukker det Luften, 
og uden den fan nyttige Planter ikke trives. Naar man 
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derfor kan have den nødvendige Fugtighed uden at for- 
trænge Luften, bliver det alene muligt for den kemiſke 

Virkning at foregaa, hvorved Planteføden i Jorden til- 
virkes og optages af Planternes Rødder. 

Hvis det var ſaa, at Draining kunde borttage alt 
Bandet fra Jorden, faa vilde den ubetinget være ſkadelig, 
thi Bandet, fom før fagt, er ligeſaa nødvendig fom Luften 

for at den kemiſke Virkning, fom tilvirker Planteføde, kan 
finde Sted. 

Men al Jordbund er ſaa beſkaffen, at den i mere eller 
mindre Grad holder Vand i fig, fom ikke lober af ved 

Draining. De forffljellige Jordarter er i faa Henſeende 
meget ulige. Efter noiagtig kemiſk Analyſe er det beviſt, 
at 100 Pund Jord vil holde folgende Kvantum Vand i 
ſig, ſom ikke flyder af ved Draining: 
E 25 Pund 
Sand og Muld. .. 40“ 
Ler⸗Muld . 50 
. TED 
Ren Have-Muld..89 “ 

Heraf tror vi det er indlyſende, at en draineret Jord— 
bund frembyder de gunſtigſte Betingelſer for Plante⸗ 
værten. 

Bi ftal derfor gaa over til at betragte de forſkjellige 
Punkter, font ovenfor er frembhævet, og ſoge at belyſe Rig— 
tigheden af de der gjorte Paaſtande. 

1. At en draineret Grund kan arbeides tidligere om 
Vaaren og efter Regn, behøver neppe noget Bevis. Der, 
hvor der ikke er ftaaende Vand, men hvor Luften faar 

trænge ned i Jorden, vil der ogſaa blive liden Froſt om 

Vinteren. Saa fnart Sneen ſmelter af, lober Bandet 
bort og Jorden vil være rede til at arbeides. At dette 



72 Farming med 

forholder fig faa kan ikke betvivles, og enhver Farmer, 
fom har den allerringeſte Erfaring i Agerdyrkning vil vide, 
at det er af allerftørfte Betydning, at faa Seden faa tidlig 
i Jorden fom muligt. Thi Den ftærfe Hede fom tildels 
kommer paa i Mai Maaned, vil ofte aldeles ødelægge 

mange Vexter, hvis de da førft har begyndt at fpire og 
ikke har faaet føyde Rodder og ſamle Kraft i den fjølige 
Baartid. At det er af ftor Betydning at vinde en Dag 
eller to efter et ftærft Regn om Sommeren er ogfaa ind- 
lyſende. 

2. At Draining forhindrer Bortſkylling af Overfladen 
og Gjodſel ved Regn er ligeſaa klart, og paa ujævnt Land 
er dette en af Farmerens værfte Hindringer. Hvis der er 
et Par Fod ned til det ſtaaende Band i Jorden, faa vil 

Regnet forſt fylde den poroſe Jord, førend det begynder at 
lobe af paa Overfladen, hvilket kun vil ſke ved ftærfe Regn⸗ 

ſkyl. Derved drages Gjødfelen ned i Jorden og kommer 
til at finde Vei til Planternes Rodder. 

3. At i en ſumpig Jordbund, Grøden ofte aldeles 

bortdør er der Beviſer nok for paa de fleſte Farme. 

Der findes mange, næften umeerkelige, Fordybninger i 
Ageren fom under ſterrkt og vedvarende Regn ſtrax giver 
fig tilkjende ved en frodig Bert af mørfegrønt, vandholdigt 
Ugræs, blandt hvilfet Kornet ſtrax kveles. 

”Disje Vandplanter, Rør og Ugræs, der ſkyder op paa 

ſaadanne Steder,“ figer en Forfatter, “er Naturens Nod— 
fignaler, fom, faa at fige, heiſes op for at tilkjendegive at 

her trenges der Hjelp." 

4. Ut ftaaende Band gjør Jorden ſur kommer deraf, 

at Rodder og andre vegetabiliſke Stoffer i Jorden, naar 
de kommer i lenge ftaaende Vand, gaar i en Gjære for 
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gjør den ſur, og ſaaledes uftiffet til andet end Vand— 
planter. 

5. Det er vel befjendt at Is oppe i Jordſkorpen er 

det fom er meſt ſkadelig for alle Vintervexter, form VBinter- 

hvede, Rug og Kløver og andre dyrkede Græsforter. Det 
er ikke allene Kulden fom dræber disſe Planter, men det 

er meget mere den Omftændighed at naar Bandet i Jord— 
ſkorpen bliver til Is, faa foulmer det og flider Plante— 
rødderne itu. Dette vil naturligvis i betydelig Grad for- 
hindres derved at Vandet faar lobe af gjennem Under- 
drainingen. 

6. Men naar det nu paaſtaaes at Draining ikke allene 

borttager overflodigt Vand i en vaad Sommer, men tillige 
beſkytter mod Torke, faa kan dette let faa Udſeende af en 
Selvmodſigelſe. At det bortfører overflødigt Vand, er let 
nok at indſe; men at det ffal ogſaa være godt for Torke 
kan Derfor trænge til baade praftiff og videnſkabelig Be- 
lysning. Dette har mindſt to forffjellige Grunde. Førit, 

hjelper det til at bevare og drage Vedſken op af Jorden 
Derved, at en grundig draineret Jord lader fig pulverifere 
paa Overfladen, naar den arbeides om Vaaren. Dette 
fine Jordftøv ovenpaa danner en tet Stygge fom ikke 
Solen faa let gjennemtrænger og i betydelig Grad for- 
hindrer Vandets Fordunſtning. Naar derimod en vaad 
Jord tørfes i varmt Veir, og bare ved Fordunſtning, faa 
dannes der en Skorpe ſom forhindrer Jorden fra at mod— 
tage Vand fra Overfladen ſaa vel ſom fra at drage det op 
fra Dybet. Men netop dertil er det at en draineret Jord 
er fkikket. Det videnſkabelige Prineip fom ligger til 
Grund for dette, og gjor at en fint pulveriſeret Jord er 
bedre iſtand til at treekke Vandet op ved kapillar Til— 

trœkningskraft ffal vi nærmere belyſe naar vi, i et ſenere 
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Kapitel kommer til at behandle Jordens Tilberedning og 
Pulveriſation. For det An det, har vi for bemerket, at 

en af Fordelene ved Draining er, at det tilſteder Plan— 
terne at føyde fine Rodder længere ned i Jorden. Naar 
Planten om Foraaret begynder at vore i en Jord fom er 
fuld af ftaaende Vand, faa kan ikke Rodderne trænge ned i 

dette, men ſpreder ſig udover Overfladen, i de faa Tom— 

mer Jord, fom er bleven ſkikket dertil ved Fordunſtning. 

Naar Torken ſaa kommer bliver denne Overflade aldeles 
gjennemtørret, Rødderne der ligge nær Overfladen for— 
brendes og Planten dør. Paa den Ager, fom er draine— 
ret og fom er fugtig uden at der er ftaaende Band, der har 

Rodderne trængt fig dybt ned i Jorden og ftaar i Forbin- 

delſe med Vedſken. 
„Sommeren 1881,“ ſiger Mr. W. F. Brown, "har 

feveret det uomſtodeligſte Bevis for Sandheden af denne 
Paaſtand. Sommeren var tør hos os, men den bedſte 

Grøde vorede dog paa de Agre fom var grundig under— 

draineret.“ 
7. At Draining gjor Jorden varmere, og derfor frem— 

ſkynder Vexten er jo ogſaa en Folge af allerede antydede 

Omftændigheder. Dette vil klareſt funne ſees forſt 
deraf, at efterſom Vandet ſynker ned i Bunden, tilſteder 
det den varmere Luft fra oven at trænge ned i den porgſe 
Jord, hvorved den varmes. Den tørre Jord fan jo var- 
mes meget lettere end den fom er vaad. 

Derneſt vil dette fremgaa klareſt deraf at i en draineret 

Jordbund bliver der liden eller ingen Fordunſtning. Det 

er merkeligt hvor Fordunſtning af Band gjør Overfladen 
kold. Det kan enhver Farmer forvisſe fig om til hvad Tid 
det ſkal være. Han arbeider i det hede Solſkin til Sveden 
gjennembløder hans Klæder. Solen er varm, Luften er 
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varm, Sveden fom trænger ud igjennem det varme Legeme 
er ogjaa varm, men bliver man ftaaende et Sieblik ſelv i 
den varme Vind, faaat Sveden begynder at fordunſte, faa 
bliver Kroppen ftrar fjølig. Har man været ude i en 

Regnbyge og er bleven gjennemvaad, faa vil man endog 
paa en varm Dag formelig fryſe førend dette Vand er for- 

dunſtet fra Klæderne. Det er videnjfabeligt bevift, at der 
bruges flere Gange faa megen Varme til at bortfordunſte 
en Bot Vand end der ſkal til at faa den til at koge. Naar 
Bandet altſaa ligger i Jordſkorpen og ikke kan lobe af ved 

Draining maa det ſvinde ved Fordunſtning og medens 
dette foregaar bliver Jorden kold endog i det varme Veir 
og hindrer Vexten. 

"Enhver ved, at Vandet i en Krukke bliver ikke varmt 
faalænge Krukken er indſvobt i en vaad Klud, ſaaledes og— 
faa med Jorden, faalænge der er ftaaende Vand i Over— 
fladen, bliver den ikke varm.” 

„Experimenter har beviſt Theoriens Rigtighed i dette 
Stykke. Ved mange og gjentagne Forſog i to Agre der 
laa ved Siden af hinanden, den ene draineret og den an— 
den ikke, blev det godtgjort at i den forſte var Jorden 63 

Grader varmere end i den anden.“ 

Dette er atter en Grund hvorfor Draining gjor det 
muligt at bearbeide Jorden tidligere om Vaaren og be— 
vare Planterne længere mod Froſten om Hoſten. 

8. At den virkelig gjor Jorden mere frugtbar er en 
Folge af den ſamme Omſteendighed, at den lader Luften 
trænge dybere ned i Jorden. Den betydligſte Del af Jor— 

dens Frugtbarhed vinder den fra Gaſer og Stof ſom den 
ved chemiſk Virkning vinder fra Luften. Men den Jord 
ſom ved ftaaende Vand hindrer Luften i at trænge ned i 
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den, kan heller ikke modtage den chemiſke Planteføde fom 
Luften bærer i fig. 

Der er endnu en meget vigtig Maade hvorpaa Drain— 
ing forøger Jordens Frugtbarhed. Enhver agtſom og er- 
faren Farmer ved at hvis en ſtiv og ufrugtbar *subsoil” 
bringes op til Lyſet og Luften, faa forandrer den efter en 

fort Tid, baade Kolor og Beſkaffenhed ſaaledes, at den 
bliver Madjord“ og giver Føde for Planter. 

„Et godt Exempel herpaa,“ ſkriver en Korreſpondent, 
“vil findes ved en Brickyard' (Murſtens-Brenderi) i 
min Nerhed. Her var Bundjorden et ſtivt, rødagtigt 
Ler, ſom var ganſke ufrugtbart. Et ſaadant Stykke Land 
hvorfra Mulden blev borttagen laa ſaaledes ubrugt i 
nogle Aar, men ved den chemiſke Indvirkning af Lys og 
Luft forvandledes den til en Muld ſom ſenere har baaret 
rige Frugter. Netop derved at Planterødder og Luft 

trænger ned i den drainerede Jord, kommer den chemiſke 
Virkning i Stand fom gjør at Planterne finder Næ- 

ring i den til en Dybde fom den uden Draining ikke 
vilde naa.” 

At Draining er af umaadelig ftor Nytte for Jorddyrk— 
ningen, tror vi ſaaledes at have godtgjort baade praktiſt 
og theoretiſk. 

Dil Draining betale fig? 

Er maaſke det Sporgsmaal fom dernæft vil paatrenge 
fig Læferen. Til Belysning deraf ſkal vi anføre et 1 
Vidnesbyrd af paalidelige Mend. 

J «The Peoples Farm and Stock G ” an⸗ 
1315 fra et Foredrag af Profesſor Townuſhend ved Ohio 
State Univerſity hvori han ſiger: 
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„Jeg drainerede et Stykke af en Ager; dette Foreta— 
gende koſtede mig 822.50 pr. Acre. Derpaa ſaaede jeg det 
med Hvede og høftede 20 Buſhel pr. Acre mere end 

paa det Stykke fom ikke blev drainet. Da jeg den 
Gang fik $1.25 for Buſhelen, faa vil det let ſees at det 
forggede Udbytte betalte Omkoſtningerne førfte Aar og 
endda lidt mere.“ | 

Paa famme Sted beretter T. B. Bailey fra Franklin 
County, Indiana, ſom folger: 

„Da jeg tog min Farm i Beſiddelſe, fandt jeg en Ager 
paa 12 Acres fom Naboerne paaſtod var ufkikket til Dyrk— 
ning og kunde kun benyttes til Havn. De fortalte at 10 

Buſhel pr. Acre var det ftørfte Udbytte det havde givet og 
det kun i et godt Aar. Jeg befluttede at lade det draine— 
res. Jeg lagde ned 2 Hovedrender med 5 og 6 Tommers 

Rør, og 5 Birender med 4 Tommers Rør. Min førfte 
Hvedehoſt efter Drainingen gav 35 Buſhel paa Acren. 
Efter 81 pr. Buſhel betalte altfaa forſte Høft min Omkoſt⸗ 
ning to Gange.“ 

Disſe er naturligvis Exempler i hoieſte Grad gunſtige. 
Et faadant Udfald kan ikke altid ventes; hverken Udbyttet 
af Ageren eller Priſen af Produkten er altid ſaa ſtor, men 
at en grundig og korrekt Underdraining, hvor Landet er 
vandholdigt, vil lonne fig i Længden, felv om det for hos 
Prof. Townuſhend koſter $22.50 pr. Acre, derom er der 
ingen Tvivl længere blandt Jorddyrkere af Kundſkab og 
Erfaring. Hvad det koſter at draine vil natur- 
ligvis afhænge af Jordens Beſkaffenhed, Arbeidslon og 
Materialernes Koſtende. J Almindelighed vil det ikke 
blive mindre end 810 og ſjelden mere end 820 pr. Acre. 

Om dette vil lonne fig paa en gammel og forſlit Ager vil 
Omſteendighederne allene godtgjøre. At kjobe en daarlig 
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Farm til $30 å $50 pr. Acre og faa betale $20 til for 

Draining vil gjøre Landet koſtbart. Den fom kan ſelge 
en gammel mager Farm for $30 pr. Aere og fjøbe fig en 
ny i Veſten for 810 og fom dertil ikke behøver Draining 
paa førfte Par Aar vil maaſke vælge det Sidſte. Men 

den fom ſkal bo paa en Farm fom trænger Draining— og 
det gjør næften alt Land, fom ikke har et Underlag af 
Gravel — den vil uden Tvivl vinde betydeligt ved Draining. 
Landet vil blive lettere og bedre at arbeide og give meget 
mere af ſig. 

Man kan let gjøre fig den Beregning: Koſter det for 
Exempel $200 at lade 10 Aeres drainere, faa vil det lonne 
ſig paa de fleſte Steder, hvis Drainingen blot gav to 
Buſhel Hvede mere paa Acren, thi Renten af $200 til 7 
pCt. vil kun blive 814 om Aaret. 

Hvor bor der draines d 

Som allerede antydet, er der lidet dyrkbart Land, ſom 
ikke har godt af at draines. Hvor der er et Underlag af 
Gravel ſaaat Jorden draines paa naturlig Maade behoves 
jo ikke mere. Men det vil ofte viſe fig at over Gravelen 
er der et tyndt Lag af Ler fom er næften ugjennemtreen— 
geligt for Vand. J en ſaadan Jordbund behoves der kun 

at grave Grøfter ned til Gravellaget og lade Vandet ſynke 

ned i den. J en ſaadan Groft trenges intet Rør, men 
der hvor Leret før var, maa Groften fyldes med ſmaa 

Sten eller andet porøft Material, ſaaat Vandet kan 

komme ned. 
Ellers er der lidet Land fom ſkal dyrkes og dog kan 

ſiges ikke at behøve Draining, ſelv mange af de ſaakaldte 
«Rolling Prairies” hvor der er en faſt Ler- eller Muld⸗ 

bund, vil kunne draines med Fordel; thi de ſkades meget 
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ved Bortſkylling af Gjodſelen og Mulden rundt Plantens 
Rodder, allerhelſt naar der voxer Mais eller ſaadanne 
Produkter hvor Jorden maa holdes aaben og los. 

Det førfte Land fom Farmeren bør fe til at forbedre 
ved Draining er dog de faa ofte, felv paa Oplandene fore- 

kommende Fordybninger, hvor Bandet om Vaaren eller 
efter et Regn famler fig og gjør Vaararbeidet umulig, eller 
ubehageligt, eller forhindrer Grodens Trivſel ved Fugtig— 
hed og ſtygt Ugres. 

Hvorſomhelſt Fugtighed gjor Vaaraannen ſen, der er 
det eneſte og forſte Middel Draining. Kommer Sæden 
forſent i Jorden ſaa er det bare undtagelſesvis at Jorden 

giver noget tilfredsſtillende Udbytte. Og friſtes man til 
at have Seden i Jorden medens den er raa og kold, for at 

det ikke ffal blive for ſent, faa bliver Udfaldet ikke bedre. 
Der kan naturligvis ikke faſtſettes nogen almindelig Re— 
gel fom vil pasſe for alle Tilfælde. Forſt bør den raa og 
ſumpagtige Jord draines, derefter kan enhver indſigtsfuld 
Farmer gjøre Forſog med hoitliggende Jord, og om et 
Aarstid eller to vil det ſtrax viſe fig om Forſoget er vel— 
lykket eller ei. Enhver Farmer bør, fom for bemeerket, 
idelig gjøre Experimenter for at vinde Kundſkab til Nytte 

baade for fig og fine Naboer. 

Hvorledes ſkal man draine d 

Om denne Kunſt er der ſkrevet ſtore Bøger og vi kan 
her naturligvis ikke gaa ind paa nogen fuldftændig Be- 
handling af alle Detalier; men vi tror at funne give ſaa— 
danne almindelige Grundregler og Vink fom vil funne 
hjelpe enhver tenkſom og forſtandig Farmer til at udføre 
Drainingen uden nogen mere vidløftig Undervisning. Det 
er ogfaa klart, at næften enhver Farm har en egen Beſkaf—⸗ 
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fenhed fom gjør færegne Forholdsregler og Fremgangs— 

maade nødvendig. 

Det forſte fom kommer i Betragtning er hvilket Stykke 
Land ſkal draines, og hvor dette kan ſkaffe et godt Udlob 
for Bandet; thi et frit Udlob er førfte Betingelſe for hel- 
dig Draining. Begaaes der Feil i dette Stykke faa fan 
hele Arbeidet blive forſpildt. Dette er dog ikke nogen me- 
get vanſkelig Sag. For det forſte er ikke noget brat eller 
ſtort Fald nodvendigt, kun maa det være frit og uhindret. 
Paa de fleſte Farme er der altid faa meget Fald at Van- 
det fan faa Udlob, og det er kun den Omſteendighed, at 
det gaar for ſent eller virker ſkadeligt paa Overfladen, ſom 
gjør Draining nødvendig. 

Naturen giver her ſelv de ſikreſte Vink. Efter et ftørre 

Regnfald om Vaaren vil det neppe undgaa Farmerens 

Blik hvor Vandet Løber ud fra den Mark fom ſkal draines. 
Her bor Groften begynde. 

J ſaa ret Linie ſom muligt fra dette Punkt, op mod 

den øverfte Del, faa langt fom der ffal draines, og midt 

igjennem den leengſte og ftørfte Fordybning bør Hoved- 

grøften lobe. Til denne fra begge Sider, hvis Ageren er 

ſaa beſkaffen, ſkjeres Sidegrofter. Hvor langt fra hinan- 

den disſe Afſtikkere bør loegges vil bero paa adſkillige Om— 

ftændigheder, meſt paa Jordbundens Beſkaffenhed. Er det 

en feig, vandſyg Lerbund, maa de jo være nærmere hinan— 

den end i en lettere og mere porss Bund. Det antages, 

at det ſjelden vil være nødvendig at lægge mere end en 

Grøft paa hver 100 Fod. Har man ſaaledes dannet 

ſig en korrekt Overſigt over Terrainet og beſtemt hvor 

Grofterne ſkal ſtjceres, faa, om ikke før, maa det be- 

ſtemmes 
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Hvad Slags Render man fkal bruge. 

Det antages her, at Arbeidet ſkal gjøres ſolid og dur» 
abelt; at det ikke ſkal være en midlertidig Nodhjelp, men 
en permanent Forbedring af Jorden, der fan grundlægge 
et fønnende Jordbrug. J faa Fald bør intet andet 
Materiale benyttes til Render end runde Teglſtensror. 
Mangt andet har veret benyttet til Render, faa fom et 
Lag af tre eller fire rette, ſmalle Stokker af Aſp, Tamarak, 
og lignende, endog gamle Rails, eller Bruſk. Det fom 
hyppigſt er bleven brugt, for Teglſten kom i Brug, er dog 
enten Kampeſten eller ſmaa flade Stene. Disſe legges 
enten paa hverandre i Masſe, de ftørfte nederſt, eller ogſaa 
i Form af en Rende, ved at lægge en Rad mindre Stene 
i hver Side og faa ftørre flade Stene derpaa. Over disſe 

kommer et Lag af Straa, Moſe eller Hø, og faa fyldes 
Diget med Jord. Vi ſkal dog ikke opholde os leengere ved 
disſe. De har alle beviſt fig at være ubeſtandige. Fræet 
raadner eller Vandlobet tilſtoppes derved at Jorden 

vaſkes ned i Bunden. Man kan aldrig ſtole paa dem, og 
naar ſaadan en Groft forſtoppes er det vanffeligt at finde 
hvor Feilen er, og det volder meget frugtesloſt Arbeide. 

Draining med Teglſtensror derimod, hvis den lægged 
rigtigt, er et Arbeide ſom vil vare en Menneſkealder. 
Denne Tilje eller Rør koſter maaffe [dt mere men faa kan 

den til Gjengjæld lægges ned raffere og tillige ſkal der 
mindre graves for den, da den er ſmal og jevn. 

Hvorledes Grøften flal graves. 

Dybden. Dette vil atter bero paa Jordens Beſkaf— 
fenhed. Er det et ſtivt, vandholdigt Ler, faa vil det være 
nodvendigt at lægge Drainingen dybere end ellers. Herom 

Farming med Hoved og Hænder. 6. 
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figer Mr. Billingsly i et udførligt Vært om dette Emne: 
„Efter min Erfaring vil en almindelig Muldjord draines 
tilſtrekkeligt ved at leegge Renderne 100 Fod fra hveran- 
dre og 33 Fod dybt.“ W. F. Brown er enig med ham 
heri og tilfgier: „Jeg har havt den Erfaring paa min 
Farm, at en Drain endog kun 2 Fod dyb har havt Ind— 
virkning paa Jorden i langt videre Omfang end man 
havde foreſtillet ſig. Paa mange Steder har jeg ikke fun- 
net gaa dybere paa Grund af et Lag af Kalkſten.“ 

Har man førft beſtemt, hvor Udlobet ſkal være, ud— 

ſtukket Grofternes Lob faa fnorrette fom det kan lade fig 
gjøre at faa dem, og tillige beſtemt, hvor dybt der ffal 
graves, faa er Kunſten at faa et faa jævnt Fald fom mu— 
ligt. Det maa idelig erindre3, at jo rettere Tiljen ligger, 

jo bedre Tjeneſte vil den gjøre, og at Bøininger op 
og nedmaaiffe finde Sted; thi bliver der en 
Fordybning, faa fyldes denne med Vand og Grus, og 
Renden vil forſtoppes. En videnffabelig Draining, fom 
foretages ved Hjælp af Jngeniører med mange Slags 
Apparater og Inſtrumenter, vil naturligvis blive bedſt, 
men vi tror, at de flefte Farmere har common sense og 
Erfaring nok i at behandle baade Jord og Band til i de 
allerfleſte Tilfælde at funne hjelpe fig uden Jngeniører 
og videnſkabelige Inſtrumenter. 

Gravningen bor foretages om Vaaren, medens Jorden 
er blød, og da vil Bandet ſtrax ſamle fig i Bunden paa 

Groften og viſe Arbeideren lige faa vel ſom noget Inſtru— 
ment, enten han har et jevnt Fald, ſaa at Vandet kan 
lobe frit eller ei. 

Derefter kan han i de fleſte Tilfælde rette fig med fuld⸗ 
kommen Vished. 

Redſkaber. For at et ſaadant Arbeide ikke ſkal 



Hoved og Hænder. 83 

blive for koſtbart, derved at det tager for megen Tid, bør 
man ikke undlade at jfaffe fig de bedſte Redſkaber. En 
gammel ruſten Spade og en almindelig Farmhoe er ikke 
egnet til at gjøre Arbeidet behageligt og lønnende. Her 
ſom altid er det taabeligt at arbeide en eneſte Dag med 
daarligt Verktoi. Det førfte Inſtrument, ſom bor haves, 

er en Ditebing Spade, ſom benyttes til førfte Spade— 

Dybde; paa denne er Skjæret 18 Tommer langt og lidt 
ſmalere end paa en almindelig Spade, og tillige lidt krum— 
met, faa at den ikke faa let flipper Jorden, naar den ſkal 
løftes op. Dernæft en Tile Spade. Denne er endnu 
lidt ſmalere end den foregaaende og ſmaler af lidt mod 

Enden. For det Tredie en Tile Hoe, ſom benyttes til at 
glatte og renſe Bunden. 

q 

TILE HOE. 

Det vil ſkjonnes, at det her gjælder at tage op faa idet 
Jord ſom muligt; derfor er disſe Redſkaber lange og ſmale, 
faaat man med et Greb naar faa dybt fom man kan. Er 

Jorden faa beſkaffen, at det lader fig gjøre, bor man førft 
plie to Furer. Derpaa følger Ditehing-Spade”n, fom, 

da Plougfuren har fjernet de øverfte 6 Tommer, allerede 
naar ned næften til 2 Fods Dybde. Man ſkjerer Siderne 
ſaa glatte og jevne, at der ikke bliver Klumper til at hin⸗ 
dre eller falde ned og komme i Veien naar Tiljen ſkal 
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legges. Ved førfte Spadedybde, hvis der er Band i Jor- 
den, vil det vife fig Hvorledes Stigningen bør være, og det 
vil ſaaledes ikke blive ret vanffeligt at faa et jevnt Fald. 
Saa et Tag med Tile-Spaden, og derved vil man i de 
fleſte Tilfælde have naaet en tilſtrekkelig Dybde. Derpaa 
jevnes Bunden med Tile-Hoen der har et langt krummet 

GStjære, fom er egnet til at danne et Leie for Røret. En 
ſaadan Grøft bør gjøres faa ſmal fom muligt for at lette 
Arbeidet; det vil ſjelden være nødvendig at det bliver mere 
end 10 å 12 Zommer bredt fra oven; mod Bunden ſpidſes 
det af, faa det kun fan modtage Renden. 

Hvorledes Røret lægges. 

Dette maa gjøres med Forſigtighed. Bunden bør være 

jevn ſaaat ikke Tiljen udjættes for at brekkes. Leg aldrig 
ned en krummet eller bruften Rende. Om dens Helhed 

vil man let forvisſe ſig ved at pikke paa den med et Stykke 
Jern. Klangen vil viſe om den er hel. Efterſom den 
loegges, bør Jorden pakkes vel om den til en Dybde af 6 

Tommer; derpaa kan man ſtaa og legge ned det følgende 

Stykke. Hvis Bunden er faa blød at der er Fare for at 
Renden vil ſynke under Trykket fra oven bliver det nød- 
vendigt at lægge et Fence board, eller et Lag af tør 

Gravel i Bunden. Sammenfoiningerne bør gjøres ſaa 

tet ſom muligt. Der er ingenſomhelſt Fare for, at ikke 

Bandet ſkal finde Vei ind i Renden hvor tet den end pad- 
jer ſammen. Tiljen er i fig felv porøs og der vil altid 

blive en liden Aabning ved Sammenfoiningen. Der er 
mere Fare for at Sand og Grus vil komme ind. Hvis 
Jorden er ſandig bør man lægge noget over Sammenføi- 

ningerne, helſt et Stykke Torv eller lidt fint Hø. Den 
øverite Ende af Renden bør vel forvares, helft ved at fætte 
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mod Enden en tor haard Brick fom pasſer vel ind til 

Renden, derover lidt Torv eller Hø. Al den Jord, fom 
tages op af Grøften bør legges paa den igjen, faaat der 
ved Sammenſynkning ikke vil blive en Fordybning. 

Hvis der kommer ſtort Regn og famler fig i Grøften 
for den er ſunket ſammen, er der Fare for at Renden kan 
ſkylles af Lage. Dette bor man ſoge at forebygge ved en 
Fure, eller paa en eller anden Maade lede Vandet bort, 

indtil Groften er bleven faft igjen. En Ulykke af denne 
Art kan ſpolere hele Arbeidet. 

Naar man har udſtukket et ſaadant Drainings-Syſtem, 

er det klogt at have en nøtagtig afmaalt Tegning af det 
paa et Stykke Papir eller i en Bog, ſaa at det kan vides 
med Vished hvor man ffal finde det igjen i Fald Tillæg 
eller Reparation ſkal foretage3. 

Hvor ſtort bor Røret være? 

J dette kan man neppe folge nogen almindelig Regel. 

Enhver tenkſom Farmer vil indſe, at hvis Faldet er brat 
vil Bandet lobe af hurtigere og vil ſaaledes finde Udløb 
gjennem en ſmalere Rende end naar der er mindre Fald. 
Saaledes ogſaa hvis Renden ligger dybt vil Vandet ikke 
faa hurtigt ſamles i det fom naar det er nærmere Over- 

fladen. Jo grundere Draining og jo mindre Fald altſaa, 
jo ftørre bør Renden være. Hoved-Renden bør jo være 
ftor i Forhold til Længden og Arealet fom ſkal draines, 
og bør være ftørre mod Udlobet end ved den øverfte Ende. 
Naturen har her atter givet os et Exempel. Man betragte 
blot et Elvedrag eller et ftørre Flod-Syſtem, faa vil man 
ſe Naturens Draining. Den bor vi efterligne. 

J Mr. Billingsly's Verk om Draining, gives følgende 

Regel ſom kan tjene til Veiledning i Almindelighed. 
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„For en Rende ikke over 500 Fod lang vil en Tilje paa 
2 Tommer (indvendig Maal) draine 2 Acres; en 3 Zom- 
mers Rende vil draine 5 Acres; og bor ikke være over 
1,000 Fod lang; en 4 Tommers Rende vil draine 12 
Acres; en 5 Tommers Rende, 20 Acres; en 6 Tommers 
Rende, 40 Acres; en 7 Tommers Rende, 60 Acres.“ 

Denne Beregning er for Draining til en Dybde af 3 
Fod og for fladt Land, hvor Faldet ikke er mere end 3 
Tommer paa 100 Fod. Hvis Faldet var fra 8 til 12 
Tommer pr. 100 Fod vilde Rorets Kapacitet betydelig 
forøges. Jo længere Renden jo ftørre Rende fom for be- 
merket. Det bør bæres i Erindring, at Rendens Kapa⸗ 

citet forøges i Forhold til Diametrets Kvadratmaal, f. 
Ex. en Rende 4 Tommer i Gjennemſnit er fire Gange faa 
ſtor fom en paa 2 Tommer. J Almindelighed kan det 

bemerkes, at man aldrig bør leegge nogen Rende paa min- 
dre end 2 Tommer og at ſjelden en ftørre end 6 Zommer 
vil behøves; de fleſte vil være fra 3 til 5 Tommer i Dia- 
meter. Det er bedre at Renden er for ſtor end at den er 
for Liden. 

Folger af at draine for grundt. 

Paa Opland ſom beſtandig dyrkes, kan det i Regelen 
ikke være faa farligt om man ikke [ægger Renden mere end 
2 til 23 Fod dybt; men i Eng og ſumpigt Gresland, bør 
man legge den mindſt 3 Fod dybt. Aarſagen er, at fum- 
pigt Land er fuldt af Gres, hvis Rødder trives i Bandet; 
naar dette draines af, ſoger disſe Planters Rodder ned til 
Renderne og vil ofte trenge ſig ind i disſe og aldeles 
fylde dem og ſaaledes ſtandſe Bandet og gjøre Drainingen 
unyttig. 
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Herom beretter en Korreſpondent i *American Agri- 
eulturist ”” ſaaledes: Jeg havde et Stykke Sumpjord fom 
jeg beſluttede at lade draine; jeg gjorde faa, men lagde 
ikke Renderne mere end 2 Fod dybt. Alt gik dog vel, 
Jorden blev dyrkbar og efter to Aar plantede jeg Poteter 
i den; men merkede under Arbeidet i Potetageren, at 
Jorden var mere fugtig end jeg havde ventet paa drainet 
Ager. Efter Indhoſtningen underſogte jeg Renderne og 
fandt dem fuldftændig tilſtoppede af Gresrodder.“ En 
Anden i ſamme Egn har ogſaa drainet flere Sumpe i ſin 
Ager men lagt Renderne kun 18 Tommer dybt. Folgen 
er fom i forſte Tilfælde, at hele Udlægget efter et Par 
Aar var fuldftændig veerdiloſt, af ſamme Aarſag. For 
grund Draining er ikke allene ſkadelig derved at den ud— 
ſettes for at blive opſtoppet af Græsrødder, men den for- 
feiler fit Maal derved at den ikke drager det ftaaende 

- Band af Jorden til en ſaadan Dybde fom de flefte Plan— 
ter fan gjøre fig Nytte af. En ſtor Del af de Planter 
fom dyrkes ved Hypning, ſaaſom Mais, Poteter og flere 
Slags Rødder føger 4 å 5 Fod ned i Jorden, hvis den er 
drainet faa dybt. Men de kan ikke trives under Vand— 
ſtanden, og denne vil i Almindelighed være faa dybt fom 
Bunden af Renden. Ved at draine dybt vil man ſaaledes 
forøge den Jordmasſe fom giver Planterne Næring. Det 
koſter jo ogſaa forholdsvis lidet mere at [ægge Renden lidt 
dybere. Er man forſt færdig med alle Forberedelſer og er 
kommet ned 2 Fod ſaa vil det ikke koſte ſaa meget at tage 

en Spadedybde til mod Bunden hvor Grøften er ſmaleſt. 
Renderne og Nedlegningen vil jo koſte det ſamme. Drain- 
ing, ſom for bemerket er en permanent Forbedring af 
Jorden og bør derfor gjores rigtigt naar man er i Færd 
med den. 
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Det vil ogſaa i Regelen ikke gaa godt at lade Træer 

vore i Nærheden af Vandlederen. Der er Fare for at 

Rødderne enten trænger ned og brekker Tiljen, eller tren— 

ger fig ind i den og ftopper den op. J Dette Stykke er de 

Fræarter fom trives i fugtig Jord de farligſte, f. Ex. 

Vier og Pil. Disſe vil ofte gjøre Fortræd endog paa en 

Afſtand af henimod 100 Fod. 

Silt⸗Baſin. 
Hvis der er et vidt udſtrakt Drainings-Syſtem hvor 

det bliver nodvendigt at lede flere vidt forgrenede Render 
ſammen i en Hoved⸗Aflobsrende, faa er der Fare for at 

denne opſtoppes ved Sand eller Grus ſom ſamles i de for— 

ſtjellige Render. For at undgaa det Befvær fom dette 
kan volde, bør der bygges paa Samlingsſtedet en paa en- 
gelſk ſaakaldet Silt-Baſin. Denne kan nermeſt beſkrives 
fom en liden Brønd. Den kan bygges af Træ, Sten eller 

Brick. Den bør være en Par Fod dybere end Renderne 

og kan være 2 Fod i Gjennemſnit indvendig. Fra Bunden 
kan lægge8 grove loſe Stene faa høit fom til Aflobsren— 

den. Over dette Punkt bør den legges af Sten eller 

Brick i Cement. I denne famles Landet fra de mindre 

Drains og fra den lober det ud gjennem Ufløbsrenden. 

Der bør være et Laag paa den, fom kan tages af, ſaaat det 

ſamlede Grums kan tages op førend det kommer faa høit 

fom til Aflobet. 

Udlsobet. 

Dette bor omhyggeligt ſtjottes. Der er maaſke ingen 

Ting forbunden med Draining fom volder mere Befvær 

og Skade end et feilagtigt Udlob. For det førfte maa der 

fom tidligere bemærfet, være tilſtrœkkeligt Fald, ſaaat 

* 

| | 
LIEN 

PF ²˙⅛Ü 4 å 



Å Est 

ss AA 

NNN, å * 

. . på col oe 
* 

EN 

JEG 

Hoved og Hænder. 89 

Bandet ikke opdeemmes ved Mundingen og gjør Stedet 
ſumpig og Drainingen mere eller mindre befværlig. Hvis 
det ſkulde være i en Havnegang, vil Kveget gjerne ſamle 
fig der for at drikke, og da bliver Jorden ofte tiltrampet 
og Renderne kommer tilſkade eller opſtoppes. Den bedſte 
Maade at værge mod disſe Ulemper er, at grave ned til 
man kommer til faft Bund og legge deri en ſolid Stenmur 
hvori Renden munder ud. For Munden paa Renden bor 
fæftes i Muren et Jern-Gitter fom kan beſkytte Renden 
mod Harer, Gophers, Muſkrats og andre Smaadyr, ſom 
gjerne ſoger ind i den. 

Vi tror herved at have givet en ſaavidt udførlig Skil⸗ 

dring af Draining, de Principer hvorpaa den bygges, den 
Betydning den har for Jorddyrkningen ſamt Maaden 
hvorpaa den bor udfores, at enhver intelligent Farmer vil 

være iſtand til at foretage et ſaadant Arbeide og derved 

betydelig forøge fin Jords Frugtbarhed, ſaavelſom lette og 
behageliggjøre Jorddyrkningen uden at finde det nodven⸗ 
digt at ty til koſtbar Ingeniorhjelp. 

Den Tid er uden Tvivl forhaanden, da en ſtor Del af 
Veſtens energiſke og intelligente ffandinaviffe Farmere vig 
ſoge at ſvinge Jordbruget op paa et mere ſyſtematiſk og 

videnſkabeligt Trin, og da ogſaa finde den Fordel og det 
Behag i Agerdyrkningen fom Forſynet har villet at det 
ſkulde yde Landmanden.  Muaatte nærværende Kapitel bi- 
drage fit dertil, faa vilde det være et Arbeide i rette Tid. 
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Kapitel VI. 

Jordens Dyrkning. 

kaberen har givet os Alt, men i ubefvæm Form, for at 
Menneſkets Haand ſkal omdanne det til fit Brug, 

efter Smag og Behag. Flid og Kunitfærdighed er det 
fom Menneſket maa lægge til for at Naturens rige Gaver 
fan blive det til Nytte. Og netop i Forhold til det Ar- 
beide og den Indſigt fom legges ind, bliver den Fordel 
ſom vindes ud af disſe Gaver. 

Bore tidlige Forfædre forſtod ikke at benytte fig af 
disſe Goder; deres Føde vandt de af vilde Dyr, hvis Hud 
de benyttede til Legemets nødtørftige Bedeekning. Fra 
Sted til Sted flakkede de om, boende i Huler, eller under 
Kjeempetrcers udſtrakte Grene, eller paa den vilde Mark. 

Jordens Rigdomme laa fljulte i dens dunkle Skjod, og 
de ſkjonne Træer ſtod ſtolte og uomſtodelige fom Vidner 
til Menneſkets Hjelpløshed. 

Qidt efter lidt begyndte dog Menneſket at vinde Geir 
over Naturens trodfige Modſtand. Den ene Kjæmpe 
faldt, og den ene Gaade loſtes efter den anden. Dybere 
og dybere ſkuer Menneſket ind i Naturens Under og ſtrax 
formaſter det ſig til at tro at der Intet gives ſom det ikke 
fan beſeire. Men der er endnu Magter det ikke har for- 
maaet at betvinge og Gaader ſom det ikke fan gjennemſkue. 
For Stormens Fuyſen ſkjelver det i Afmagt; for Jordens 
Bæven blegner det af Frygt og Uraad og mod Peſtilenſens 
lydloſe, uſynlige Sendebud famler det fortvivlet efter 
Veerge. Menneſket er endnu ikke bleven Herre; der er 
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Magter ſterkere end vi om vi end har indtaget mange af 
Naturens Forſkandsninger. 

Jorden er dog bleven vor Ven; fra dens Skjød reiſer 
ſig vore Hjelpere, og paa dens Overflade vrimler vore 

Tjenere. Det er disſe ſom vi med Flid, Skjonſomhed og 
Taknemmelighed bor modtage og gjore os til Nytte. Det 
fornemſte af alle Menneſkets Idretter er 

Jordens Bearbeidelſe. 

J Vandets Afledning ved Draining har vi lagt Grund— 
volden til Agerbruget. Dernæft ſkal vi betragte Jordens 
Behandling paa Overfladen. 

Som vi i et tidligere Kapitel har erfaret, findes de 
Stoffer fom tjener til Livets Ophold i rigelig Mengde i 
Luften og i Jorden; men disſe maa gjennemgaa Plante— 
rigets Laboratorium for at de kan blive ſkikkede til Men— 
neſkets umiddelbare Brug. Det er bleven antaget, og ſer 
ud til endnu paa altfor mange Steder at troes, at Plante— 
føden kun er tilſtede i Jorden, og det i beſtemt indſkreen⸗ 
fet Maal, og at Jorden ſaaledes kan udhungres eller ud- 
ſlides ligeſom man ſlider ud et KLlæde. Dette er en Feil⸗ 
tagelſe ſom er grundſtyrtende for Agerdyrkningen. Det 
ſom nærer Planterne findes i uudtømmelig Miængde, i 
Luften ſaa vel ſom i Jorden, og ved en ret Behandling 
af denne vil den aldrig mangle Kraft til at frembringe i 
rigeligt Maal alt ſom Menneſket har Behov. Jorden kan 
ikke udſlides eller dreebes“ men vel mishandles, ſaaat den 
nægter at udlevere de Skatte den har i Cie. 

Jordbruget maa leres baade praftiff og ad videnſkabe— 
lig Bei. Erfaringen er dog det fom hovedſagelig giver 
Kundſkab om Agrikulturen. Videnſkaben er fornemmelig 
hjelpſom derved, at den leverer Beviſet for den praktiſt 
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vundne Erfaring Rigtighed, og tilſkynder til at vinde ny 
Erfaring ved fortſatte Forſog og Experimenter. For at 
funne forftaa mange af de gjorte Erfaringer er der visſe 
videnſkabelige Sandheder fom maa indſees. Naar disſe 
Grundprinciper kjendes faar Jorddyrkningen ny og høiere 
Interesſe. Det oplyſte og fremadftræbende Menneſke 

ſoger altid efter Grunde og Aarſager for det fom fler. 
Uden at ſoge findes de ikke; men flittig Søgen vil altid 
belønnes. 

Pulveriſering. 

Det er nu blandt mere oplyſte Farmere en almindelig 

Erfaring, at hvis Jorden arbeides og gjores rigtig fin, 
trives Planterne bedſt i den. Dette er en Sag af ſaa ſtor 
Betydning, at den bor forftaaes grundig, for at den kan 

vurderes fom den fortjener. Men hvad er Aarſagen? 
Den forſte Grund, og den ſom letteſt vil indſees er den, 

at Jorden maa være fin for at de fpæde Planterødder kan 

faa Tag i den og fuge den Næring fom de trænger; thi at 
kaſte den fpæde Sæd blandt haarde Jordklumper vil jo 
være det ſamme fom, hvis din Son beder dig om Brod, at 
give ham en Sten. 

Dette er dog ikke Hovedgrunden hvorfor Jorden bor 
pulveriſeres ſaa fint ſom muligt. Det ſom er vigtigſt er 
det, at ved Pulveriſering forøges virkelig 
Plantefoden i Jorden. Ikke allene det at Plan- 

terne kan bedre faa Tag i den, men Jordens Frugt— 

barhed virkelig forøges ved at den arbeides godt 
og gjøres fin. Dette beror paa et Par videnfkabelige 
Sandheder fom maa fattes inden denne Sag fan blive klar. 

Som før oplyſt, beſtaar Planteføden af forſfjellige 

Slags Gaſer fom findes i Luften og i Bandet. Luften 
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kan vi ikke bearbeide; over den har vi ingen Kontrol; men 
til Gjengjæld faa undlader den heller aldrig at frembyde 
og gjøre tilgjengelig for Planterne den Føde fom de be— 
gjærer af den. | 

Naar Sedden ſaaledes ikke trives fom den burde, faa er 
Aarſagen derfor ikke at føge i Luften men i Jorden. 
Grunden er enten at Jorden ikke har, eller ikke afgiver den 
Jøde fom Planten trænger. Jordens Ufrugtbarhed er 
ofte foraarſaget ved begge disſe Grunde. At Jorden ikke 
faar afgive ſin Plantefode kommer ofte af, at den er vand— 

ſyg; dette, ſom vi har ſeet i forrige Kapitel, forebygges 
ved Draining. At den ikke har den, kommer hovedſagelig 
af, at den ikke arbeides og pulveriſeres tilbørligen. 

Jorden har nemlig i hoi Grad den Egenſkab, at den 
optager i ſig og faſtholder visſe Gasſtoffer af Luften og 
hovedſagelig ſaadanne fom egner fig til Føde for Planter— 
nes Rodder. Men disſe Gajer fan Jorden hverken faa 

optage fra Luften eller afgive til Planteroden, hvis den er 

haard og klumpet. Der er ingen Subſtans fom kan optage 

faa meget af disſe Gaſer fom fin tør Jord. Herom kan 
man let forvisſe ſig ved 

Et Experiment. 

Man tager f. Ex. fin pulveriſeret, tor Jord, og ftrør 
et Lag af den over et ſtinkende Aadſel fom gaar i Forraad- 
nelſe og ftrar ophører Stanken. Bruger man derimod 

vaad Jord eller haarde Jordklumper, vil det liden eller 
ingen Virkning have. Man kan gjore det ſamme Forſog 
med et ſtinkende Vandhus eller en gjærende Mogdynge 
ſom afgiver Ammoniak og andre Gasarter i ſaadan 
Moængde, at man næften ikke kan taale et eneſte Nandedræt 
af det. Et Lag af tør fin Jord vil fuldftændig tage op og 
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beholde disſe Dunſter. Det er ſaaledes nu almindelig an⸗ 
erkjendt at Jordpulver eller tørt Støv er det bedſte Dis⸗ 

infektions⸗Middel. Det tiltrekker fig ſaadanne Stoffer, 
ſom er meget farlige for Menneſket, men ſom, naar det 
bearbeides i Vegetationens Laboratorium bliver den bedſte 
Nering for Planternes Rodder. Det er ſaaledes ganſke 
viſt og beviſt ved utallige Forſog baade videnſkabelige og 
praktiſke, at den Jord fom er fuldftændig pulveriſeret, 
naar Seden kommer i den, vil ogſaa have forſynet ſig med 
Fode for Plantens Vext. 

Arbeid Jorden paa begge Sider. 

Som et praktiſk Bevis for Rigtigheden af hvad vi her 
har fremholdt ſkal vi meddele en Skrivelſe af Mr. T. B. 
Torrey i The Ohio Farmer.” Han har i længere Tid 
Dyrket 36 Acres Jord med mere Tilfredshed og ftørre 
Pengeudbytte end i Almindelighed vindes af fem Gange 
faa ſtort Areal. Sin Fremgangsmaade i dette Tilfælde 
kalder han at "arbeide Jorden paa begge Sider“ 
og beſkriver den ſaaledes: "Paa denne Ager vorte Poteter 

forrige Aar; den ſkal atter plantes med Poteter i Aar, og 
faa til Høften ſaaes ind med Vinterhvede. Efter at Po— 

teterne var optagne ifjor blev Jorden pløtet og derpaa 

kultiveret med *two-horse Sulkey Cultivator.“ Saa 
ſnart ſom Jorden var tor nok i Vaar, blev den atter grun— 
dig harvet paa kryds og paa tvers med den ſaakaldte 
Acme“ -Harv—Manden ſad paa Harven. Derpaa blev 
den harvet med „the Thomas“ -Harv, belagt med tung 
Vegt; faa blev den rullet med en fvær Rulle. Som Følge 
af dette Arbeide, var de øverfte 4 Tommer en fin pulveri- 
feret Jord, men kompakt, jevn og glat. Derpaa ſattes 
Plougen i den og Jorden blev nu veltet om til en Dybde 
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af 9 Tommer. Ved Virkningen af Froſten om Vinteren 
og af faa meget Arbeide var Jorden nu meget befvem og 

der ſkulde altſaa ikke ſtor Harving til for at berede den til 
Plantning. Den var virkelig pulveriſeret til en Dybde af 
9 Tommer. Men lad Ingen deraf flutte at jeg tilraader 
at al Jord ſkal pløies 9 Tommer dybt. Det er bra nok 
paa dette Stykke, men det maa huſkes at denne Dybde er 
naaet gradvis og at det ikke blev pløiet faa dybt forſte 

Gang. 8 
Dette er en Del mere Arbeide end Farmere i Alminde— 

lighed lægger paa fin Jord. Vil det betale fig eller er 
Udlegget ftørre end den derved forøgede Frugtbarhed vil 
lægge af fig? Det er Sporgsmaalet. Alt dette Arbeide 
koſtede mig $2.25 pr. Acre mere end det Arbeide der al- 
mindelig loegges paa en ſaadan Ager. Men er der Nogen 
fom tvivler paa at jeg ikke faar faa meget mere igjen af 

hvert Acre end jeg ellers havde faaet? 
Det er jo en bekjendt Sag, at Potetesrodderne ſoger 

fin Næring helſt i den underſte Del af den pløtede Jord og 

føger ned til den dybe, kjolige og fugtige Grund. Den 
Jord ſom var bleven ſaa fint pulveriſeret ved Froſt og ved 

gjentagen Harving og Kultivating, og havde faaet Adgang 
til at trœkke til fig Næring fra Luften, den blev vendt un- 
der igjen netop did hvor Poteterne vil have den. Udfaldet 
var at jeg fik 25 Buſhels paa Acren mere end jeg paa no— 
gen Maade kunde have ventet med det almindelige Arbeide, 
og da jeg fik 40 Cents pr. Buſhel ſaa vil det ſees, at Ar⸗ 
beidet fønnede fig. Desuden er det øvrige Arbeide bety- 
delig lettet ved at forberede Jorden faa grundligt. Men 
det er ikke nok dermed; tænt bare hvorledes Hveden vil 
vore i en Jord der har faaet en faadan Behandling." 

Det fan være bra nok at fjøbe for 82.25 Gjodnings⸗ 
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pulver og faa paa Ageren, for at undgaa Arbeidet, men 
heri tager man ſkammelig Feil. Det er førft og fremſt 
Arbeide Jorden vil have; derved forbedres den ikke allene 
for Øiebliffet men permanent; derved dræbes Ugrasſet, 
Derved gjøres Arbeidet behageligt. 

Et andet Experiment. 

Hvoraf kommer det at Olien ſtiger op i Lampevegen? 
Kan den døde Vedſke lyve? Vandet har ſamme opadftræ 
bende Filbøielighed. Tag et Stykke af en Snor og lad en 

Ende falde ned i Vandet; det vil ftrar viſe fig at den bli- 
ver fugtig høtt op over Vandfladen. Vædffen arbeider fig 
pp i Traaden, men leg meerke til, at hvis Traaden er tet 
og fin, vil Vandet ftige høiere end om Traaden er grov og 
los. Denne Gone hos visſe Gjenftande til at trekke 

Vedſken op i fig kaldes i Videnſkaben Kapillar Tiltrek⸗ 
ningskraft“ og den beſidder Jorden i meget hoi Grad. 
For at forvisſe ſig om dette, tager man en liden Kasſe og 
haver i den et Par Tommer dyb rigtig blød Jord. For 
at beviſe to Ting med en Gang, leegger man et Par Tom— 

mer tyft af rigtig fin tør Jord i den ene Ende af Kasſen 
ovenpaa den bløde Jord, og i den anden Ende en lignende 
Dybde af torre Jordklumper. Det vil ſtrax ſees, at den 
fine, pulveriſerede Jord trekker Vandet op fra den bløde 
Jord under, medens Jordklumperne i den anden Ende for— 

bliver næften lige tørre. Dette er et meget ſimpelt Erpe- 
riment, men det beviſer meget fom Farmeren bør iagttage. 
Det viſer at den fint pulveriſerede Jord formaar at trække 
Vandet op fra Bundjorden og derved ikke allene modſtaa 
Torke, men ogſaa i det, at den drager Vandet op fra 
Bundjorden, bærer dette med fig forſkjellige Slags mine— 
ralſke Stoffe, fom det modtager af Gjeringsprocesſer der 
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nede, og holder i Opløsning og giver fom Føde til Plan— 
ternes Rodder. 

Altſaa er det ikke bare at den vel arbeidede og pulveri— 
ſerede Jord formaar at fuge til ſig Næring fra Luften, 
men ogſaa at drage den fornødne Vedſke op fra Bunden 
og dermed ogſaa bringe Planten Liv og Føde. 

Altſaa er det Arbeide fom ffal til, og det er klart 
beviſt baade praktiſk og theoretiſt at Arbeide forøger Jor— 
dens Frugtbarhed. 

Et Forſeg i England. 

Profesſor L. B. Arnold i New Pork, der er en af de 
bedſt anſeede videnſkabelige Jorddyrkere i Amerika, be— 
retter om et Experiment udfort af Mr. J. Lawes paa 
Rothamſted Farm i England. Hr. Lawes har nemlig i 20 
paa hinanden følgende Aar hoſtet Hvede paa et og ſamme 
Stykke Jord, uden at den mindſt Gjødsling af nogen Art 
er kommet paa det. J de 20 Aar har han faaet en Gjen- 
nemſnitsavling af 1,025 Pund Hvede pr. Acre. Det 

Straa og Avner ſom har voxet for at frembringe dette har 
han ogſaa ladet veie i tor Tilſtand og fundet at det har 
beløbet fig til 1,685 Pund pr. Acre; altſaa, tilſammen 

Hvede, Straa og Avner i Vegt 2,711 Pund pr. Acre er 
bleven fjernet fra Ageren uden at Noget er kommet tilbage 

paa den. J de ſidſte 10 Aar var endog Udbyttet lidt 
ftørre end i de førfte 10 Aar. Saavidt fom dette Experi— 
ment rætfer, viſer det at Jorden allene har frembragt 
Blanteføde nok til en Avling af lidt over 17 Buſhels pr. 
Acre uden at tabe i Kraft. Et lignende Stykke Land lod 
Mr. Lawes gjodſle hvert Aar med 14 Cords god Barn— 
Dard⸗Gjodſel pr. Acre. Denne Gjodſel antoges at inde— 
holde Planteføde i omtrent ſamme Mengde fom det der 

Farming med Hoved og Hænder. 7. 
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aarlig fjernedes fra det andet Stykke. Dette beviſte det 

fig ogſaa at have, efterſom Udbyttet her blev lidt over det 
dobbelte, nemlig 2,125 Pund Hvede og 3,515 Pund Straa 

og Avner.  Grøden var jo forffjellig i de forſkjellige Aar 
efterſom Aaringerne var mer eller mindre gunſtige, men 
disſe Tal fremſtiller Gjennemſnits-Avlingen i de 20 Aar. 
Herved beviſes at ved godt Arbeide kan Jorden vedlige— 
holde fin Frugtbarhed, og at ved behørig Gjodsling vil 
Afgroden fordobles, ſom jo er til umaadelig Fordel da 
man derved paa langt nær ikke fordobler Arbeidet, og 
Grundkapitalen bliver den ſamme. 

Dernæft beviſes det, at efterſom Mr. Lawes' Avling af 
17 Buſhel pr. Acre paa den ugjodslede Jord er mere end 

Gjennemſnits-Hvedeavlingen i Amerika ſelv paa gjodslet 
Jord, den amerikanſke Hvededyrkning ſtaar meget lavt med 
Henſyn paa Jordens Bearbeidelſe og Pulveriſering. 

Det er paa Tide at den amerikanſke Agerdyrkning, med 
ſin uforlignelige Jordbund, kommer vek ifra den gamle 
Slendrian og ind paa en Brugsmaade fom kan gjøre den 
ſaavel lonnende fom behagelig, og Løfte Jorddyrkeren op til 

Agtelſe og Lyft til fit Kald. 
Vi lerer derfor baade theoretiſk og praktiſk at Jorden 

omhyggelige Bearbeidelſe har disſe Følger: 

Det fætter Jorden iſtand til at trekke til fig Næringa-= 
ftof fra Luften; til at Drage Plantefode op fra Bundjor— 

den og til at lade Planterne faa Tag i de i Jorden alle 
rede tilftedeværende plantenærende Stoffer. 
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Kapitel VII. 

Gjedsling. 
orders Frugtbarhed kan foroges ikke allene ved Drain— 

ing og ved omhyggelig Bearbeidelſe, fom vi for har 
omtalt, men ved Tilforing af andre Stoffer ſom ikke alle— 
rede findes i den, nemlig ved Gjodsling. 

Gjodslingen kan være af mange forſkjellige Slags, 
men kan, for befvem Behandling, inddeles i 3 Hovedarter: 

1. Fjosgjodſel, eller Affald fra Dyrene. 

2. Grongjodſel, eller Vexter fom pløtes ned i Jorden. 
3. Plantenerende Stoffe fom findes i Handelen. 

Som en 4de Maade at forbedre Jorden paa kan næv- 
nes Vexelbruget. Vi ſkal her fortelig behandle disſe i den 
ovenangivne Orden. 

Fiosgjodſel. 
Denne Gjodſels Verdi vil hovedſagelig afhænge af 

hvilke Dyr den kommer fra; hvadſlags Føde de faar, og 
hvorledes den behandles. Mogens Verdi fom Gjodſel 
kommer i ethvert Tilfeelde fra Dyrets Føde og ikke fra 

Dyret ſelv. Dog er det ikke af ringe Betydning for Gjod— 
ſelens VBærd, hvilke Dyr den faaes fra. 

Nogle Dyr fortærer eller forbruger i fit Legeme et 
ftørre Kvantum af plantenærende Stof af den Føde de 
ſpiſer end Andre. Den Mog fom kommer af et vift Kvan— 
tum Korn der ſpiſes af et Dyr der hverken giver Melk 
eller fægger paa fig Fedt, vil indeholde næften faa meget 
Nitrogen, Phosphoric Acid og Potash (De vigtigſte 
plantenærende Stoffe) font Kornet oprindelig havde. Men 
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hvis Kornet fpifes af Kjør fom melker eller ungt Kvæg 
fom fedes eller vorer hurtigt, vil disſe Stoffes Tilftede- 
værelfe i Gjodſelen betydelig formindſkes. 

Hos nogle Dyr er Gjodſelen i meget mere koncentreret 

Form end hos Andre, og vil ſaaledes blive mindre i Kvan— 
titet. Et Ton, f. Ex., af Honſe- eller Duemsg vil ſaaledes 

indeholde meget mere Gjodningsſtof end et Ton Kompg. 
Alle disſe Ting maa derfor tages i Betragtning naar 
Gjodſelen ſkal vurderes eller benyttes. 

Den Føde ſom Dyret ſpiſer vil være af ſtor Betyd— 
ning for Gjodſelens Verd. Den Gjodſel fom afſondres 
af en Oxe der ſpiſer 100 Pund Mais vil blive mindre 

værd end hvis den havde ſpiſt 100 Pund Bran (Kli) der 
i ſig ſelv er en fortreffelig Gjodſel. 

„Den Farmer ſom agter at kjobe Gjodſel,“ ſiger En, 
„bor beteenke om det ikke vilde ſvare bedre Regning at kjobe 
god Føde for fit Kvæg og faa tage god Vare paa Mogen.“ 
Dette er et Vink fom Farmeren vil maaſke gjøre vel i at 
give Agt paa. Han fan paa den Maade maaſke faa dob- 
belt Vederlag for fine Penge. 

Sjøsgjødfelens Behandling. 

Om dette Emne jfal vi tillade os at anføre fra et Verk 
af W. F. Brown. Han opkaſter følgende Sporgsmaal og 
beſvarer dem fom nedenunder anført: 

1. Hvorledes ſkal vi faa det ftørft mulige Kvantum? 
2. Hvorledes ffal vi behandle den? 
3. Hvorledes og paa hvilken Grøde ſkal vi anvende 

den? 

Paa den Maade ſom Jorddyrkningen i Almindelighed 
drives, gaar en ſtor Del af Gjodſelen tabt. Barn-Yarden 
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er ikke indrettet med det for Øie, hvorledes Gjodſelen ſkal 
bevares. Medens den bor være ſtor nok til at rumme alt 
Kvæget, bør den dog ikke være ftørre end at den kan be— 
dekkes med et tykt Lag af Gjødjel, blandet og bedekket 
med det Straa og grovt Affald ſom kommer af Kreatur— 
føden og fom kan opſamle og faſtholde al Bædffen. Barn⸗ 
Harden bør ogſaa være ſaa beliggende, at Band hverken 
kan flyde ind i den fra udenom eller lobe ud fra den. Ind 
i denne Barn⸗Yard bør alt Straa og Corn Stalks fra 
Farmen fores. Iſtedenfor at lade Kreaturerne trampe 
over hele Farmen for at ſpiſe af Cornſtilkene om Vinteren, 

bør de være i Fjoſet eller i Harden fra den Tid de kom— 

mer af Gresſet om Hoſten til De vender tilbage til det om 
Vaaren. 

Den Farmer ſom dyrker fra 40 til 50 Acres med Hvede 
og Korn, men fom før har ladet fit Straa ude i Marken og 

ſine Kjor ſpiſe Cornſtilkene paa Ageren, vil forbauſes ved 
den Moængde god Gjodſel han paa denne Maade famler 

paa et Aar. 

Dertil er det at anbefale at Fjosgulvet gjores vandtet 
og at faa meget Straa bruges til Kvegets Leie, at al Uri- 
nen kan opſamles, og at Gjodſelen fores ud og ſpredes 
jevnt over Jarden. Her vil Farmeren finde den Viſes 
Sten fom kan forvandle de uædle Stoffer til Guld. 

Medens Barn-Yarden er den vigtigſte, er den dog ikke 
den enefte Frugtbarheds-Kilde“ paa Farmen. Baade 

Honſehuſet og Privetet (Vandhuſet) forſkaffer os Gjød- 
ningsſtoffe der er ligeſaa meget værd fom dem man kjober 
i Handelen for fra 830 til 840 pr. Ton. Begge disſe kan 
let faa ſkjottes, at de bliver ligeſaa behagelige at behandle 
ſom Muld eller Støv paa Veikanten. Magen fra et 
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Duſin Høns vil fylde omtrent en Barrel paa et Aar. Ved 
et Forſog jon blev foretaget for 2 Aar fiden paa en Hvede- 
Ager, vifte det fig at en Tonde fint pulveriſeret Hønjemøg 
havde ligeſaa ftor Virkning paa en Acre fom 12 Les Fjød- 
gjødfel. 

Affaldet fra Privetet og Honſehuſet bør tages væt 
hver Uge og haves i en egen Binge eller Kasſe ſom er un— 
der Tag, og over det bor kaſtes ſaa meget tor Jord at ingen 

Ammoniak kommer bort. Fire Uger forend den ſkal bru- 
ges, bor den vedes med kraftigt Gjodſelvand, ſaaat det kan 
komme i Gjere. Hvis det allerede tildels er gaaet i For— 
raadnelſe faaat det ikke faa let kommer i Gjære, ſaa fet til 
det en Fjerdedel af dets Mengde af Hvede-Bran, ſaa vil 
det ſtrax komme i ſterk Gjære. 

Naar en raſk Fermentation onſkes, i hvilkenſomhelſt 
Slags Gjødfel, faa bor den leegges op i en hoi Dynge, 
ſom ſpidſer af til Toppen. Naar denne bliver rigtig varm, 
maa den bredes ud til en Dybde af 64 8 Tommer, lidt 

Plaſter ftrøe3 paa det og faa vendes en Gang om Dagen, 

og hver Gang klappes vel ned med Skyffelen for at det fan 
blive fint. Efter at være behandlet ſaaledes en Uges Tid, 
kan den foælde& gjennem et Mason's Sieve. Hvis ber 
endnu ſkulde være en ftørre Del fom ikke kom gjennem 
Saaldet, faa bør dette atter blandes med Bran, vedes og 
behandles fom før. Dette Danner en overmaade god Gjod— 
fel, ſpecielt for Haven og til at komme i Hill'en naar 
Meloner plantes. Naar den er tor lugter den ikke; den 
kan kommes paa Ageren gjennem en Fertilizer Drill lige⸗ 
ſaa let ſom Benmel. 

Det fom ovenfor er bleven ſagt om Fjødgjødfel, angik 
ſpecielt dens Kvantitet. At Gjodſelen grundig pulveriſe— 
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reå er meget at anbefale baade paa Grund af Kvalitet og 
Filgjængelighed for Planterne. Det bør erindres at Gjod— 
ningen kun kan asſimileres af Planterne naar den er op— 
loſelig og at Forraadnelſen fom forſt maa foregaa er meget 
hurtigere i Compoſt-Dyngen end i Jorden. En Del Far- 
mere ſynes ikke om at vende og behandle Mogen i Barn- 

Yarden, men efterſom Gjodſelens Veerd ikke beſtaar i 

Moængde eller Størrelje, men i dens Tilgjengelighed for 
Planterne og den Plantenæring den indeholder, faa er det 

ganſke viſt, at ved grundig Finering, kan dens Kvantum 
formindſkes og dens Nytte for Planten forøged mere end 
nok til at lonne Arbeidet. Det bor ogſaa erindres at ved 
at formindſke dens Kvantitet, bliver Arbeidet ved at fore 
den ud og ſprede den paa Ageren forholdsvis mindre. 

Mog der er trampet ſammen i Fjos- eller Barn⸗ 
Harden udelukker Luften, hvorved Gjæringen forhindres; 
for den ſkal bruges bør den altfaa rives op for at Luften 
kan komme til den og ſœette Gjæringen igang. Dette bør 
helſt foretages efter et ftørre Regnfald efterſom Vedſke er 
nødvendig. 

Hvis Gjodſel trænges til Drivbænte, eller en raff 
Gjære onſkes, bør den loeegges op i ſpidſe Dynger fra 6 til 
8 Fod hoie, men den maa ikke ligge mange Dage i den 
Form ellers kommer den i Brand. Hvis derimod en fagte 
Forraadnelſe ønjfes, bor den leegges op i ganſke flade 
Dynger omtrent 4 od haie. Efter fra 10 til 20 Dage, 
kan Den vendes, og hvis den var grov eller indeholdt me- 
get Straa, vil dens Kvantitet ſpinde til det halve, blive 
jevn i Kvalitet og let tilgjængelig for Planterne. 

Gjennem en mangeaarig Erfaring fom Gartner, har 
jeg havt Anledning til grundigt at prøve denne Behand- 
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ling af Gjodſelen og er vis paa, at Gjødning, ſaaledes pul- 

veriſeret at den kan gaa igjennem et Saald, vil frembringe 

en bedre Vert, ſpecielt paa ſmaat Korn og Græs, end fire 

Gange faa meget ligeſaa god Gjodſel der ſpredes paa efter 

den almindelige Maade. 

Efter megen Jagttagelſe og egne Forſog, er jeg ogſaa 

kommet til den Overbevisning, at man faar bedre Udbytte 

naar Gjodningen ſpredes paa Overfladen, og at den beta— 

fer fig bedre paa Hvedeageren end paa anden Grøde. 

Gjodslet Hvede flaar ſjelden feil. Fluen, Froſt, Ruſt, 

Chinch-bug og andre Fiender faar ſtrax Bugt med en 

Hvedeplante ſom mangler Sundhed og Kraft, men ſjelden 

med en kraftig Plante fom vorer i en vel gjødslet Jord. 

Dette bor tages i Betragtning naar man beregner Gjod— 

ſelens Verdi. En anden Grund hvorfor jeg foretrækker 

Gjodning paa Overfladen for Hvede, er at den unge 

Plante derved ſtrax faar Nytte af Gjodſelen og kan ſaale— 

des gjore en kraftig Vext fra Begyndelſen. Dette gjelder 

faavel for Vaarhvede fom for Vinterhvede, thi for begge 

er det af Vigtighed at vinde Kraft og Styrke førend den 

ſtrenge Aarstid enten det er Vinterkulden eller Som— 

merheden kommer. Naar Gjodſelen ploies ned, faa faar 

Hveden lidet Gavn af den fra Begyndelſen, juſt naar den 

meſt trænger den. Endnu en Aarſag for at bruge Gjød- 

ning til Hveden og paa Overfladen er, ſpecielt for Vinter— 

hveden, at vi derved kan lade vore Kløver paa ſamme Tid 

med Hveden, og Kløver er et uvurderligt Gjodnings- og 
Pulveriſationsmiddel. Den Farmer ſom folger et beſtemt 

Vexelbrug, bor benytte al ſin Gjodſel paa Hveden og altid 
faa Kløver paa den; han behøver da ingen Gjodſel paa 

Maiskornet, og vil paa ſamme Tid faa fuld Nytte af 
Gjodſelen paa Hvedeageren.“ 
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Grøn-Gjødsling 

beftaar deri at man faar et eller andet Slags Sæd i 
Jorden og lader det vore til en vis Tid og faa pløter det 
under. 

Denne Gjodningsmethode er forholdsvis ny og faale- 
des mindre kjendt blandt Veſtens Nybyggere. Vi ſkal 
Derfor førft ſoge at give de Grunde hvorpaa den hviler, 
thi ellers vilde den maaſke have Udſeende af en Odsling 
hellere end en Gjodsling. 

Naar en frodig Vext af Klover eller Rug, eller hvad 
det nu er, ploies ned, faa leegges der i Jorden en ſtor 

Moængde vegetabiljfe Stoffer, maaſke ikke mindre end fra 
8 til 10 Tons paa Acren. Lager man, f. Ex., 8 Tons 

Klover ſaa vil dette ifølge Analyſer indeholde følgende 
Stoffer, i Pund: 

JVC 12,600 Pund 
Carbon (Kulſtof)⸗holdige Stoffer ..... 3,100“ 

JJ A S 
een elſtofꝛñ 8 

CC W 
PFC) 2 Åse KE 

0 SE 16,000 Pund 
eller 8 Tons. 

De tre fidftnævnte Beſtanddele: Nitrogen, Potash og 
Phosphorie Acid, er, fom vi vide, værdifuld Plantefode, 

og blev ved Kløveren ſamlet fra Jorden. Carbon-Stoffet 
derimod er taget fra Luften og er ikke betydeligt fom di- 
refte Plantefode. Det fan derfor ſporges: Efterſom alt 
det plantenærende Stof fom Kløveren putter ned i Jorden, 

blev forſt taget op af den, hvorledes fan faa Jorden beri- 
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ges ved denne Behandling? Bliver en Mand rigere ved at 
tage en Dollar op af Lommen og putte den ned igjen? 

Her maa det erindres, hvad vi før har inſiſteret paa, 

at Jorden beriges ikke allene ved at der tiljættes Plante— 
føde, men ogſaa derved at det fom den allerede har, gjø- 

res bekvem og tilgjengeltg. Grøngjødsling beriger Jorden 
paa ſidſtnevnte Maade. Kloverplanten opſamler af Jor- 
den meget Plantefode ſom andre Vexter enten ikke kan faa 

tag i, eller bruge, og faa leverer den tilbage i Jorden i en 
for disſe befvem Form. Dens Rodder lober ogfaa nedi 
Jorden dybere end andre Vexter og drager frem hvad disſe 
ikke kunde naa. 

Men Kloveren har dertil endnu den Virkning, at den 
ſkygger Jorden, gjør den fugtig og fylder den med vegeta— 
bilſk Materie og ſaaledes frembyder netop de rette Betin— 
geljer for de chemiſke Procesſer hvorved Plantefoden kom— 
mer i rette Form. 

En der i over tyve Aar har behandlet Kloveren paa 
denne Maade, ſiger at han "aldrig er bleven ſkuffet af den,“ 

og raader alle Farmere til at gjøre Forſog med den, “de 
vil finde at den er den bedſte Gjodning i Amerika.“ Rug, 
Boghvede og Mais behandles paa ſamme Maade ſom 
„Grongjodſel.“ 

Udførligen at gaa ind paa hvorledes denne Gjodſel 
bruges i alle Detailer er her ikke Plads til, og det vil 
heller ikke være nodvendigt, thi for det førfte kan den ikke 

behandles netop ligedan paa enhver Slags Jord, og dertil 
er der allerede faa mange Farmere i de ældre Setlementer, 

ſom har Erfaring i dette Stykke, at det vil ikke blive van- 

ſkeligt at finde Raad og Veiledning. Der er dem ſom har 
fundet Kloveren faa fortrinlig at de faar den ſammen med 
alle Slags ſmaat Korn og, efter Kornets Indhoſtning, 
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naar Kløveren har naaet en pasſende Vext, pløter den un— 
der fom Gjødsling for næfte Aars Grøde. 

Der hvor VBinterhvede avles, er det Skik neſten altid 
om Vaaren at faa Kløver paa Hveden faa tidlig fom Fare 
for Froſt vil tillade det, og med det ſamme give Hveden 
en god Harving. 

Naar Klover ſaaes allene, faa kan den tidlige Vert be- 
nyttes enten til Havn for Kjor eller Svin eller ſkjceres og 
tages bort fom Foder, og den ſenere Vert om Efteraaret 
pløtes under. Det forſtaaes ogſaa at ſelv om Kloveren 
ſpiſes op eller ſkjceres af, vil dens Rodder allene være en 

betydelig, og paa mange Steder en tilſtrekkelig Gjodning. 

Den bekjendte Agronom Prof. Voelker ved Royal 
Society of England, der nylig er dod, blev verdens— 

berømt for fine Arbeider og Granſkninger i Jorddyrk— 
nings-Videnſkaben. Han har berettet om Experimenter 
med Kløver der er af ſtor Interesſe og Værdi. Roddernes 

Virkning paa Jorden lægger han megen Vegt paa. Ved 
at tage op alle Kløverrødderne paa et Kvadrat-Yard af al— 
mindelig Tykkelſe og til en Dybde af 6 Tommer, fandt 
han, efter at de var bleven vajfet og tørret, at de veiede 

henimod to Pund (1 Pund 102 Unce). Dette var efter at 
den var ſkaaret for anden Gang til Sæd. Naar det nu 
erindres at Kloverrodderne gaar meget dybere ned i Jor— 

den end 6 Tommer—maaſke ikke mindre end en Trediedel 
af dem er under denne Dybde—jaa er det ſandſynligt at 
der paa god Kløver vil findes omtrent 5 Tons af dens 
Rodder paa en Acre. En ſaadan Moængde vegetabilft 
Materie maa nodvendigvis have en betydelig Virkning 
paa Jorden. Af disſe Virkninger er formodentlig den 
rent mekaniſke Paavirkning —oploſer Jorden og gjør den 
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let at pulveriſere og giver den Adgang til Luften —af me- 
get ſtor Betydning. 

Det antages at der ikke er nogen Maade hvorpaa 

En udmagret Jord kan atter gjøres frugtbar 

og reſtaureres, faa godt og faa billigt fom ved Grongjods— 
ling. Som et Forſog i den Retning anbefales af bedſte 
Authoritet folgende Behandling: 

„Saa Ageren tykt med Rug om Høften; ploi denne 
ned faa ſnart den er i Blomſter, og derpaa faa Boghvede; 

ſaa fnart fom denne er bleven ſtor nok, ploi den og faa 
derpaa Maiskorn (4 Buſhel paa Acren) og ploi ogſaa 
dette under naar Froſten har lagt det ned.“ 

Dette vil koſte mindre og antagelig have langt ftørre 

Virkning end almindelig Gjodsling, fom paa mange Ste— 
der ikke kan være at faa. Det er muligt at ikke al Jord 
vil have den ſamme Nytte af denne Behandling, derfor an— 
befales det kun ſom et Experiment, hvor det ikke for er 

bleven forſogt. Saadanne Forſog bør naturligvis gjores 
paa et lidet Stykke, ſaaat man kan have egen Erfaring 
førend det foretages efter ſtoͤrre Maaleſtok. 

Det har før været Brug at lade en forſlidt Ager ligge 
„brak“ eller lade den "hvile" et Aar imellem og faa pløie 
den Par Gange om Sommeren. Det er bleven paaftaaet 
at der kan hoſtes mere af Jorden, naar den ikke gjodsles, 

ved kun at faa hvert andet Aar. Dette er ogſaa ganſke 
rimeligt, allerhelſt hvis den arbeides godt det Mellemaar 

hvor der ikke høftes. Men i de fleſte Tilfelde vil dette 
dog være at fpilde baade Tid og Arbeide, og iſtedet derfor 
burde man bruge "Grøngjødfel.” Thi det vil fofte mere 
at arbeide Jorden godt medens den „hviler“ end at faa 
Kløver paa den. Kløveren vil forøge Muldjorden ved den 
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Mængde Stof den tilvirker, medens derimod naar Jorden 
holdes bar og oploſt ved Pløtning, udſettes Mulden for 
at blive vaſket bort ved ftærfe Sommerregn. 

Denne Maade at berige Jorden paa er faa fuldftændig 
prøvet i alle Land og de ældre Dele af vort Land, at der 
ikke Længere fan være Tvivl om dens Fortrinlighed. 

Rugen er ialmindelighed ikke faa god fom Kløver til 
dette Oiemed, men den har et Par Fortrin, fom gjør den 
meget tjenlig i visſe Tilfcelde. Den fan f. Ex. ſaaes om 

Hoſten efter Maiſen er indſamlet (det vil fige, hvis Mai- 

fen ſkjeres og føres af Ageren, fom den jo burde) og vil 

allerede have naaet ſaadan en Vært, at den kan pløtes un- 
der om Vaaren for Maiſen ſkal plantes, faa at den kan 
benyttes mellem to Maishoſte uden Tab af Tid. For det 
andet er den meget tjenlig der, hvor Jorden er tilbøielig 

til at ffylles bort, derved at dens Rodder ſprede fig hurtig 
og i Masſe ved Overfladen og bevarer Jorden fra at va- 
ſkes bort af andet. 

Chemiſke Gjodningsſtoffer. 

Disſe omtales ſeneſt i Rakken, fordi de er af mindſt 
Betydning og vil fom ofteft funne undværes af de Far— 
mere, fom dyrker fit Land paa rette Maade ved flittig 
Brug af Stald- og Grøngjødfel. Der er dog mange Til— 
felder, hvor ſaadanne Gjødfelftoffer, fom findes i Han— 

delen, er af ſtor Nytte, naar man forſtaar rigtig at bruge 

dem. J et virkelig videnſkabeligt Agerbrug vil de altid 
benyttes. 

Vi ſkal her blot nævne de vigtigſte af dem og tilfoie et 
Par almindelige Bemerkninger. 

1. Kalk har lenge været brugti Ugrifulturen. Alle 
Kornſorter indeholde Kalk, og næften al Jord har meget 
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mere Kalk end Planterne behøver. Kalk fom Gjodſel er 
velgjorende for Jorden i to Retninger. Paa Lerjord vir- 
fer den, at Jorden oploſes og ikke kleber ſammen faa meget 

ſom den er tilbgielig til. 

Dertilmed har Kalken den Indvirkning paa vegetabilſke 
Stoffer i Jorden, at de hurtigere oploſes og gaar i For— 
raadnelſe. Men netop paa denne Maade er ogſaa Kalken 
farlig, thi hvis den bruges paa Muldjord, uden at Gron— 

gjodſel tilſettes, vil Kalken faa at ſige ſpiſe Jorden op og 
tilſidſt gjøre den aldeles ufrugtbar. 

Den er derfor færdeles nyttig paa Sumpe og udtørrede 
Myrer, hvor Jorden har formeget af uopløfte Rodder og 
vegetabilffe Stoffer. Kalken vil hjelpe til, at denne for- 
vandles til brugbar Muld. 

Sammen med Grøngjødjel eller Staldgjødjel er Kal— 
fen tjenlig derved, at den fremſkynder disſes Oplosning, 
ſaa at de ſtrax blive tilgjengelige for Planterne. J disſe 

Filfælde bor Kalken ikke kommes paa Jorden førend Gjod— 
ſelen er vel blandet med Jorden. 

Gypsum, eller Land Plaster, er en Gjodning der 

bruges meget tfær paa Kløver, og helſt naar den er ſmaa. 
Hvorledes denne Materie virker paa Planten har Viden— 
ſkaben ikke endnu kunnet opklare. Det antages helſt at den 
virker paa Kløveren gjennem Bladet og ikke paa Jorden. 

Bone Meal. Benmel er meget rig paa Plantefode. 
Da Benet ikke oploſes i Vand er det nødvendig at det pul- 

veriſere faa fint fom muligt. Naar det i denne Tilſtand 
kommer ſammen med raadnende Gjodſel eller Vegetabilier, 
gaar det ogſaa i Forraadnelſe og afgiver alle de vigtigſte 
plantenærende Stoffer. Paa Torv eller Grasland er 
dets Virkning prompt og velgjørende. 
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Guano. Dette er en i lengere Tid bekjendt Gjødfel 
der beſtaar af Fuglemøg, der gjennem Aarhundreder har 

ſamlet fig paa Stillehavsgerne. Der er to Slags Guano, 
den ene komme fra de Oer, hvor intet Regn falder; denne 
er rig baade paa Nitrogen, Potash og Fosforſyre. Den 
anden Slags har ved Regnet tabt fit Nitrogen og Potash 
og har ſaaledes kun tilbage blot osforfgren, og er ſaaledes 
mindre veerd. 

Phosphates. De forffjellige Gjodningsſtoffer fom 
komme under denne Benævnelje, ſaaſom Rock phosphate, 

Superphosphates etc. er det ikke nodvendigt her at gaa 
nærmere ind paa at behandle. 

Om disſe ſaavelſom andre Gjodningsſtoffer i Handelen 
faar man udførlig Underretning hos Selgeren. 

Der begaaes meget Bedrag ved disſe Handelsvarer, og 
vi antager at de Fleſte af dem ſom leeſer denne Bog vil 
være fornuftige nok til at [ægge an paa "Blandet Far- 

ming“ og ved Opdretning af Hefte, Kvæg, Faar, Svin, 
Hons, etc. vil faa al den Gjodſel de behøver og tage god 
vare paa den. De vil da ikke have ſtor Brug for Handels— 
varer i den Retning. 

Gjødfelens Veerdi i Dollars og Cents. 

For end yderligere at indſkjerpe Vigtigheden af at be- 
vare og benytte Gjodſelen ſkal vi her tilfgie nogle Tabeller, 
efter paalideligſte Kilder, over de vigtigſte Stoffers Verd. 

Plantefødens Verdi i blandet Staldajodſel: 

.. 15 Er pr. Bund. 
„% Acid....»+sanpde 8 0 

VVV 5 5 
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Plantefodens Verdi i ren Mog: 

GCC 10 Cents pr. Pund. 
Phosphoric Acid e 10 
CFT e 1 

Plantefødens Verdi i Urinen: 
FF 4-0 fik saker 22 Cents pr. Pund. 
Phosphoric Acid...-voeeemeee. ØVDE . 

FFC de 6 1 

Folgende Tabel viſer Mengden af disſe Stoffers Tilſte— 
deverelſe i forſkjellige Slags Gjodſel og deres Verdi ifølge 

foregaaende Tabel. Beregningen er efter et Ton af hver. 

Phos- 
Se å Nitrogen.| phoric Potash. 

Gjødjelens Navn. Acid Verdi. 
Pund. Pund. Bund. 

Frit Staldgjodſel. 9 4.2 10.4 $ 2.21 
eng 32.2 30.8 7 8.20 
T 65.2 61.6 34 16.41 
Ten feitempg g 8.8 3.4 7 1.36 
r 5.8 3.4 2 86 
n 2-0 102 11 6.2 3 1.59 
ems 5 JO 12 8 1.79 
C 31 GN 30 8.62 
ET ve GE PE 11.6 ere 9.8 3.14 
u u Faar P 39 2 45.2 11.31 

ae e SA å 8.6 1.4 16.6 3.06 

Dernæft maa det ikke forglemmes, at jo bedre Føde 

Dyrene faar deſto bedre bliver Mogen og at det ſaaledes 
er Dobbelt vigtig at Kvæget faar god Føde, og at Farme— 
ren ſaaledes ofte faar igjen i Gjodſelen hvad en bedre 
Næring for Dyret har koſtet mere end en ſimplere. For 
derfor at faa en Overſigt over de forſkjellige Fodevarers 
Veerd med Henſyn paa Gjodſelens Indhold ſkal vi tilføre 

en Tabel ſom viſer: 

— 
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Gjødfelens Indhold og Dærdi efter et Ton. 

; Phos- 

Navne. Nitrogen.| phoric Potash. Værdi. 

Acid 

Finse ake 2 000. 30 39.2 29.4 $18.10 
Cotton Cake, decorticated.-| 132 62.4 30 26.29 
Cotton Cake, undecorticated 78 45.8 40.02 17.37 
c 82 23.2 24 15.36 
PPTP 72 17.6 19.6 13.18 
CCC 40 64.6 29.6 13.25 
Havre JE ee 41.2 12.4 9 7. 62 
g LL ( PN EE 3 14.6 9.8 6.76 

T AA 33.2 12.2 7.2 6.32 
TG 39.4 | 11.2 39 8.76 
E 31 1.6 33.6 6.94 
ira 9.6 5.2 11.6 2.44 
FFF 10 + 19.4 2.79 
r 10 5 20.8 2.94 
Mais Stille 9e 10 19.2 3:25 

Grønt-Foder: 

. ͤ 10.8 3 9.2 2.32 
OA 10.2 2.8 8.8 8. 
P—P— 10.2 3 10.2 2.50 
PTT ͤ 7.4 3.4 15 2.78 
T 10.6 4.8 12.6 2.60 
PTT ᷣ 3.8 2.6 8.6 1.21 
Hungarian Grass 20 2.5 17 4.05 
TTA ( — 8 På 2 7 1.69 

Rod der: 

TTT 6.8 3.6 11.2 1.86 
C 3.8 1.4 7.8 1.07 
rr 3.2 2 6.4 96 
—S: 3.6 1.2 5.8 .92 

Vi har før bemerket, at Gjodſelens Kraft ogſaa vil 
afhænge af enten den kommer fra ungt Kvæg, Meltefvæg 
eller edefvæg. Angaaende denne Sag ffal vi tilfgie en 
Tabel efter et danjf Verk om Kvegfedning i Danmark. 
Sporgsmaalet her er: 

Farming med Hoved og Hænder. 8. 
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„Paa hvilken Maade faae3 nu den bedfte og billigfte 
Gjodning, enten ved Meieridrift eller ved Kvægfedning? 

J 1,000 Pund (et halvt Ton) friff Staldgjodning 
regnes der at være 75 pCt. Vand, altſaa 250 Pund fafte 

Stoffer, der foruden nogle andre Mineralſtoffer indeholde: 
„69.1 pCt. Nie, 

15.7 “ Kiſelſyre (Silicic Acid), 
6.4 „/ Kalk, 
5.3 „ Kvælftof (Nitrogen), 
3.2“ Fosforſyre, 

6.8 „ Kali (Potash). 

„De fire ſidſte Stoffer er de værdifuldefte for Ager— 
jorden, og af disſe findes der igjen i Gjodningen efter: 

Melfefvæg.| Ungfvæg. | Fedekveg. 

pCt. pCt. pCt. 

FF 76 50 88 
, e 70 83 93 
TTT 78 73 91 
TTT 87 96 99 

Hvoraf ſees, at Gjodningen efter Fedekveg indeholder 
plantenærende Stoffer i ftørre Mengde end efter Melke— 

fvæg og Ungfvæg. Naar hermed ſammenholdes Etats— 
raad Tesdorphs Udtalelfe paa Landmands⸗ 
modet i Nyfjøbing: Den Sæd fom aarlig gaar 
igjennem vore Stude forøger ikke blot Gjodningsmasſen 
meget betydeligt, men Fedekreaturernes Gjødning har af— 
gjort givet et ftørre, fifrere og regelmæsfigere Udbytte 
baade af Korn og Graes end der kunde tilveiebringes ved 
Gjodning af en meget kraftig Meieribeſetning,“ er det jo 
indlyſende at Gjodningen efter Fedekveg er langt veerdi— 

fuldere for Agerbruget end Gjodning efter Meieridrift.“ 
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Ovenſtaaende vil være vigtigt for vore ſkandinaviſke 
Farmere at logge Meerke til, ligeſom det vil være intere3- 
fant at fe hvorledes Videnſkaben i alle Land ſysler med de 
ſamme Sporgsmaal og hovedſagelig kommer til ſamme 
Reſultat. 

Overſigt. 

J et foregaaende Kapitel blev det forføgt at give et 
Indblik i hvorledes Videnſkaben antager at Jorden gjen— 
nem en lang og lovmesſig Udvikling er bleven til, ved Om— 
dannelſen af Sten til Sand og Ler og ved Opſamling af 
andre Stoffer fra Luften, Leret og Sanden, er bleven til 
frugtbar Jord. Hvilken Rigdom af gode Gaver er ſaale— 
des lagt under vore Fodder! 

„Saa ſtor er denne Rigdom, at hvis den Nitrogen, 

Phosphorie Acid og Potash fom findes i en Fods Tykkelſe 
af god Jord kunde ſeelges for den Pris fom disſe Stoffer 
nu koſter i Handelen, faa vilde en "Kvart Section“ Land 
(160 Acres) blive værd omtrent en halv Million Dollars.“ 

Denne Rigdom bør Farmeren ſkatte, og med Wrefrygt 
for den viſe Skaber fom har ladet alt faa vel dannes, og 
med Taknemmelighed for den Oplysning og Indſigt i disſe 
Ting fom han har ladet Menneſket naa, ſoge at gjøre det 
bedſte Brug af den. Disſe Rigdomme fom findes i Jor- 
den er uforgjengelige, intet gaar tabt, men for den fom be- 
handler dem med Uforſtand og Skjødesløshed gaar Nytten 
af dem bort. Pligten er derfor at ſoge at udvikle dem, 
gjøre Nytte af dem, og, faa vidt muligt give dem tilbage 

til Jorden igjen hvorfra de er fommen. 

Dette kan bedft opnaaes ved at dyrke faadant fom kan 
forbruges paa Farmen, og ved omhyggeligen at opſamle 
og bruge al Gjodſel, allerhelſt den flydende, ſaaat faa lidet 
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fom muligt ſpildes eller gaar tabt. For at forbedre Jor⸗ 
den kan vi med Tryghed rette os efter følgende Regler: 

Se til at alt Land fom trænger det grundig draines, ikke 
allene for at borttage Vandet fra Overfladen, men for at 
Luften kan treenge ned i Jorden, uden hvilken Planteføden 
ikke fan udvikle fig og blive nyttig for Planterne. 

Arbeid Jorden grundigt, hvorved nødvendige Hemijte 
Forandringer begunſtiges og fremſkyndes. 

Naar Jorden ikke dyrkes med en eller anden Kornſort 
faa lad dens Overflade bevoxes med Gres eller Kløver 
faaat ikke dens Kraft bortſkylles ved Regn. 

Vælg en pasſende Vexeldrift faaat enhver Del af Uge- 
ren med faa Aars Mellemrum kommer i Kløver. Dette 

gjelder dog ikke for ſaadan Jord ſom er meget rig paa 
Muld. 

Paa den Slags Jord (det er, fom er dannet af vegeta— 
bilſke Stoffer) og fun paa den bør Kalk bruges, eller fam- 

men med Gjødfel. 
Brug op paa Farmen ſaa meget ſom muligt af det der 

hoſtes, og hvis det er nødvendigt at fælge meget i Form af 

Kornprodukter, ſaa ſog at erſtatte Tabet for Jorden ved 
at kjobe Bran og anden Slags Fode fra andre Hold. 
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Kapitel VIII. 

Bygninger paa Farmen. 

A indleder dette Kapitel med et Billede af Ole Natteſta's 
nuværende Bolig paa Jefferſon Prairie, Rock Co., 

Wisconſin. Vi gjer dette ikke for at opſtille det fom et 
Monſter, men fordi vi er vis paa at det vil interesſere 

alle indvandrede Nordmend i Landet at ſe det Hus fom 
eies og beboes af den forſte norſke Farmer der bofatte fig 
og forblev i Wisconſin. 

Vi tør ogſaa ganſke beffedent ſige, at det kanſke ikke 
vilde være af Veien at pege paa Hr. Natteſta og hans 
Bolig fom følgeværdige Monſtre for den norſk-amerikanſke 
Farmer, og vi er vis paa at han ikke vil tage det ilde op 
om vi nævner ham i et Verk ſom ſerlig tiltenkes den 

Klasſe Landamænd hvoraf han var en af Banebryderne. 
Hans Hus er en ſtor, vakker og ſolid Bygning, der med 
dens Omgivelſer Danner et ſkjont Billede paa landlig 
Velſtand og Lykke, midt i en af de frugtbareſte og bedſt 
dyrkede Egne i Landet. Alt baade indent og udenom Hu- 
fet tyder paa Flid, Skjonheds⸗ og Ordensſans. I Stilen 
er Huſet meget pasſende for et Prairie-Landſkab, om det 
end er noget ftørre end de flefte Farmere vil have Brug 
for. Hr. Natteſta kom til Amerika i 1837 og hans nu- 
værende Hus ſtaar paa ſamme Tomt hvor hans førfte 
Hjem blev bygget to Aar ſenere. 

Det giver os faa meget mere Glæde at nævne gamle 
Ole Natteſta fordi han felv aldrig har føgt Navnkundig⸗ 
hed hverken Fjern eller Nær, men, fom faa mange andre 
af vore tidlig indbandrede Landamænd, har fortjent Hæder 
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og Agtelſe ved et roligt, ædrueligt og retſkaffent Liv. En 
god Helbred, Intelligens og en utrættelig Arbeidſomhed 
var den Kapital han fatte ind og den har baaret ham gode 
Renter. 

Det vilde ikke være pasſende at drage Nogen frem her 
og pege paa ham ſom Exempel; der findes Lignende Mænd 
i alle gamle Settlementer, men der er dog en Ting i 
gamle Ole Natteſta's Liv hvori det var at ønjfe at han 
havde flere Efterlignere. For 48 Aar ſiden ſatte han 
Fod paa Amerikas Grund ſom Temperance-Mand 
og har ſiden den Tid troligen holdt ſteerke Drikke fra Mun- 
den. Paa fin Vandring fra Hjemmet fandt han en Uf- 
holdstraktat, der nok var overført fra England eller Ame— 

rika, og af den tog han en Varſel og fattede et Forſeet 

ſom han aldrig har ſveget. Tror du han angrer paa 
det nu? 

Paa Side 122 vil ſees Billedet af et andet Hus ſom i 
Størrelje vil pasſe for en mindre Farm, og med dets 
ſpidſe Roſt og Kviſtvindu adſkiller fig ſkarpt i Stilen fra 
det ftore fladtagede Hus. Gidftnævnte pasſer bedre paa 
en ſtor Prairie-Farm, medens det Andet vil tage ſig bedſt 
ud blandt Skov og Bakker. 

Vi har indført dette Billede hovedſagelig for at viſe 
hvorledes Have- og GSkyggetræer ſmagfuldt kan ordnes 
rundt Huſet, ſaaat det fer tiltrekkende ud og paa ſamme 
Tid giver fri Udfigt fra Huſet til Veien. Hvis Anlegget 
ikke ordnes fom det bør fra Begyndelſen kan det kun med 
ſtor Vanſkelighed rettes paa ſenere. 

Farmens Hus og dets Omgivelſer er en Sag af ſaa 

ſtor Betydning, at det vilde være onſkeligt, om vi kunde 
offre det mere Plads end det er muligt i et Verk fom dette. 
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Men efterſom de fleſte af dem, der læjer det, muligens har 
fine Bygninger i Stand, og andre maaſke er i Omſtendig⸗ 
heder, fom gjør det nødvendigt kun at opføre midlertidige 
Bygninger, ſkal Sagen her kun behandle i dens alminde- 
lige Trek. 

Vi ſkal da førft minde om, at Hjemmet og dets Om⸗ 
givelſer fom ofteſt er og altid bør være betegnende ikke 
alene for Mandens pefuniære Kaar (hans Fattigdom eller 
Velſtand), men ogfaa for Karakter og Oplysning. Naar 
en Fremmed for førfte Gang betragter en Farmers Hjem, 
faar han uvilkaarlig et Indtryk af Eierens hele Karakter 
og Veſen, ſom det bliver vanſkeligt ſenere at forandre. 
Her boer en brav, ordentlig Mand, fom pasſer fine Ting 
godt, der har Omhu for ſin Familie og vil agtes af ſine 
Naboer,“ eller “her boer en Gnier,“ her En, fom ſigter 
hoit, men finder under,“ her En, fom det gaar tilbagers 

med, det kan man fe," her En, fom det fer tarveligt ud 
med, men den Orden og Omhu, ſom viſer ſig over alt, er 
Tegn paa en bedre Fremtid; der fer ud til at være mere 
Lykke og virfelig Velſtand her end i det ſtore Hus der⸗ 
borte.” 

Saaledes dømmer den Reiſende om hvert Hus, han 
drager forbi, og fom ofteft vil hans Dom være retfærdig; 
ſelv de mindſte Ting fan ofte være de meſt betegnende. 
Særegne Omftændigheder kan jo gjøre Undtageljer heri, 
men de bliver dog bare Undtagelſer. 

Hiemmets Ydre ſaavelſom dets Indre bør være til- 
trekkende, ikke fraftødende. Det er ikke alene paa den 
Fremmede, at det har ſin Virkning; var det ſaa, kunde det 
være af mindre Betydning; men det er Huſets Egne, fom 
forſt og fremſt kommer i Betragtning, endſkjondt vi paa 
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ingen Maade bør være ligegyldige for hvad Fremmede 

ſynes om os. 
Aarſagen hvorfor Ungdommen ſaa tidt er utilfreds 

med Livet paa Farmen og ſoger bort enten til Byer eller 
til Fremmede, maa oftere ſoges i Hjemmets Mangler end 
i for ftrengt Arbeide. Naar Hjemmet er "fraftødende," 

ſaa ftøder det ogſaa fra fig. Et Beſog i Ungdoms⸗ 
Hjemmet! hvilken Fryd opftaar bare ved Tanken paa 
det i dens Hjerte, hvis Hjem kun voekker ſkjonne Billeder 
og fjære Erindringer! 

Den fom nu bygger og „faber fig et Hjem“ bør fafte 
et Blik ind i Fremtiden og teenke fig Hvor født det vil 
blive i Alderdommen at faa Beſog af de bortflyttede Born 

og deres fordoms Venner, fom med Kjærlighed og Tak— 
nemmelighed erindrer deres gamle Hjem og dets ufſkyldige 
Fornøieljer, ſaavelſom dets Orden, Flid og ſtrenge Tugt. 

Et ſaadant Hjem kan ikke bygges bare med Penger. 
Disſe kan vel ſette op et tomt Skal; men hvis det vigti— 
gere mangler ſaa bliver det bare en kalket Grav ſom bort— 
itræffer. Men denne lille Bogs Omfang forbyder at 
dvæle længe ved disſe Betragtninger, hvor vigtige de end 
fan være. 

Hvor ſkal Huſet ſtaa d 

Dette vil beſpares forſkjelligt efter Smag og Omftæn- 
digheder. Forſt kan bemerkes at Bygningerne bør være 
faa nær Midten af Farmen fom andre Betingelſer tilſte— 
der; for det andet at mange Farmhuſe bygges altfor nær 
Veien (the highway), medens kun faa gaar for langt i 
den modſatte Retning. Der er mange fom ſetter Vaa— 
ningshuſet lige i Veikanten og Laden og andre Udbygnin- 
ger i Rekke med det langs Raaden“ eller over paa den 
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anden Side faa at Almenveien, faa at ſige, gaar lige igjen- 
nem Tunet. Born, Hons og ſmaa Griſe lege i Veien og 
den Reiſende finder ofte om Sommeraftenen ſin Vei blo— 
keret af Kjor og Sauer, ſom uvillig reiſer ſig og gaar af 
Veten for ham. Der kan muligens være færegne Omſteen— 
digheder der gjør en faadan Ordning nødvendig. Det er 
dog ſjeldnere man finder den blandt Skandinaver end 
blandt tyffe Farmere. Dette er ogſaa maajfe betegnende 
for National-Karakteren. Nordboen treeker fig lidt mere 
tilbage, og det gjor han vel i naar bare det ogſaa ikke bli⸗ 
ver formeget af. 

Smag og Anſtendighed tilſiger at Vaaningshuſet bør 
ligge et Stykle fra Veien, men at det bør have en venlig 
og gjeſtfri udſeende Front mod denne, at de mindre an— 

ſelige Udhuſe bor ſkjules enten bag Huſet eller blandt 
Bufker og Eræer, at Barnbygningerne bør Ligge i pasſende 

Afſtand fra Huſet og lidt til en Side, ſaaat der kan blive 
direkt Kjorevei fra Gaden til Udbygningerne uden at 
komme lige op i Husdoren. 

Hvis Terrenet er bakket faa bor man ikke, fom mange 
gjør, ſoge op paa den allerhøiefte efter Hustomt. Udfigten 
derfra fan være ſkjon, men den er ikke altid faa blid; bedre 

at have den tilgjengelig naar den ønjfes uden at være bun- 
den til den i Storm og Kulde. Men paa ingen Maade 
ned i en Sump med Hujet; der hvor ikke Kjelderbunden 
kan blive tør gjennem alle Aarstider bør intet Hus byg- 
ges. Hvis Prairien er faa flad at dette bliver vanffeligt, 

ſaa bør man grave Kjelderen kun 2 å 3 Fod dyb, og faa 
paa et pasſende Sted et Stykke bagenfor Huſet pløie op 
Jorden, og derfra med Heſte og Skraper“ fylde op om— 
kring Huſet til man faar en pasſende Holdning. IJ den 
Fordybning fom derved gjøres faar man med det ſamme 
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Udlob for Kjelder-Drainen og ſikrer fig mod Fugtighed 
under og omkring Huſet. 

Ethvert Hjem kan ved Flid og Skjonſomhed gjøres 
vakkert og tiltrekkende ſaavelſom ſundt og behageligt for 
dem ſom bor i det. 

Er man ſaaledes af Naturen begunſtiget at Fronten af 
Huſet kommer mod Oſt faa at den faar den blide Morgen- 
jol og den fjølige Aftenſkygge; har man dertil en pasſende 

hoi Grund og er beſkyttet mod Nord og Veſt enten ved 
Bakker eller ved en Skoglund, ſaa er der intet tilbage at 
onſke. Men ſom ſagt Kunſt og Arbeide fan gjøre ethvert 

Sted ſkjont og behageligt. 

Hvor ſtort ſkal det være? 

„Claim-Shantyet,“ Loghuſet og det ſtore Frame- eller 
Brickhus, betegner Epoker i Farmens Hiſtorie. Den er 
klogeſt ſom bliver i det forſte til han har Raad til at bygge 
det andet, o. ſ. v. Intet er farligere end fortidlig at fætte 
fig i Gjeld for koſtbare Bygninger, men Familiens Sund- 
hed og Velvære maa heller ikke fættes paa Spil ved quier- 
agtig at førge for alle andre Forbedringer paa Farmen 

forſt og Familiens Tarv ſidſt. 

Der er ogſaa dem fom figer fom faa: Jeg vil bo i 
„Fillehytta“ til jeg faar ſkrabet ſammen faa mange Penger 

at jeg kan bygge et Hus ſaa ſtort og gilt at heila Bygda 
blir forundra.“ Denne Mand er lidt klogere end den 
ſom gjorde Gjeld for et godt Hus forſt, og ſaa blev fattig 

efterpaa, men ogjaa bare lidt klogere. 

Den fom har levet fine bedſte Aar i en daarlig Hytte 
og opdraget ſine Born uden den Komfort og Hygge ſom et 
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ſkikkeligt Hus allene kan give bare for at det fan blive faa 
meget gildere en Gang fenere, han har gjort en Daarlig 
Brug af ſine Penge og ſit Sleb. Naar det ſtore Hus er 
bygget drager maaſke de fleſte af Bornene allerede bort, og 
Forældrene er bleven faa vandt til Fillehytta,“ at de fø- 
ler fig fremmed i de ftore tomme Rum. Man gjør bedit 
i at forlade et daarligt og ubekvemt Hus faa fnart ſom 
muligt uden at gjore Gjeld, og bygge et ſimpelt men varmt 
og luftigt Hus ſom ſenere kan flyttes bort og tjene til et 
andet Oiemed eller blive en Del af det endelige Vaanings— 
hus. Man voxer ſaaledes Skridt for Skridt og gjor ſig 
godt af ſine Midler efterſom man vinder dem. 

Paa Prairien hvor der er Mangel paa Log“ eller 
Tommer, er det ofte vanſkeligt at finde Materialier til 
Hus for de Midler man har naar Familiens Tarv gjor 
det nødvendigt at forlade Claim-⸗Shantyet.“ For den 
Fremmede eller Nybegynderen ſer det ofte uoverkommeligt 
ud med de Midler han har at forfkaffe fig noget fom kan 
kaldes Hus. Man antager at et Framehus enten koſter 
ſtore Summer eller er det ſaa tyndt og daarligt at man 
liden Beſkyttelſe kan vente i det mod Storm og Kulde. 
Der er noget i det; men det er dog merkeligt hvor bruge— 
ligt Hus man kan bygge af det amerikanſke Lumber for et 
ganſke lidet Udlæg, naar man forſtaar at bruge det ret, 
og er villig til for en Tid at gjore Afkald paa Smag og 
ikke fordre formeget med Henſyn til Udſeendet. Vi ſkal 
paa næfte Side fremſtille Billedet af et Hus fom vi vil 
kalde 8100⸗Huſet. Det er 12 Fod bredt, 20 Jod langt 
og 12 Fod høit—16 Fod i Roſtet. Ovenpaa bliver to 

Soverum, og nedenunder Kjokken og Stue. En ſmal 

Trappe ftøtter fig til Sfillevæggen, og hvis den kledes 

ind med Bord, vil der bag Trappen blive et nyttigt lille 
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„Cloſet.“ Efter en Gjennemſnits Lumber-Pris vil ikke 
Materialierne til et ſaadant Hus koſte mere end 5100. 
Iſtedenfor Grundmur fættes 12 Cedar-Poſter;“ for at 
beſkytte mod Kulden fra neden “bankes der op“ med Straa 
og Jord om Hoſten. Hvis et ſaadant Hus tettes godt 
med Bygningspapir, vil det være utroligt hvor det fan 
holde Vind og Kulde ude, uden Plaſtring. Naar endelig 

det „ſtore Hus“ ſkal bygges kan dette tjene til Kjokken 
Ving,“ eller til et eller andet Slags Udhus. Et ſaadant 
midlertidigt Hus er ikke at foragte, og vil vekke mange 

ff | 
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Hus ſor 8100. 

fjære Minder ſelv efter det koſtbare Hus er opført og 

taget i Brug. 
Et ftørre Hus end Familien trænger (med tilbørlig 

Henſyn paa Gjeſtfrihed) er en daarlig anbragt Kapital. 
Men for alting lad det være ſolid, lyſt og luftigt og der— 

til ſaa bekvemt indrettet og vakkert udſtyret ſom Midlerne 
tillader. Unyttige Stadsveerelſer ſom holdes lukkede og 
bare viſes frem en Par Gange om Aaret naar Storfolk“ 

kommer, ſaavelſom ſtore tomme Rum bare for at Huſet 
ſkal blive ſtort, maa regnes blandt Menneſkets Forfenge— 
ligheder. 
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Sten, Brick eller Frame. 

Intet Hus er bedre paa Farmen end et vel bygget 
Frame⸗Hus. Ved Hjelp af det nu faa almindelige og 
billige Bygningspapir fan et Trehus gjøres ligeſaa varmt 
ſom hvilketſomhelſt Brickhus og er altid friere for Fug- 
tighed. Hvis Papir bruges mellem den fimplere og den 
ydre Bordkledning, faa er det ikke nodvendigt at bruge 

nogenſlags Fyld mellem de ſaakaldte “ Studdings.“ Hvor 
der er Sten nok faar man et godt og vakkert Hus ved at 
bygge nederſte Etage af Sten og øverfte af Tre. 

Ciftern og Brønd. 

En Ciſtern med Pumpe i Kjøkkenet, faa at Huamode- 
ren beſtandig kan have blødt Vand ved Haanden, er en af 
de allerførfte Ting fom bør førges for i et Hus enten det 
er lidet eller ſtort, midlertidigt eller permanent. De Ube- 

hageligheder og det Arbeide fom derved undgaaes fan ofte 
blive Hovedbetingelſe for Moderens og Familiens Helje 
og Lykke. Lad Parlors“ med Sofaer og fine Møbler og 
ſaadant komme fift, men Ciſtern med Pumpe i Kjøtk 
kenet, og Bandbrønden tet ved Huſet, allerførft. En 
ſaadan Ciſtern koſter mangen Gang mindre end mangt et 
„Parlor-⸗Set“ eller andre Stadsmobler fom er bra nok i 
rette Tid men fom bør komme forſt efterat det nødvendi- 
gere er anſkaffet. 

Stygge-Cræer ved Huſet. 

Et Farmhus paa en Prairie uden en Buſfk eller et 
gront Treſi Nærbheden, fer enſomt og forladt ud. Naar 

Huſet derimod er faa omringet af Træer og fmaa Bufker 
at det neeſten ikke er ſynligt, og Udfigt fra det til Veien og 

Farming med Hoved og Hender. 9. 
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til Naboer afſkjceres, har man den anden YNderlighed fom 
neppe er ſtort at foretvæffe. Lykkeligſt er den fom kan 
bygge fit Hjem i en Lund af Urſkovens Kjæmpetræer, hvis 
megtige Kroner giver Lee mod Vinden og Skygge mod 
Solheden. Paa Prairien er dog dette en ſjelden Lykke, 
men Kunſt og Flid kan her ogſaa bøde paa Naturens 
Mangler. For at man faa fnart fom muligt kan faa 

Nytte af Skøyggetræer bør deres Plantning foretages faa 
tidligt ſom det kan lade ſig gjore, thi det kan neppe ſiges, 

at disſe hører til Luxusgjenſtande men er blandt Nødven- 
dighederne. 

Er Hjemmet paa Prairien, hvor man er udſat for 
ſkarpe Binde, ſpecielt fra Nord og Veſt, gjør man vel i 
ſtrax at plante Trær rundt Haven eller Husyarden paa 

disſe Kanter. Til ſaadanne Vindbrak, vil maaſke de ſaa— 
kaldte „Evergreens“ være de tjenligſte. Af disſe er der 
mange Sorter, ſom hurtigt voxe op til ſtore og kraftige 

FTræer. Scotch Pine, Norway Pine, American Spruce 

trives næften alleſteds, hvis de behandles omhyggeligt. 
Disſe bør plantes i to eller flere Rekker, faa at de fan 
danne en tyk og ftært æg mod Vinden. 

Foran og rundt Huſet til Skygge og Smykke for Hjem— 
met er Lovtreer at foretræffe. Af ſaadanne er Elm, hard 
Maple, Ash og Walnut de fortrinligſte. Vi ſetter 
Elmen forſt fordi blandt Løvtræer er der intet fom er 
ffjønnere og tillige, i Forhold til dets hurtige Vert, er ſaa 
haardfort fom dette. Det egner fig ypperligt til Alleer og 
til Skygge. Hard Maple anſees af mange for det aller 
vakreſte Tree. Det danner den tettefte Skygge og er det 
meſt ſymmetriſke af alle vore Qøvtræer; men det borer og— 
faa noget fent og maa behandles med megen Varſomhed 
de førfte Aar hvis det ffal trives. Saadanne Træer maa 
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plantes fmaa og bør ſettes der hvor man vil have dem 
naar de bliver ftore, thi de lader fig ikke godt flytte. Man 

gjør ofte Feil i at plante disſe Træer for nær Huſet og 
for tet jammen. De breder fine Grene vidt ud og vil have 
ftort Rum. 

For at man ikke ſkal maatte vente for længe paa 

Skygge, bor man plante en Del hurtigvorende Træer ſom 
midlertidig Skygge indtil de ſentvoxende og mere varige 
naar frem til nogen Storrelſe. Af ſaadanne midlertidige 
er Soft Maple det bedſte. Det vorer meget hurtigt, har 

vakkert Lov og danner en tet Skygge, men da de er ſvage 

og lovtunge, brekkes de let ned af Vinden, naar de blive 
ſtore. Om Cottonwood gjælder omtrent det ſamme. De 
mere haardføre Træer bor plantes faa langt fra hverandre, 
at disſe midlertidige fan plantes imellem dem og faa tages 
bort, naar de mere ſentvoxende er bleven ſtore nok til at 

give Skygge. 
Hvis man har Plads til det, faa er der ingen Ting, 

ſom gjør et Hjem faa vaffert fom en Lund af forſfjellige 
Slags Træer, enten i Baggrunden eller til en af Siderne 
(ikke bent foran Huſet). Disſe Træer bor plantes, ikke i 
Roeekker, men uregelmasſigt, faa at det hele fer naturligt 
ud, og heller ikke faa tæt ſammen, at de ikke fan faa ud- 
vikle ſig. Hard Maple og Oak vil give de brillianteſte 
Farver om Hoſten. 

Det vakreſte foran Huſet er en jævn, friſk Græs3plæne 
med hiſt og her et Tre og en liden blomſtrende Bufk. 
Man er altfor tilbgielig til, hver Gang man fer en liden 
vaffer Bujf, at tage den op og plante den i “Front Par- 
den,“ indtil den om en fort Tid bliver faa beplantet, at 
Huſet ſkjules, Udſigten ufffjæres og, mellem alle disje 
Planter, fom ofte fpreder fig vidt og bredt, voxer alleſlags 
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Ugræs, for man ikke kan komme til med Liaa eller Hakke 
uden meget Arbeide. Paa denne Maade bliver Front- 
Harden netop hvad den ikke burde være, —et Samlingsſted 
for alt fom er ftygt og vildt. 

Intet er faa ſkjont og forfriſkende at fe paa fom det 
grønne Gres med hiſt og her et vakkert Tre, der har 

Plads til at udfolde ſig i Frihed og Naturlighed. 

Cræplantnind. 

Da der neppe vil blive Plads for en ndførlig Behand- 
ling af Trœplantning i et ſerſkilt Kapitel, ſkal vi her give 
blot nogle Vink, fom fan tjene til Veiledning. 

Hvis et Nurſery eller Treſkole ikke er altfor langt 
borte, faa gjør man bedſt i felv at reiſe did med Hefte og 
Vogn og en Mand til Hjælp for at vælge netop de Treer, 
man vil have, og fe at de er ſunde og friſke og behandles 
rigtigt ved Optagelſen og Transporten. De omreiſende 
Tree Peddlers er ikke altid at ſtole paa. Treerne er ikke 

altid hvad de ſiges at være, og oftere endnu er de ſpekkede 
ved flet Behandling og vil ſkuffe Kjøberen ved en fen Vært 
og uanſelig Form. 

Naar et Tre tages op, bør man fe til at Rødderne 
affkjcres ved et ſkarpt Redſkab, faa at de ikke flides af; 
hvis dette ſker, bør de pyntes af med en ſkarp Kniv før de 
plantes. Rodens Natur er at vore i Mørket og i fugtig 
Jord. Naar de tages op bør de derfor gieblikkelig dekkes 
enten med fugtigt Straa eller med et vaadt Klede, og un— 

der Transporten bør de beſkyttes mod Lys og Torke. 
Naar Træet fættes ned i Jorden bør Rødderne komme i 
naturlig Stilling og Jorden trykkes vel til omkring dem; 
det bør ikke ftaa høiere eller dybere end det før gjorde, og 
med ftørre Treer bør det ogjaa paaſes, at den ſamme Side 
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vendes mod Solen fom før. En Bøtte Vand eller to vil 

hjælpe betydeligt til at ſamle Jorden tæt om Rodderne. 
Jorden bør være god, men friſk Gjodſel er ſjelden at an- 
befalte. J de forſte Aar bør Jorden rundt FTræerne ar- 

beides og dyrkes ligeſaa forſigtigt ſom i en Maisager. 
Hvis Treerne behandles med Forſtand og Flid, faa vil de 
fjelben do, men trives faa, at det neppe kan merkes paa 

dem, at de er bleven flyttet. Den ſom ikke har Tid eller 
kan bekvemme fig til at behandle Træerne rigtig og med 
Omhu, bor helſt lade være at plante; han vil bare have 
Fortræd af dem. Dette gjælder om Frugttræer ſaavelſom 
om andre. 

Der kunde ſkrives Bøger om Farm-Hjemmets Omgi- 
velſer, men her mangler Plads. Alt hvad vi kunde have 
Lyſt til at ſige herom, ſkal vi opſummere ſaaledes: Det er 
ligeſaa magtpaaliggende og geraader Eierne ligeſaa meget 
til Wre, at Huſets Omgivelſer er fmagfulde og tiltræt- 
kende, ſom at Parlor“ eller Storſtue“ er pyntet og i 
Orden. 

Barn og andre Udhufe. 

Angaaende Bygninger og lignende Udftyr paa Farmen 
kan det [idet nytte at give udførlige Forſkrifter, ſelv om 
der var Rum nok. Smag er ligeſaa forſkjellig fom Kapi— 
tal og ſtedlige Forhold. Vi ſkal derfor her indſkrenke os 
til kun at give nogle Fingerpeg. 

Den fom reiſer gjennem vore ældre Farmer-Settle— 
menter vil meerke at mange Penge er ødslet paa koſtbare 
Udhuſe, endog tildels hvor Vaaningshuſet er yderſt tarve— 
ligt. Det kan ikke negtes at en ſtor og vakker Ladebyg— 
ning i lyſende Farver med Taarn og Vimpler o. ſ. v. 

tager fig godt ud paa Farmen. Man kan let legge et Par 
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Tuſind Dollars i en ſaadan Bygning, men den giver ikke 
det ſamme Indtryk, hvis den er det eneſte vakre der er paa 

Farmen; hvis, f. Ex., Vaaningshuſet er et faldefeerdigt 

Loghus eller et tyndt Framehus fom neppe holder Regn og 
Bind ude. Familiens Comfort og Velvære bør førit 
komme i Betragtning. 

Det er med dette fom med faa mange andre Ting; det 
ene bor gjores og det andre ikke forſommes. Skal der 

være "Stad" nogenſteds faa bor det dog komme paa Vaa— 

ningshuſet forſt, men begge kan jo godt avancere Skridt 

for Skridt. 

En meget billig Ladebygning 

kan opfgres paa folgende Maade: Til Ydervæggene ſetter 
man Locust eller Cedar Posts af pasſende Længde ned i 

Marken; de indre Støtter fan fættes paa Stene ovenpaa 

Jorden. Med ftærfe Spiger gjør man faſt Braces og 
Girts hvorpaa Bordkleedningen ſpigres. Ethvert Bret 

og enhver Aas ftøtter og ſtyrker de andre; og naar en ſaa— 
dan Bygning ikke gjøres for bred, kan den blive ftø og 
ſteerk nok. Den kan være 30 Fod bred og faa lang fom 
man vil. De fom dyrke Tobak, har lært at opfore ſaa— 

Danne Bygninger, og de fleſte fer ud til at ftaa godt. Hvis 
Shingles er forholdsvis koſtbar, faa kan man gjøre Laget 
af Bord, men Dette ffal vi dog ikke raade til, undtagen 
Bygningen fun ffal være midlertidig, eller der er Mangel 
paa Raad, faa at det er abſolut nødvendig. Med lidt Omhu 

der hvor Fjoſet ſkal være, fan en ſaadan Bygning gjøres 

varm nok. Helſt er den dog ſkikket til Holade, thi naar 
Hoet hviler paa Jorden, ffal der ingen ſvere Bjelker til 
at bære det; Bygningen bærer kun fin egen Tyngde. Men 
ved Brug af pasſende Støtter, kan den meget godt benyttes 
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til Fjos under og Hø ovenpaa, eller Fjoſet langs den ene 
Side med en ſmal Fodergang mellem Kvæget og Hoet, 
fom da hovedſagelig vil hvile paa Marken. For et Ko- 
ftende af 8200 fan en ſaadan Bygning af betydelig Stør- 
relſe opfgres. Svært Tømmer og koſtbart Snedferarbeide 

behøves ikke, enhver Farmer er eller burde være Mekani— 
ker nok til at bygge et fligt Hus felv. 

Naar en ſaadan Bygning en Gang fkal afloſes af en 
mere koſtbar, ſaa kan neſten alt Materialet benyttes til 

Undergulv, Roofboards o. ſ. m. 
Hvis man tidlig [ægger an paa at have mange Krea— 

turer ſaa at Foderet maa ſpares eller bliver koſtbart, ſaa 

tror vi at det vilde Lønne fig at opføre ſaadanne Ladebyg- 
ninger for alt Høet, heller end at ſette det i Stak, ſelv 
om man ſkulde gjøre Gjeld. For 8200 vil man funne huſe 

omtrent 60 Tons Hø. Renter af denne Sum vil blive 
betydeligt mindre end Tabet af Ho ved at ſtakke det ude, 
og dertil vil Arbeidet lettes betydeligt baade ved Indſam⸗ 
lingen og Udfodringen af Høet. 

En koſtbar Ladebygning. 

Skal man derimod bygge en permanent og koſtbar 

Barn, faa bør hverken Tid eller Møte ſpares for at den 
kan i alle Maader blive ſaa henſigtsmesſig ſom mulig. 
Den ſom vil bygge, gjor da bedſt i at ſamraade med Na— 

boer og med kyndige Bygmeſtre ſom vil have Indſigt i 
hans Stilling og Tarv. Selv om man maatte gjore en 
lang Reiſe for at fe en Model-Barn“ faa vilde det uden 

Tvivl lønne fig. Vi har nylig beſogt en ſaadan, og 
faa med Forundring de Ting i praktiſk Anvendelſe 
fom theoretiſk jer vanſkelige eller umulige ud. Ved dette 
Beſog blev vi ogſaa beſtyrket i den Mening, at naar man 
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ſkal bygge, faa bør man fe med egne Øine den Model man 
agter at følge, faa at man kan vælge og vrage med nogen— 
[unde Vished paa ikke at blive ſkuffet. Huff paa at det 

ſimpleſte og mindſt indviklede er altid det bedſte. 

Baſement. 

Angaaende Baſement ffal ikke meget ſiges. Enten det 
ſkal bygges af Tre eller Sten vil afhænge af Omſtendig— 
hederne, ligeledes om en Side ſkal graves ind i en Bakke⸗ 
heeldning eller ikke. Paa Prairierne bygges nu Baſement 
af Sten ſjeldnere end før. Tre er billigere og paa mange 
Steder har det mange Fordele fremfor Sten. 

De vigtigſte Betingelſer for et godt Fjos er, at det 
maa være varmt, lyſt, luftigt og tørt. Disſe er beſtemte 
Fordringer for Sundhed og Trivſel af Menneſket og alle 
Dyr ſom Menneſket opdretter. Disſe Fordringer kan i 
Almindelighed bedſt efterkommes naar Fjos og Stald 
— Baſementet—er helt ovenpaa Jorden. 

Indredningen. 

At indrede Fjos og Stald ſaa, at de kan blive behage— 
lige for Dyrene og bekvemme og arbeidsſparende for dem 

ſom ſkal ſtelle dem, er Kunſten. Meget vil komme an paa 

Beliggenheden. Hovedindgangen til Laden ſaavelſom til 
Fjoſet bor være paa Forſiden og Barnyarden paa Bag— 
ſiden ſaa at man ikke nodes til at gaa igjennem denne for 
at naa Fjos eller Stald. Skulde det derimod, paa Grund 
af ſtedlige Forhold, blive nødvendig at Indgangen til 
Fjoſet bliver den ſamme hvorigjennem Kveget gaar ud til 
Harden, faa bør denne legges 8 å 10 Fod ud fra Bygnin- 

gen faa at man der fan faa en ren og tør Vei til Fjoſet. 

Fra Fjoſet til Harden maa altſaa laves en Indgang fom 
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dannes af et Fence paa den ene Side og en Grin paa den 
anden. Denne Grin anbringes ſaaledes at naar den er 
lukket ſtenger den Kvæget ude fra Fjoſet og inde i Harden, 
naar den er aaben, danner den en Side af Veten fra Yar- 

den til Fjosveggen. Naar den er lukket, altſaa, har Men— 
neſket fri Adgang langs Veggen til Fjosdoren, naar den 
er aaben er det omvendt; Kvæget har Adgang, men Men— 

neſket kun gjennem Grinen. 
Angaaende Behandlingen af Gjodſelen henviſes til det 

Kapitel hvor dette Emne omtales ſeerſkilt. 
Tegningen paa neſte Side er en af dem der blev indſendt 

fom Løsning af „Skandinavens“ Prisopgave, Foraaret 
1885. Simplere og bekvemmere kan den neppe gjores. 

Den kan være ſtor eller liden efter Behag. Skal den ud— 
vides, bør det naturligvis ſke i Retning af Længden. 

Der er kun en Fodergang; Heſteſtalden kan ſkilles fra 
Fioſet ved ſimple Bordvegger om det onſkes. Vi kjender 
en Farmer der har en Barn fom er bygget til Punkt og 
Prikke efter denne Plan og han er vel tilfreds med den. 

Om denne Plan ſkriver Forfatteren, Hr. Ole T. 
Skaboe, ſaaledes: „Jeg tillader mig herved, fom faa 
mange andre, at ſende en Tegning til en Grundplan af en 
Barn, ſom jeg ſelv, efter mange Aars Studium, har op— 
fort paa min Farm og ſom jeg finder ualmindelig letvindt 
og hændig. 

Baaſene paa den pøftre Side er 4 Fod brede. Kryb— 
berne er ſtillet 6 Tommer fra Gulvet, 12 Tommer i Bun- 

den, 14 Tommer hoie, og 16 Tommer i Toppen. Paa den 
venſtre Side er Baaſene 52 Fod brede og er beſtemt for to 

Ungfæ hver. Disſe fan, om man vil, deles i to ſmaa. I 
Heſteſtalden er Rum for to Team, med 8 Fod til hvert. 
Krybberne er 20 Tommer fra Gulvet, 14 Tommer i Bun- 
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den, 16 i Toppen. Alle Dore betegnes med et D, og er i 
Storrelſe 3x54 Fod. Fra Gulvet til Loftet er 74 Fod. 
Gulvet er lagt langs efter fra VBæggene af, men fra Baa— 
fene kommer Gulvplanferne med den bagerfte Ende oven- 
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paa det øvrige Gulv, ſaaledes at det helder en Smule 

bagover. Bygningen er ſaaledes indrettet med Ganger, 
at naar man kommer ind om en Dør, kan man gaa rundt 
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over alt. Gangen er betegnet med fmaa Prikker. Paa 

den ene Side er 3 Vinduer og paa den anden 2, alle 
12K 36 Tommer; i Gangen er et Vindu 24x36. Holoftet 

bør være mindſt 6 Fod høtt og vil da rumme fra 30 til 40 

Tons Ho.“ 

Bygningens udvendige Bredde er ikke angivet, men det 
antages at 28 eller 30 Fod vil være tilſtrekkelig. Læng- 

den maa pasſes efter det Antal Dyr der ſkal huſes. 

Vi ffal tilføte at der mangler en Ting i denne Ind— 
redning fom enhver Farmer der vil rygte fine Dyr med 
tilbørlig Omhu bør have, nemlig to eller flere faafaldte 
Box Stalls. De beſtaar af et firkantet aflukket Rum om- 
trent 8 Fod hver Vei. De benyttes til Kjør naar de ſkal 
falve, Hopper fom ſkal fole og i et eller andet Sygdoms— 
tilfælde. Der gives Dyret den Frihed fom det i ſaadanne 
Tilfcelde bør have. At negte det denne er en Gruſomhed 
mod det lidende Dyr ſom ikke kan forſvares. J disſe 

Boxſtalls bør Gulvet være jevnt og forſynet med tilftræt- 

feligt tørt Straa. Naar de ikke bruges i de nævnte An— 
ledninger, kan de gjøre Nytte for Kalve, Lam, Faaler 
eller Faar. 

Ved en Bygning ſom denne vil Barnyarden naturlig— 
vis være paa venſtre Side faa at Kreaturerne fan gaa ud 

i den gjennem de to der antydede Dore. Straaſtakken bør 
anbringes ved en Ende af Jarden faa at Den Danner en 
Vinkel med Bygningen og med denne giver Le mod Vind 
og Storm. 

Denne Plan tror vi vil findes tjenlig for dem fom ikke 
har Raad til at opføre meget foftbare Bygninger og fom 
dog ſkatter Bekvemmelighed og et godt Kvegſtel. Den 
kan dog gjøres foftbar om man vil. | 
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En anden Grund-Plamn. 
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Dvenftaaende er Kopi af en meget valkert udført Teg⸗ 
ning til Barn med Fjos og Heſteſtald, der ligeledes blev 
ſendt til“ Skandinaven“s Pris-Konkurance. Vi beklager 
at de ſkjonne Tegninger af Bygningen ſet fra forſkjellige 
Kanter, med tilhørende Vandverk ikke kan gives her af 
Mangel paa Plads, men Grundplanen er jo Hovedſagen. 
Inddelingen jfiller fig fra den foregaaende hovedſagelig 
derved at Heſteſtalden er ſkillet fra Fjosbygningen og ſtaar 
i Vinkel med denne. Denne Barn tænkes fat i en Skraa— 
bakke og have Indkjorſel i Roſtet til Høire over Fjoſet og 

Udkjorſel fra Stalden mod den øvre Del af Bladet. Gjod— 
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jelen famles i en Gjodſelkjcelder under Fjøs og Stald. 
Saadanne Barn er meget brugelige i Europa og tildels 

pgjaa hertillands. Gjødjelfjælder er der ikke altid Adgang 
til paa Prairien, heller ikke tror vi at Gjodſelen behandles 
bedre paa den Maade end ved den vi har anbefalet i Be— 
Handlingen af det Emne. Hvad Indkjorſel i Roſtet an- 
gaar, gjøres Den overflødig ved de nu brugelige Machine 
Forks. Forovrigt er Planen at anbefale i alle Dele. 

Dør og Vinduer maatte anbringes lidt anderledes naar 
man ikke har Gjødfelfjælder eller Broer. 

Om Bygningen udtaler Forfatteren fig fom følger: 

„Som De fer, har jeg anbragt et 10 Fod dybt Baſe— 
ment for Gjodſelen, ſom lades ned ifra Fjoſet ovenpaa 

gjennem ſmaa Huller, anbragt i Gjodſelrenden. Paa 
denne Maade kan en 12aar3 gammel Gut ſkaffe Gjodſelen 
ud af Fjoſet. J Fioſet har jeg indrettet for 23 vorne 

Kreaturer, pladſeret i i to Rader, med Hoveder mod hver— 
andre og indtil en felles Fodergang, 4 Fod bred med 1 

Jod Ophoining. Krybbene beſtaar af en fælles vandtæt 
Rende, 1 Fod dyb, 1 Fod bred i Bunden og 18 Tommer 
oventil. Bygningen af Rekperket bagenfor Krybbene eller 

Renden ſees paa Tegningen med Bogſtavet A. Jeg har 
ingen Afdelinger gjort for Baaſer imellem Kjøerne, da den 
nyere Tids Erfaringer har forkaſtet disſe. Paa Tegnin⸗ 
gen ſees Billedet af et Baand i vilkaarlig Storrelſe, men 
hvis Form og Anbringelſe ſikrer enhver Ko paa fin rette 
Plads. Baandet gjøres naturligvis af en let Jernlænte. 

Plankegulvet, hvorpaa Kjgerne ſtaar, bør have en 
Heldning til Gjodſelrenden af 3 Tommer. 

Som vil ſees, er en Dor anbragt mellem Stald og 
Fjos, og fra ſamme fører en ophoiet Gang, hvorpaa Fode— 
ret lades ned fra Holoftet gjennem en Luge. Fordelen ved 
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en fælles Fodergang og ſammenheengende Krybber i Form 
af en Rende er: 

1. Det er ſaameget lettere at holde rent. 
2. Det er ſaameget lettere at faa Kjøerne til at ſpiſe 

mindre godt Foder, da de vil ſpiſe næften hvad det ſkal 
være, naar de kun kan ſpiſe det ifra en anden. Naar 

Kjoerne har ſpiſt, ſopes Rendene rene, og Vand kan rindes 

ind i dem for Drikke. 

I Stalden er Rum for 6 Hefte med Spiltoug imellem 
hver. Foderhakker er anbragt foran en Part af Spil— 
touget og lobende lige under Loftet, hvor der er Aabning, 

faa at Foderet fan ledes ned i Hekken ovenfra. Ved Si— 
den af Hekken gjøres en Aabning fra foran og ind i Kryb— 
ben, og i denne Aabning indpasſes en Skuffe, ſom kan 
drages ud og ind, og hvori gives Heſten Havre m. m. 
Forſiden af Hætfen gjores tet og ſkraanende ovenfra indtil 

de lodret ftaaende Sprinkler nedentil. Det egentlige 
Krybberum er ſaaledes frit bagenom Heekken. Gulvet un- 
der Heſtene eller Bunden i Spiltouget maa aldrig hælde 
mere end 2 Tommer paa hele Leengden. Det burde helſt 
være vandret for Benenes Skyld. J Gjodſelrenden an- 
bringes Huller, hvorigjennem Gjodſelen nedlades. En 
bred Gang bagenom Renden, en anden paatveers og en 
tredie foran Foderhoekken, og fom ſtaar i Forbindelſe med 

Fioſet. 
For at Lyſet ei ſkal ſkjcere for meget, er alle Vinduer 

baade i Fjos og Stald anbragte heit oppe paa Veggen. 
At der ingen Afdelning er mellem Baaſene, er formo— 

dentlig ukjendt for de flefte Leſere. Vi kan dog berette 
at vi har fet det i praktiſk Anvendelſe hos en af vore be- 
kjendte amerikanſke Farmere fom paaſtaar at „it is the 
only proper way.” Den ſamme Farmer har ogſaa de 



Hoved og Hænder. 143 

ofte omtalte Stanchions og figer at de ogſaa er all right” 
og at Dyrene ikke plages af dem naar de kun ellers rygtes 
godt. Hvis Kreaturene ſultes og vanrygtes faa de faar 
Skab og Kløe, eller ſteenges inde i Stanchions om Som— 
meren naar Fluerne er værft, faa bliver det naturligvis 
en Plage, men ſaa gjør ikke en good Farmer; "det er 
ikke i hans Interesſe mere end det er i Dyrets.“ En 
anden befjendt "Kvæg-Mand" ſiger: Jeg har ogſaa 
Stanchions, men jeg lader ikke Kreaturerne fengsles i dem 
over Natten. Jeg binder ogſaa med et let Kjede, og naar 
de har ſpiſt gaar jeg ud og aabner alle Stanchions ſom 
er ſaa lavet at de kan aabnes alle paa en Gang, faa Krea- 
turerne kan faa hvile i fri Stilling om Natten. I denne 

Sag ſkal vi raade enhver til at rette fig efter Smag og 
Samvittighed. 

Renslighed i Fjeſet. 

En af de vanſkeligſte Ting ved Kreaturſtel er at holde 
Kjoerne rene; og det er af ftørfte Betydning for Dyrene, 
for den, ſom røgter dem, og Melken. Hovedbetingelſen 
for Renslighed i Fjoſet er at Gulvet indrettes rigtigt. 
Uden det vil enhver Anſtrengelſe være frugteslos. Hvor— 

ledes dette bor indrettes vil ſes af Plan No. 2. Gulvet 
bør helde mod Gjodſelrenden og denne bor ikke være min- 
dre end 6 Tommer dyb. Men for at en ſaadan Indret— 
ning fan tjene til noget, maa man nøte tagttage de rette 
Proportioner. Gulvet fra Krybben til Gjodſelrenden 

maa ikke være for langt, eller3 bliver Møgen liggende paa 
det; det maa heller ikke være altfor fort, thi da kommer 

Dyret til at maatte ftaa i en krympet og ubehagelig Stil— 
ling. Ved et Beſog hos en Model Farmer,“ der 
havde en vakker Buſkab af Angus Cattle“ og brugte 
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Stanchions, fandt vi, at Gulvets Længde fra Stanchions 
til Gjodſelrenden var nøiagtig 4 Jod 6 Tommer, og det 
faa ud til at være pasſende — ſlet ikke for fort. De fleſte 
vil uden Tvivl mene, at dette bliver for fort, men før no- 

gen bygger det længre, bør han underſoge Sagen nøtagtigt. 
En Feil her er ikke faa let at rette paa. Stanchions er 
meſt beſparende for Fodret; hvor disſe ikke bruges, bor 
Krybbens Bagſide vere i Form af et V, hvorigjennem 
Koen kan naa Bunden af Krybben. 

Bagenfor Gjodſelrenden er en Gang, og til en pasſende 
Hoide op paa Bæggen bør være en Hylde, hvor man kan 
fætte ifra fig Melfebytte eller andre Kopper; over denne 
Hylde et bredt Bord, for at ikke Støv og Rufk ſkal komme 

i den ovenfra. 

Andre Indretninger i Lade og Fjos, ſaaſom Vand⸗ 

værf, Rodkjcelder, Kornbinger, Hakkemaſkine, Feedmill 

o. a. m., vil det blive for vidtløftigt at indlade os paa 
her. Naar man har Raad til disſe Ting, vil man og⸗ 
jaa vide at forſkaffe fig den bedſte Underretning om An— 
ordningen. 

Huff paa: det, fom er vigtigſt indent Fjoſet, er Lys, 

Luft og Renlighed. Ventilation faar man gjennem de 
gangbare Ventilators, fom munder ud i ſmaa Kupler paa 
Taget. Den nederſte Del af disſe kan benyttes til at lade 
Hø ned i Fodergangen. 

Det, fom er af førfte Betydning udenfor Bygningen, 
er at Barnyarden er faa beliggende, at Band ikke render 

ind i den fra udenom og gjør den til en afſkyelig Stank— 

pol, hvor Kreaturerne ſynker ned til Knæerne. Vandet 
bør heller ikke rinde ud fra den, faa at Gjodſelens Kraft 

vaſkes bort. 
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Andre Udbygninger. 

Her ſkal det atter paamindes om, at denne lille Bog 
ikke er beſtemt for“ Storfarmere.“ De, fom har Raad til 
at bygge ſtore og koſtbare Bygninger i moderneſte Stil, 
har ogſaa Raad til at ſkaffe fig den fuldftændigfte Under⸗ 
retning om Form og Indretning. Storſte Nytte af 
mindſte Udlæg er her Maalet. 

Det er heller ikke ſtore og koſtbare Bpgninger, ſom 
gjør Farmen lonnende og behagelig for Eieren og tiltræt 
kende for Beſkueren. Det Ene bør være efter det Andet. 
Det, fom er af førfte Betydning, er Orden, Pyntelighed 
og et fornuftigt Stel i det Hele, Uden dette er "Svine- 
Paladſer“ og Honſe-Slot“ Fattigdom⸗ 
mens Forg jengere. 

Ingen Farmer kan vel forfømme at have nogle Svin 
paa Farmen, og næft efter Hefte og Kjør er de maaſke de 
meſt [ønnende paa en "Blandet Farm.“ 

Et billigt Svinehus 

fan bygges paa følgende Maade: (efter W. F. Brown i 
The People's Farm and Stock Oyclopædia.) J de for- 
føbne 25 Aar har jeg bygget 6 forffjellige Svinehus paa 

min Farm og af de feneft bygget har jeg havt mere Gavn 
for halve Udlægget. J fteden for en ftor Bygning fore- 
trætfer jeg to eller flere fmaa efter fom man treenger dem. 

En Aarſag for dette er at det er vigtigt at funne flytte 
ſaadanne Bygninger en Gang imellem, thi Grunden fyl- 
des med Uhumſkthed og bør gjøres ren. En af mine fan 
flyttes for et Par Dollars Bekoſtning. Jeg bruger ganſke 
lette Materialier, thi en ſaa liden Bygning bliver ſolid 
nok naar det ſpigres godt. Efter at have forſogt forſkjel⸗ 
lige Proportioner er jeg kommen til det Reſultat at 8 Jod 

Farming med Ho ved og Hender. 10. 
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er bredt nok for et Svinehus, thi det vil rumme faa mange 
fom kan faa Plads ved Troen. Loængden fan være fom 
man vil have den; fra 12 til 16 Fod lange finder jeg det 
meft pasſende. Et Hus Sx14 vil være ſtort nok for 12 
Svin fra 80 til 125 Punds Vegt, og jeg har endog fedet i 
et ſaadant 10 Svin af 300 Punds Tyngde hver, men da 
blev det rigtig nok lidt trangt om Rum paa fift. Jeg fan 
ikke anbefale mere end 8 Svin af den Storrelſe i et Hus 
8x14 Fod ftort. Jeg bygger paa følgende Maade: Som 
Grund bruges Cedar eller Locust Posts, Sten- eller 
Brickpillarer efter Onſke. Til Sviller bruger jeg to Styk— 
ker 6&8 Tommer og 8 Fod lange. Disſe legges en paa 
hver Ende og ovenpaa disſe, joists 2x10 og faa lange ſom 
Huſet ffal være, f. Ex. 14 Fod. Disſe joists bor bin- 
des vel ſammen med “bridging“ faa Tyngden kommer 
til at fordeles lige. Derpaa lægge3 Gulvet af I Tomme 
tykt Lumber, men dobbelt, ſaa at det kan blive tet. Dette 
er baade bedre og billigere end 2-Tomme Planker. Det 
underſte kan være af ſimplere Bord fom lengges lidt fra 
hverandre faa at de bedre fan holdes tørre. Naar Gulvet 
er lagt ffjære3 Hjornepoſter af 4x4; efterſom det ſkal være 
bare et Halvtekke, kan de bagerſte Poſter være kun 4 Fod 
høte og de forrefte 7 Fod. Til Plates, Rafters og Gurts 
bruges 2x4, og Veggen klaedes med Stockboards op og 
ned, og Weather strips over Sprekkerne. Taget ſhingles 
ſom almindeligt. Hvis et lidet Loft onſkes, faa kan man 
gjøre det lidt høiere: de bagerſte Poſter 8 og de forreſte 
11 Fod. Dette Loft vil rumme fra 70 til 100 Buſhel 
Corn og vil tillige være meget nyttigt til at tørre Seed 
Corn paa. 

J Forbindelſe med disſe Hus har vi et "Pen" af ſamme 
Gtørrelje. Dette Pen bør have Gulv ligeſom Huſet faa 
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at Svinene ikke faar komme ned i Jorden og danne en ſtin— 
fende Pol. Dette Gulv bør være fra 12 til 18 Tommer 

lavere end Gulvet i Huſet. Fra det øverfte til det nederſte 
Gulv gjør man Bro forſynet med ſmale Treeſtykker der 
ſpigres tvert over ſaa at Svinene ikke kommer til at glide 
naar de gaar ud og ind. J dette Pen bør der altid fin- 
des Straa, Cornſtalks og lignende Stof fom kan optage 

Bædffen og danne meget værdifuld Gjodſel. Det ydre 
Gulv fan naturligvis gjøres af ſimpelt Materiale og bare 
en Tykkelſe, men uden Gulv er det umulig at Griſene fan 
blive andet en "Svin" og "Pig-penet" andet end en af- 
ſkyelig Pol der breder Stank og Ufundhed vidt og bredt, 
og dertilmed ſpildes 

Gjodſelen. Dette Gulv f EEG 
koſter (idet og vil vare 2 

5 à 6 Aar for det be⸗ 
hover at fornyes. V | 0 pi 

Paa Forſiden af | 
Huſet har man et Par & 
ſmaa Vinduer og i en i 

Ende en Dor. Under EN 
Vinduerne anbringes et Par Render fom fører ind til en 
lang Tro langs Veggen. 

Efterſom man ikke vil behøve Snedker til at bygge eller 
beregne Koſtendet af et ſaadant Hus, ſkal vi her tilføte 
„Lumber Bill“ faa at enhver kan vide ngiagtig hvad han 
bør fjøbe: 

2 Gilla 6x6 8 Jod lan a 48 Jod 
5 joiſts 2x10 14 Fod lang.. GE 
Floor, common, 1 Tomme tyf, dobbelt ...200 
4 Poſts 4x4 (2 Stykker 12 Fod lange)... 32 

VVV 397 Fod 
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Frnnaport; .. , Ven 397 Jod 
2x4 Scantling til Plates, Gurtsetc..... 48 
8 Rafters 2x4, 10 Fod lange 9 
Tomme Bord til Voegg enn 280 
Renz Mr Ak MD 100, 

Tilſammen e 877 Fod 

Dertil kommer omtrent 1,200 Shingles der vil koſte 
intent $ 4.00 

877 Jod Lumber vil neppe koſte over. . . .... 15.00 

Spiger, Hengsler, Vinduer vil ikke komme paa 

Større Spinehus. 

Arbeidet fan udføre3 af to Mænd paa to Dage. Øn- 
ſkes det høiere for at faa et Loft, ſkal der lidt mere Lumber 

til, men kun lidt, og Arbeidet vil blive næften det ſamme. 

Har man flere Svin faa kan man bygge ſamme Byg- 
ning forholdsvis fængre, eller man bygger flere Huſe. 
For den fom har mange Svin er der neppe nogen bedre 

Maade at bygge Hus for dem paa end at placere ſaadanne 
Huſe ligeoverfor hinanden paa en Afſtand af 10 Fod og 
lade Tagene lobe ſammen midt over dette Mellemrum, 
hvor man kan indrette Loft og finde Plads for mange 
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Ting. Denne Ordning er ogſaa fordelagtig for Corn 
Cribs“ fom bør være i Nerheden af Svinehuſet. 

Et Hus 8x14 kan deles i to Rum fom vil blive pas- 
ſende og befvemme for 2 Soer med Unger. En So er 
meget udſat for at dræbe fine Smaa ved at ligge paa dem. 
Dette fan forebygges i ſaadant Hus ved at feſte en 2x4 
paa Væggen 6 Tommer fra Gulvet. Soen kan ſaaledes 
ikke komme op til Væggen paa 4 Zommer nær og det gi- 
ver De Smaa Adgang til at ſlippe los. 

Henſe Hus. 

Det hører til en veldyrket Farm at der ogſaa findes 
Hons paa den. Der er neppe noget Dyr ſom giver ſaa 
meget igjen for Udlægget fom Honſene hvis de pasſes fom 
de bør, men uden Hus kan det ikke ſke. At have Høns og 
lade dem ſkjotte fig ſelv, fom de gjør paa faa mangen ellers 
vel indrettet Farm, er det modſatte af lonnende. De ſpar— 
ker op Haven, ødelægger Ageren, føger fig Hus overalt og 
beſtenker Fjøs og Barn og andre Udhuſe. De fryſer ihjel 

om Vinteren og drebes ofte af Udyr om Sommeren. 
Halvdelen af Eggene findes ikke og den anden Halvdel 
maa ſoges vidt og bredt. Paa den Maade lonner det fig 
ikke at have Høns. Derimod er det utvivlſomt at Gjød- 
ſelen af et Par Dufin Høns vil paa 2 a 3 Aar betale for 
et pasſende Hus for dem. En Farmer ſom vi oftere har 

talt med om den Sag, og han er ingen "Model-Far- 

mer“ heller, forſikrer at 100 Høns ſkaffer ham alt fom 
kjobes paa Groceriet“ til Familien, der ikke er liden. 

Huſets Storrelſe vil naturligvis komme an paa hvor 
mange Hons det ſkal rumme; og det er bedre at have en 
mindre Flok og pasſe dem vel end at have mange og give 

dem mindre Rygt. Vi tror at de Farmere fom har 50 
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Høns vil gjennemfnitlig have ftørre Fordel af dem end de 
fom har 100. Har man et gammelt Granery“ eller an- 
det Udhus ſom har udtjent i fin oprindelige Beſtemmelſe 
kan det let ſettes iſtand og gjøre Tjeneſte fom Honſehus. 
Men hermed ſkal ikke ſiges at det er ligegyldigt hvad Slags 
Hus Honſene har. Tvertimod, de er meget ømfindtlige Dyr 
og deres Trivſel vil komme meget an paa Huſet. Folgende 
Regler bor iagttages: Det bor bygges paa et for Vinden 
beſkyttet Sted; det maa være varmt om Vinteren, men der 

maa bære Ventilation, faa de faar friſk Luft nok; det bør 

være lyſt og have Vinduer mod Syd faa at Solen kan 
varme. Vinduerne bør beſkyttes med Staaltraadnet eller 
ſmale Troæfpilder. En fortreffelig Maade at gjøre det 
varmt og behageligt for Honſene om Vinteren, er at bygge 
et“ Shed“ paa Sydſiden. Det fan være meget Lavt ikke over 
23 Fod ved Nderfiden og 4 Fod hvor det ftøder til Hus— 
væggen. Denne Shed bør have Glastag ſom fan laves af 
ſimpleſte Slags og vil ikke koſte ret meget. For 50 Høns 
er 8x10 Fod ſtort nok. Herunder faar Honſene fit Sol— 

bad om Vinteren. Ved den pderſte Væg af denne Shed 
bør være to Aabninger 12 Tommer i Firkant for Venti— 
lation, de maa beſkyttes med Net og have en tetſluttende 
Skyde ſom kan lukkes for om Natten. 

Honſene bør altid have Kasſer fulde med tørt Støv, 
faa at de kan bade fig deri faa ofte de vil. Har man oven- 
nævnte Shed bør Stovkasſerne anbringes der, faa at de 

kan faa Sol- og Stovbad paa en Gang. Saadant Støv 
ſamler man et Par Tonder af paa Kjoreveien om Som— 
meren, til Forraad om Vinteren. Vegger og Tag bør 
helſt være glatte indeni faa at der ikke er Revner for Lus 

og andre Inſekter. Rekkerne hvorpaa Honſene hvile om 
Natten bør ikke være for høit ifra Gulvet, hvis man har 



Hoved og Hænder. | 151 

ftore og tunge Høns, f. Ex. hvide Bramas; thi da bliver 
det vanjfeligt at komme op og farligt at komme ned; tunge 
Hons forderves ofte i Faldet mod Gulvet. Rekkerne bør 

ogſaa alle være paa ſamme Hoide, thi ellers bliver der 
Strid om Plads paa den øverite hvorved Honſene tit 
kommer til Skade. Det er ogſaa en Feil at gjøre Rekkerne 
ſmale og ſkarpe; de bør helſt være flade eller fun lidt 
rundet og ikke mindre end 3 Tommer brede faa at Hønjene 
fan hvile paa dem. 

En meget befvem Maade er at fæfte Rekkerne ſammen 
i Form af en Grin og hefte den til Bæggen med Heengs— 
ler faa at de fan lades ned eller op efter Behag. Under 
disſe bor være et Gulv fom helder ftærkt frem mod en lang 
Kasſe hvori Gjodſelen ſamles til Gjodſelbingen; det vil 
ſaaledes være meget let at holde Huſet rent. 

Hvis det Indre af Huſet hvidvaſkes 2 a 3 Gange om 
Aaret og Rekkerne en Gang imellem beſtenkes med Kero— 
fine, vil det ikke være vanſkeligt at holde Honſene rene, og 
kun da vil de ogſaa lonne ſig. 

Disſe Forholdsregler er det jo ikke faa nøte med for de 
halvvilde ſmaa Fugle af alle mulige Farver og Former 
fom faa ofie findes paa Farmen, de kan jo fljøtte fig ſelv, 

men ſaa giver de heller ikke ftort af fig. 

Selv paa Farmen bør der altid være en Honſe-Yard 
hvori de fan lukkes inde paa de Aarstider hvor de fan 
gjøre Skade i Haven og Ageren; men ſelv paa disſe Tider 
bør de lades ud en Timestid før Solen gaar ned hver 
Aften faa at de fan faa lidt grønt, Inſekter og Fri⸗ 
hed. De vil fjelden paa den Tid gjøre Skade og kan let 
bevogtes. 
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Ded-Sfjur. 

Hvis der er noget fom gjør Livet ubehageligt for Kok— 
fen paa en Farm, faa er det Mangel paa et Oplag af tørt 
Brænde under Tag. Det bor ikke forlanges af hende at 
hun ſkal lobe hele Gaard og Marker rundt for at ſamle 
Stikker at fægge under Gryden; heller ikke bør hun findes 
med Ox i Haanden og i fortvivlet Anſtreengelſe med at 

reducere ſtore Tommerſtokker eller „Bruſk“ til Brænde; 

ikke en Gang bør Veden ſoges ude hvor den ofte gjennem- 
blodes af Regn. Saadant fan være nødvendigt et 
Aarstid eller to blandt Nybyggere. Men det bor for al- 

ting ikke blive til en Bane, fom tilſidſt betragtes fom «all 

right.“ Huſet fan være ftort eller lidet, koſtbart eller 

ſimpelt efter Smag og Omftændigheder, men Noget bør 

der være faa tidligt fom muligt, om ikke mere end nok til 
at rumme Brænde for en Maaneds Brug ad Gangen. 

Verktei og Arbeidshus paa Farmen. 
Vedhuſet er et fortræffeligt Sted til at gjøre mangt 

Slags Regnveirsarbeide i, hvis det er ſtort nok. Endnu 

bedre vil det være om der kan deles af et eget Rum til 
„Shop“ eller Verkſted, hvor Farmeren kan have en Benk 
og de meſt brugelige Redſkaber ſamt Forraad af Materi- 
alier til forſkjellige Reparationer. Enhver Farmer bor 
være ſaavidt Mekanikus“ at han kan fætte Skaft paa fin 
Øy uden at leie Hjelp til det. Har man lidt ordentlig 

Verktoi og beſtemt Sted at bruge det paa og et Forraad 

af Materialier, ſaa er det ogſaa mere ſandſynligt at Ar— 

beidet bliver gjort i ſin Tid. Den ſom tidt kommer til 

Naboer for at laane Sag, Vinkel, Bor o. ſ. v., er ikke altid 

en velkommen Gjeſt. Heller ikke altid kommer disſe Gjen- 

ſtande tilbage i rette Tid og i den onſkeligſte Stand. 
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Dandhufet. 

At der findes Farme 10 til 15 Aar gamle, og det ellers 
i nokſaa god Stand, hvor et Vandhus ſelv i den meſt pri— 
mitive Stand endnu ikke har gjort fit Indtog“ er utro- 
ligt men alligevel ſandt. 

Under Behandlingen af Gjodſel, blev denne Sag i for- 
bigaaende omtalt, vi ſkal kun her tilføie, at et ſaadant Hus 

bør være faa nær Vaaningshuſet og faa vel ſkjult fom 
muligt. Med Lattice work eller Cederbuſker eller Slynge— 
planter kan det ſkjules. Det vigtigſte er, at man har et, 

og at det ikke bliver truende for Sundheden ved at udbrede 

giftige Gaſer og ubehagelig Stank. Dette fan aldeles und- 
gaages med lidt Forſigtighed. For det førfte bør der ikke 

graves nogen "Brønd" eller Kjeelder“ under det. Den 
nederſte Del af Bagvæggen bør være en bred Fjæl paa 
Hengsler faa at den fan løftes op mod Veggen. Under 
hvert Hul ſettes der en Kasſe omtrent 20 Tommer i Fir- 
kant og 8 Tommer dyb, forſynet med et Haandgreb hvor— 
ved de kan trekkes tilbage. Enten i Priveet eller under 
Tag i Nerheden har man en ſtor Boy eller et Par Barrels 
ſom om Sommeren fyldes med aldeles tørt Støv. Deraf 
fylder man en liden Kasſe og haver i Priveet. Med en 

liden Haandſkyffel kommes lidt Støv i Kasſen hver Gang 
den benyttes. Dette vil fuldſtendig optage Vedſken og 
fjerne al ubehagelig Stank og gjore dette Sted ligeſaa 
farefrit fom noget andet og dertil berige Gjodſel-Forraa⸗ 
det betydeligt. 

Is Hus. 

Der er, nær ſagt, ingen Ende paa de mange Huſe fom 
er nyttige paa Farmen. Et Ishus er dog neppe en af 
Nodvendighederne uden man en Gang er bleven vandt til 
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det; da vil man nødig undvære det. Hvis man ikke har 
en fold Vandſpring eller en god Brønd med en Vindmølle 
hvorfra man fan faa en næften uophørlig Strøm med 
koldt Vand faa er det paa mange Steder vanffeligt at lave 
godt Smør paa den varmefte Sommertid. Denne Man— 
gel fan afhjelpes allene ved et Oplag af Is. Af dem fom 
ingen Erfaring har i den Sag, menes det ofte at et J3- 
hus er en meget indviklet og foftbar Affaire. Der er dog 
maaſke ingen Ting fom kan kaldes Hus der kan være 
ſimplere og billigere end dette. Dette ſaavelſom andet 
kan gjores koſtbart, men det er dog ikke nodvendigt. Alt 

hvad der trænges er Begge der kan holde Sagflis, og Tag 
ſom kan beſkytte mod Regn. En Ting er dog allerforſt 
vigtig og det er at Grunden er ſaa lavet at Vandet kan 
lobe af. Et Lag af los Sten, en Fod tykt ovenpaa Jor— 
den, og bedeekket med 6 Tommer vel pakket Sagflis er det 
bedſte. Iſen maa ſkjeres i Blokker faa at den kan [ægged 
kompakt ſammen; med Lufthuller imellem vil den ikke 
holde fig. Imellem Iſen og Veggene maa der være et 
vel pakket Lag af Sagflis mindſt en Fod tykt, og vel faa 
meget ovenpaa Iſen. Ventilation er her ogſaa nødvendig. 

Man lader en Aabning i hver Ende under Röſtet, eller 
man har ſmaa Vinduer ſom kan lades aabne. Om Som— 

meren er det nødvendigt at pasſe paa, at Sagſpaanen 
ovenpaa pakkes vel ned efterſom Iſen krymper ſammen, 
thi dannes der Lufthuller, ſaa ſmelter Iſen hurtigt. Man 
bor gaa ind i Loftet og trampe Fliſen ned ſaa ofte ſom 
man kan. Den ſtorſte Feil vil være at gjøre Ishuſet for- 
lidet, thi jo ftørre Masſen er jo mindre kan Varmen faa 

Magt med den. En mindre Masſe end 25 Ton vil neppe 
holde ſig gjennem en varm Sommer. Der gaar gjennem— 
ſnitlig 40 Kubikfod Is i et Ton. Et Hus 12 Fod hver Vei 
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indvendig og 8 Fod høit vil ſaaledes rumme henimod 
30 Ton. 

Der indtreffer om Sommeren mange Sygdomsatilfælde 

hvor Is er neſten en abſolut Nodvendighed. Den ſom 
har et godt Oplag af Is vil ſaaledes ofte faa Anledning 
til at yde en lidende Nabo en Tjeneſte fom kan være af 

ftørfte Betydning; og det er jo en af de Privilegier man 
bor ſkatte hoit. 

Melkehus eller Creamery 

er nu en af de almindelige Ting blandt Farmere i de 
veſtlige Stater. J de ældre Skandinaviſke Settlementer 
i Wisconſin vil de findes hos mange, og inden faa Aar, 
vil de være at finde hos de allerfleſte Farmere. J de nyere 
Settlementer er de naturligvis endnu mindre kjendt. Vi 
ſkal derfor give nogle faa Antydninger til hvordan de 
bygges. 

Dette er jo intet andet end en Kjelder ovenpaa Jor- 

den, og det begynder nu at menes mere og mere at Kjæl- 
deren ikke bør være under Huſet, i allefald ikke for Melk 
og Smør. 

Det vil maaſke erindres af mange af Skandinavens“ 
Qæfere at En gammel danſk Kone“ gap en interesſant 
Beſkrivelſe af hendes Melkeſtue i Spalten For Farmen“ 
om Foraaret 1885. Deri angaves de vigtigſte Betingelſer 
for at faa en god Melkeſtue eller Creamery. Da det vig— 
tigſte er, at den kan være fjølig om Sommeren, bygges 
den meget i Lighed med Ishuſet. Men da Renlighed her 
er en veſentlig Fordring, bør der være tilſtrekkelig Ven— 
tilation ſom kan lukkes og aabnes efter Behag, og Gulv og 
Vengge maa være faa lavet at de kan vaſkes grundig ren, 
naar det behøves. | 
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En Melkeſtue 8x10 Fod indvendig vil give Plads for 
et betydeligt Kvantum Melk og Smør. Vi har fet flere 
hos ſkandinaviſke Farmere i Wisconſin, ſom er bygget af 
dobbelte Stenmure og Mellemrummet fyldt med pulveri— 
ſeret Trœekul. Dette er vel den koſtbareſte og bedſte 

Maade; men dobbelt Veg af Bord med 12 Tommers 

Mellemrum fyldt med Sagflis vil være godt nok. Gulvet 
er bedſt af Asfalt eller Sement, og med lidt Heldning til 
et Hjørne hvor der er et Udlob faa at det kan ſkylles med 
Band faa ofte fom man ønffer, og Fugtigheden fjernes 
rafft. Veggene af glatte Egebretter eller vel malet Furu 
faa de kan let vaſkes er de bedſte. 

Har man faa en Vandſpring eller en dyb Brønd og en 
Vindmolle, faa kan der ledes en uophorlig Strom koldt 
Vand gjennem Melkeſtuen og give de bedſte Betingelſer 
for at behandle Melken rigtigt. 

Sommerkjekken og Rogſtue. 

Sommerkjokken findes hos mange velftaaende Farmere, 

men et Rogehus er en Sjeldenhed. Der er en Maade 
hvorpaa disſe kan forenes i en Bygning uden at forøge 

Bekoſtningen ſtort. Sommerkjokkenet har et lidet Loft 
med tet Gulv. Allerbedſt er det at lade bygge en gammel— 
dags Skorſten (Peis) paa nederſte Gulv, hvorfra Piben 
føber ret op gjennem Loftet. Her (paa Loftet) gjores en 
Aabning i Piben og over denne Aabning et Spjeld 
(Damper) faa at Rogen ikke faar ſtige ret op gjennem 
Piben, men kommer ind i Rummet. En liden Aabning i 
Gavelen under Taget vil give Anledning for lidt Circula— 
tion i Rummet og hjelpe til at Rogen faar ſtige op gjen— 
nem Piben. Allerbedſt at have Vinduer med Blinds ſaa 
at Rummet kan gjores morkt eller lyſt efter Behag. Paa 
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Bjelker og Rafters i dette Rum hænges de Skinker fom 
ſkal røges. Aabningen i Gulvet maa lukkes med en tet 
Lem faa at ikke Rogen kommer ned i Kjokkenrummet. 
Aabningen i Chimneyen kan, for Sikkerheds Skyld, have 
et fint Staaltraadnet mod tilfældige Gniſter. J Skor⸗ 

ſtenen (Peiſen) brœendes der ſaadant fom gjør bedſt Rog, 
enten det er Eg, Hickory eller Corn cobs. Naar Loftet 
ikke ffal bruges til 
Røgning, lukkes 
Aabningen i Pi⸗ 
ben og Spjeldet 
aabnes. 
En ſaadan Byg⸗ 

ning er overmaa⸗ 
de nyttig og kan 
om Vinteren tje⸗ 

ne ſom Plads til 
at udføre mangt 

Slags Urbeide - 
ſom ikke pasjer for 3 
Huſet eller i an⸗ 
dre Bygninger. —ͤ— ; 
Der er mangt et ommer⸗Kjokten og Rogſtue. 

Arbeide fom paa den Tid burde gjores, mange ſmaa Re- 
parationer foretages fom maa vente til varmere Veir hvis 
man ikke har Verkſted med Stove i. Her vil et faadant Hus 

afhjelpe Mangelen. Her fan vaſkes, Sebe koges o. a. m. 

Fence. 
Fence er et engelſk Ord fom har faaet Borgerret i det 

norſt⸗danſke Sprog i Amerika. Skulde ved en Hendelſe et 
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Exemplar af denne Bog vingle fig bort og komme i Hæn- 
derne paa en "Norjf Nordmand ifra Norge,“ eller endog 
dukke op hinſides Havet, faa vilde det maaſke blive nødven- 
digt at forklare at Fence betyder Gjærde. Paa ſamme 
Maade har mange andre Ord og Udtryk fom er brugt i 
denne Bog faaet Borgerret i Sproget. 

Fence er en af de ubehagelige Nodvendigheder paa 
Farmen. Det er koſtbart og vanſkeligt at bygge og gru- 
ſomt kjedeligt at reparere det; men allerverſt at faa Dyrene 
tilbage ſom en Gang har brudt ſig ud igjennem det. Et 
godt Fence koſter Penge og et daarligt Fence foraarſager 
Ubehageligheder og Tab. Et godt Fence er billigſt i 
Leengden, men Længden er faa lei at vente paa. Rail⸗ 
Fencet forlader Farmen og gaar ind i Hiſtorien; thi 
Rails⸗Kilden er, paa de flefte Steder udtomt. Poſt- og 
Bord⸗Fence er koſtbart og uvarigt og paa de fleſte Steder 
viger Pladſen for 

Staaltraad⸗Fence, 

ſom hurtigt kommer i Brug paa alle Prairie-Farme. 
Barbed wire er uden Tvivl det billigſte og varigſte Fence- 

material, og opføres med Lethed. 

Naar man bygger Fence er det vigtigt at betænke en- 
ten det ffal være permanent eller bare midlertidigt. I 
førfte Tilfælde vil det fønne fig at bruge det bedfte Ma⸗ 
teriafe til Poſts. Locuſt, Cedar, eller White oak er 
alle gode; Locuſt bedft. For at gjøre dem varige bruger 
Nogle at fulbrænde den Del fom kommer i Jorden, andre 
at overſtryge dem med Coal Tar, andre at bore et Hul paa 
ſkjonſt ved Jorden indtil Midten af Stolpen og fylde det 
med Salt, og endnu andre at lade den nederſte Ende gjen- 
nemſyre med Arſenik opløft i Band. Det er ogſaa bleven 
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fagt at en Par Potter Træaffe omkring Stolpen øverit i 
Jordſkorpen vil gjøre dem mere end dobbelt varige. Her 
har Farmeren god Anledning til at gjøre Forſog med det 
Stof der er nærmeft ved Haanden. 

De fom gaar over fra Bord- til Staaltraad-Fence er 
tilbgielige til at bruge flere Poſter end nodvendigt. Efter 
tilftræffelig Erfaring er det godtgjort, at Poſterne kan 
ſettes paa 30 Fods Afſtand, hvis Traaden ſtrammes godt 
og man har et let Stykke Tre midt imellem Poſterne, 

hvortil Traaden heftes for at holdes lige. Stolperne er 
jo bare for at bære Traaden og denne holdes let efterſom 

Vinden har liden Magt med den. Traadfence er ogſaa 
fortrinlig af den Grund at Sneen ikke ſamler ſig ved det 
ſom ved andre Fence. 

Vil man have et rigtigt godt Fence ſom kan tjene mod 
Svin og ſmaat Kvæg, faa kan man bruge to Bord nederſt, 
og to eller tre Traade ovenpaa. Bruger man f. Ex. 16- 

Fods Lumber ſaa kan man ſette en god Poſt hver 32 Fod 
og mellem disſe, tre ſmaa Stolper der kun rager op 18 
Tommer over Jorden, eller heit nok til at holde de to 

Bord. Til ſaadanne kan en lang Poſt ſkjeres til 2 eller 3. 
Hvis Jorden er los eller blød, fom om Vaaren, kan disſe 
mindre Poſter ſkjerpes og drives ned med en Klubbe. 
Imellem de ſtorre Stolper bruges to eller tre lette Bord— 

ſtriber eller Stave for at holde Traaden. Over Bordene 
bruges faa mange Staaltraade fom man ønifer; tre vil 
gjøre et godt Fence, Det forſvarligſte Fence vi nogenſinde 
har fet, var bygget paa denne Maade men havde 5 Traade, 
3 med barbes og to foruden, placeret ſaaledes at øverfte 

og nederfte og midterfte var barbed wires; de glatte kom 
imellem disſe. | 

For at ftramme Traaden med falbydes der mange 
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patenterede Aparater fom kan være bra nok, for den fom 
har Raad til det; men den fom har lidt af hvad Amerita- 

neren kalder gumption, vil let funne finde paa en praktiſt 

Maade at ſtramme Traaden paa, uden patenterede Opfin— 
delſer. Ved Hjelp af en Lund og et godt Tag i Jorden 
eller en Stolpe kan man gjøre det ganſke godt. 

Som ofteſt bruger man Hefte og Vogn ved Feneingen; 
da kan man blot fætte en Støtte under den bagerſte Axel, 
faa at et Hjul bliver frit; man vikler faa Traaden en eller 

to Gange rundt Navet, lader En holde den frie Ende, me— 
dens den Anden dreier Hjulet; ſaa vil den ſtrax ſtrammes 
bebørigt. 

Enten man bruger Bord eller Staaltraad til Fence, 
kan man fpare lidt Materiale paa Prairien med at pløte 
to Furer paa hver Side faa at Jorden veltes op under 
Fencet. Man pynter dette til med Skyffelen, faa det bli- 
ver en jevn Ryg eller Rabat. Dette tjener Fencet paa to 
Maader, førft ved at forhøte Jorden faa et Bord eller en 

Traad ſpares, for det andet Derved at naar Kvæget ftaar 
med Forbenene ned i en Grøft har de ikfe faa let for at 
gjøre Spranget. Denne Jordryg under Fencet bør pie- 

bliffelig ſaaes til med Græsfrø ſaa at det ſtrax kan tørv- 
bindes. 

Midlertidigt Fence. 

Hermed mener vi Fence ſom kan flyttes. Dette er af 

ſtor Betydning for Farmeren. Det er vanſkeligt at funne 
beſkrive et ſaadant Fence, faa at det kan forſtaaes, uden 

Tegninger. Det ſimpleſte vi har fet, konſtrueres paa føl- 
gende Maade. Det gjøres af almindelige Fence boards, 
kun bør de være faa lette fom muligt. Hver Bordlængde 

ſpigres ſammen i Form af en ſimpel Grin. Stotterne der 
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«tjener fom Poſts bør helſt være af haardt Tree og kan da 
være ganſke ſmale, 2X2 er nok. Et let Brace og en Støtte 
paa Midten er ogſaa nødvendig. Disſe Grimer ſettes 
faa at de helder mod hverandre, ikke i Sikſak, fom et Rail— 

Fence, men i lige Linie kun ſaa at hvertandet helder til 
Høire og de øvrige til Venſtre, ftøttende hinanden med 
øverfte Pynt af Endeftøtten, fom her tilſpidſes faa at de 
falder mod hinanden fom Rafters i et Hustag. Herved 
bliver der en Aabning nedentil fom naturligvis maa luk— 
kes ved at ſpigre forte Bordſtykker over; det nederſte bør 
være omtrent 23 Fod langt. For at flytte Fencet maa 
disſe losnes ved en Ende. Paa en Dafota-Prairie, hvor 
Luften ſom bekjendt, ikke altid er i Ro, tor dette Fence 

ikke anbefales uden at det paa en eller anden Maade 
ankres til Jorden. Hvis man driver en Bel ned i Jorden 

for Midten af de forte Bindebretter og fætter en Spiger i 

hvert af disſe, faa vil det ftaa ligeſaa faſt mod Vinden fom 
et andet Fence. 

Hoek og Levende Gjærder 

er ikke at anbefale. Neppe flere end et af Hundrede er 
blevet til andet end Skuffelſe. Hvis man vil have en 
vakker Hegn om Huſet eller Haven eller langs Veien foran 
Huſet, kan man plante amerikanſk Cedar eller Arbor vitæ 

og holde den i pasſende Heide ved at klippe eller beffjære 
den. Anden Hakk fan vi ikke anbefale Veſtens Farmer. 

Men levende Fence-Poſts, der dannes ved at plante 
vakre Trœarter i pasſende Afſtand, bruges med Held paa 
mange Steder og bor komme mere og mere i Brug paa de 
nøgne Prairier. Locusts, European Larch, Cedar, 
Furu og andre Træer fan bruges. Man ſpigrer Bord— 
Fencet jammen i Griner og binder dem til Træet med 

Farming med Hoved og Hænder. 11. 
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tjeret Snor eller Staaltraad oveni, og driver en liden 
Pel i Marken, faa at de ikke bevæges af Vinden. 

Grinen. 

Hvis man vil vide om det er en dugelig Farmer faa 
kan man fom ofteſt faa Beſked ved at beſe Grinen. Hvis 
den hænger med Enden ned i Jorden og ſtottes af en Tøm- 
merſtok eller et Rail mod Stolpen ſaa pleier det heller ikke 
ftaa faa ganſke vel til paa Farmen ellers. Og hvis der er 
en ſtor Sølepyt under Grinen, faa at den fom ſkal af Vog⸗ 
nen for at lukke op, maa løfte væt Støtten og vade til 
Oklet gjennem Solen, faa fan man være vis paa til hvil- 
fen Klasſe Farmeren hører. 

Den førfte og fundamentale Betingelſe for en god Grin 
er at Stolpen er ſterk og faft fom Fjeld. Der maa noget 
Andet end en almindelig Fence-Stolpe til. Grinſtolpen 
bør være fra 8 til 12 Tommer igjennem og af ſterkt Tre, 
og fætte3 ned mindſt 5 Fod i Jorden, og denne pakkes om 
den fra Bunden ſaa faſt fom muligt. Grinen bør gjøres 
ftærf og bindes godt med Brace faa at den ikke kommer af 
Lave. Men den bør ogfaa være faa let fom den kan og 
letteſt mod den frie Ende. Jernbolter er nu faa billige at 
den bør helſt fammenjætte3 med disſe. Under og omkring 
Grinen bør Veien pyntes med Grus eller fmaa Sten faa 
at den aldrig bliver følet, faa kan man reiſe til Kirken 
eller til Byen uden at maatte ftige op i Vognen med Be- 
nene beleesſet med Smuds. 

Forend vi gaar ifra dette Kapitel ſom hovedſagelig an— 
gaar den mekaniſke Side af Farmerens Gjerning, ſkal vi 
ikke undlade at paaminde om hvor vigtigt det er at Hove— 
det her hjelper til at lette Heendernes Arbeide ved at 
optenke 
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Nyttige og fimple Aparater 

hvorved tung Loftning og Slid fan undgaaes og Tid vin- 
des. Farmerens Legemsfræfter er en Kapital fom han 

bør fpare og fe til at have i Behold faa meget fom mulig. 

Ethvert Slid fom roiner, er et Afdrag fra denne Kapital 
ſom tor ikke gjores med Letſindighed. 

En af de forſte Nodvendigheder paa Farmen er et Maal 
til at maale Landet og Ageren med. Vi kalder dette en 
Nodvendighed, endſkjondt vi er vel vidende om at det ikke faa 
betragtes af mange Farmere. Men vi ſkal minde om at, 
hvis man dyrker Farmen 
med "Hoved og Hender,“ 
ſaa bor man vide med no— 

genlunde Beſtemthed, hvor 
ſtort ethvert Stykke Ager! 

og Eng er, thi ellers kan 
man ikke gjøre de Jagtta- 

gelſer med Henſyn til Ar- 
beidets Koſtende eller Ud— 

byttet pr. Acre ſom er nød» f 
vendigt for at funne gjøre Prøver og Experimenter og 

ſammenligne ſine Reſultater med Andres. Om Somme— 
ren er der ſaa ofte Brug for Landmaalet at et letvindt 
Aparat for det Brug bor haves paa rede Haand. Et mere 
henſigtsmesſigt end det der her findes afbildet kan neppe 
tænfes. Det beſtaar af et let Hjul hvis Omkreds eller 

Periferi er 162 Fod eller et Rod. Man flyver det over 
Ageren og hver Gang det gaar rundt har man tilbagelagt 
et Rod. 

Paa et af Egene binder man en hvid Klud, eller man 
maler det hvidt, for at lette Tællingen. Et ſaadant Aparat 
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fan enhver gjøre med lidet eller intet Udlæg. Har man ikke 
et gammelt Hjulnav eller forſlidt Buggyhjul, faa kan man 
ffjære af en Stump af en 6 Tommer tyk Egeſtok, bore fer 
eller otte Huller og fætte i lige faa mange lette Kjæpper. 
Man ſkaffer fig et langt, let og bøteligt Stykke Tre om- 
trent 17 Fod langt faa at man kan have en 6 Tommer til 
Spleis. Dette kan feſtes til Egerne med en Spiger i hvert. 
Skaftet kan man gjore ſom det her afbildede eller ſom paa 

L 
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Fig. 2. Stillads for Fencebygning. 

et Trillebor, men det Hele faa let og ſmekkert fom muligt, 
thi det har jo ikke andet end fin egen Tyngde at bære. 
Det kan heenges op paa Barnveggen og altid være at finde 
naar det ffal bruges. Det vil let feed hvor hurtigt og let 
Landmaalingen kan foretages paa Denne Maade i Sam— 
menligning med det lange ubekvemme Rod pole. 

Fig. 2 forklarer fig ſelv. J los Jord bør Fence-Stolpen 
ſkjerpes og drives ned i Bunden af Hullet; paa den Maade 
bliver den ftaaende faft og Arbeidet lettes betydeligt. Dette 

kan dog ikke let gjøres uden man har en ophøitet Platform 
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5 at ſtaa paa. Et Par gamle Buggyhjul med Axel vilde 
her komme i bedſte Anvendelſe. Har man dem ikke ſelv, 

- 

vil det ikke være vanſkeligt at ſkaffe fig dem ved en Vogn— 
ſhop i Byen, for en ubetydelig Pris. Et ſaadant Aparat 

vil findes fortrinlig paa mange Maader paa Farmen. 
Maaſke Mor ogſaa kan faa laant det til at ſtaa paa naar 
hun ffal vaſke Vinduerne paa Yderfiden. 

Figur 3 kan 
gjerne være en 
Fillempning af 
Fig. 2 faa at jam- 
me Hjul, Axel og 
Skaft fan benyt- 
tes til begge. Den 
ſom har havt (dt 

(Erfaring i at be- 
ffjære Zræer, vil 

let indſe hvor nyt- 
tig en ſaadan be- 
vægelig Stige er. 
Den kan flyttes Å : 

fra Trœ til Tre NN nm 
og ffyves ind V 
blandt Grenene 
uden at maatte 

ftøtte fig til disſe 

og beſkadige dem. Fil mangt andet Brug vil dette Red— 
ſkab findes befvemt. Med bevægelige Jernbolter fan Sti- 
gen og Stotterne fet borttages og Platformen i Fig. 2 
fommer i Stedet. 

Brugen og Nytten af Fig. 4, vil ogfaa være indlyſende 
af Billedet ſelv. J Haven og rundt Hujet fljæres ofte 

Fig. 3. Gartner-Stige. 



166 Farming med 

Gres og Hø Hvor man ikke let kan eller ikke bør komme 
med Heſte og Vogn. Lov op ſamles under Træerne, Kviſte 
ſkjcres af, og mangt ffal pilles op og fjernes fom ikke faa 

let kan bæres paa 
Hænderne. J 

Barnyarden ſkal 
Straa, Cornſtalks 

og Affald flyttes 
fra et Sted til et 
Andet. Til alle 
faadanneBrug vil 

treffelig. Enhver 
kan ſammenſette en faadan Grime og feſte den paa Hjul- 
bor⸗Skaftene med Jernbolter faa at den kan tages af og 
fætte3 bort naar den ikke er 

Fig. 5 vil i Laden, Grai 

i denne Retning; men denne nyttige Tingeſt er ikke altid 

i Brug. 
neriet, og ved Treſkemaſkinen 
være en nyttig Tjener. Paa 
to Treſtykker ſpigres et let 

Bret omtrent 20 Tommer i 
Firkant; ved en Kant ſtaar en 
liden Stolpe med et Par 
Arme. Disſe kan lades ned 
eller loftes op ved Hjelp af et 
Brace, efterſom Geffen fyl- 

des. Armene forſynes med 
fmaa Jern-Kroker, fom hol- 

der Geffen. Smaa-Gutten 
faar ſom ofteſt gjore Tjeneſte 

tilſtede naar man vil have den. 
Fig. 6 kan maaſke trenge til Forklaring. Den ſom 

Fig. 4 være for⸗ 
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bruger Vogn og ikke har Hjelp naar den ſkal ſmores maa 
finde paa en eller anden Raad for at faa Hjulet af og paa 
igjen. Der gives en Moængde baade patenterede og upa- 
tenterede Wagon Jacks. Den fom har Raad til at fjøbe, 
fan faa meget henſigtsmesſige Aparater til dette Brug. 
Den derimod fom vil hjelpe fig felv, fan maaſke ikke gjøre 
det lettere end ved at lave en efter den Model fom her 

fremſtilles. Det er bare en Lund fom ſtikkes under Axelen 
og loftes op, og en Støtte fættes under; men Støtten 
fæftes til Lunden og falder til lodret Stilling faa fom 

Fig. 6. Wagon Jack. 

viſes i Figuren til høire. Nogle Træklamper ſpigres paa 
ſaa at ikke Axelen glider af. . 

Derſom bare den Heſt vilde fpænde fom har en ubarm— 
hjertig Herre, faa ſkulde ikke Fig. 7 komme i Bogen. Men 
da dette ikke er Filfældet, faa er det nyttigt at vide et 
Raad ſom kan venne Dyret af med en ſlem Vane der ge— 
raader baade Heſten og dens Eier til Skade. Billedet 
forklarer ſig ſelv. Vi har ikke ſet det i Brug, men af dem 
ſom har, ſiges det at være fortreffeligt. En Trœklamp hæn- 
ges i et Taug. Den bor ikke være fuldt faa tyk fom den 
her er foreſtillet; Heſten kunde komme til at ſkade ſig mod 
den. Hovedſagen er at Heſten faar ſlaa til den blir tret. 
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Klampen bør hænge faa nær Heſten at den ikke faar flaa 
helt ud for at ramme den. Hvergang Heſten har fpændt 
kommer Klampen tilbage og giver den et lidet Klap paa 
Bagen; er den ſaaledes for ſper og er langt fra faa at 
Svingningen blir lang, kan Slaget let blive for haardt og 
Dyret komme til Skade. Den frie Ende af Touget bor 
helſt være fæftet bort paa Veeggen, faa at Klampen kan 

115 11 
LTE 
110 

VAR RE Vif 

Fig. 7. Heſten fom fpænder. 

træffes op under Jaget naar den ikke er i Brug, eller naar 
man ſynes at Heſten bør faa hvile lidt. Det er kun et 
ondt og halſtarrigt Dyr fom bor „kureres“ paa denne 

Maade. Taalmodighed og venlig Behandling er det ſom 
forſt bor forſoges. Vis Heſten, ſelv efter denne Kur— 

methode, at du er hans Ven og at det ikke er dig ſom vil 
ſlaaes med den. 

* 
4 

ern 
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Kapitel IX. 

Farmens Produkter. 

ay lantelivet i Almindelighed.—Planterne ere 
F ligeſom Dyrene, organiſke VBæfener. De fordre Næ- 

ring, Varme, Lys og Luft; de ere ſammenſatte af talrige, 
paa de forſkjelligſte Maader forenede, yderſt ſmaa Blærer 
og Ror (Celler og Kar), der dels ere beſtemte til at optage 

flydende eller luftagtige Neringsſtoffer, dels til at give 
den hele Bygning Faſthed og Styrke. Medens Dyret i 
Almindelighed ved Fodſelen erholder ſin beſtemte Form, 
og under Vexten forftørrer Legemsdelene indtil en vis 
Grenſe, vedbliver Planten indtil fin Dod at forøge fin 
Størrelje ved Tilſetning af nye Dele ſaavel under fom 
over Jorden, 

Medens Dyrene drage deres Næring af organiſke 
Stoffer, det vil ſige, at de leve af andre Dyr eller af Plan— 
ter, faa ſoge Planterne i Almindelighed deres Næring 
udelukkende af uorganiſke Stoffer, der findes i den dem 
omgivende livlͤſe Natur. Hos Dyrene foregaar Omdan— 

nelſen af den optagne Føde i Mave og Tarmkanal, hvor— 
fra de oploſte fordgiede Dele gjennem Sug-Karrene fores 
over i Blodaarene, og gjennem disſe til de Steder hvor 

nye Legemsdele ſkulle dannes. Planterne kunne kun der— 
imod optage Foden i luftformig Tilſtand gjennem de fine 
Aabninger, der findes i de grønne Plantedeles Overhud, 
og ſom kaldes Spaltaabninger, eller i opløft Tilſtand, ved 
Hjelp af Gjennemſivning gjennem de yngſte Roddele, 
Sugerodderne. Stromningen af Planteſaften foregaar 
gjennem Vedlaget eller de dertil fvarende Dele af urte— 
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agtige Planters Stengler, forfaavidt den foraarſages af 

Vandets Fordampning i Bladene, men desuden findes 
Gtrømninger gjennem de meſt forſkjellige Dele og i de 
forſkjelligſte Retninger, efterſom Saften ſkal bruges til 

Vert ſnart hiſt ſnart her, eller til Ophobning af Reſerve— 
ſtoffer og disſes ſenere Bortføring til Steder hvor der er 
Brug for dem. 

Dyr og Planter ligne hinanden i den Henſeende at 
Aandedrettet er dem uundværligt. De optage Alle baade 
Dag og Nat, en Del Ilt (Oxygen) fra Atmoffæren, og 
herved muliggjores den hele Livet vedvarende Stofvexel, 
under hvilken der dannes Kulſyre (Carbonie Acid) fom 
udaandes. Ligeſom til Erſtatning for de mange Evner 
ſom Dyrene have forud for Planterne, er disſe derimod 
udelukkende i Beſiddelſe af en meget vigtig Egenſkab, nem⸗ 
lig at funne omdanne de uorganiſke Stoffer, ifær Kulſyre, 
Vand og Ammoniak til organiſke. Denne eiendommelige 
chemiſke Bearbeidelſe, den ſaakaldte Asſimilation, foregaar 
allene i de med Bladgrønt fyldte Celler og om Dagen un- 
der Sollyſets Indvirkning. Ved denne Virkſomhed af de 
grønne Plantedele er det at Kulſtoffet (Carbon) bindes i 
Planterne, medens disſe ſamtidig udſkiller Ilt (Oxygen) i 
ſaadan Mengde, at denne om Dagen langt overgaar den 

Iltmengde, der indaandes ved det almindelige Aandedret. 

Boade Dyr og Planter fordre en vis Varmegrad for 
at funne leve, og denne beſtemmer deres geografiſke Forde— 

ling. Alle levende Veſener ſynes at fordre en pertodift 

Hvile, Dyrene i Regelen kun en kortere Tid og daglig. 
Planterne baade en kort daglig og en lengre aarlig Hvile, 

for atter at fornye de udtømte Kræfter. Baade Planter 

og Dyr funne opviſe Exempler paa fort og lang Livs— 
varighed. Der gives mikroſkopiſke Planter og Dyr, fom 
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fremfomme og dø i Lobet af faa Timer, men Dyreriget 
har dog neppe Exempler at opvife, fom funne ſtilles ved 
Siden af de tuſindaarige Ege, med Henſyn til lang Livs— 
varighed. Baade Planter og Dyr angribes af Sygdomme 
og plages af mangehaande Snylteſvampe og Snyltedyr og 

ſaaledes finde vi, trods den ſtore Ulighed, dog ogſaa Lig- 
heder nok mellem dem *.“ 

Uligheden mellem Dyre- og Plantelivet ſpringer førft 
i Oinene. Den uagtſomme hefter Blikket derved og øiner 
ikke Lighederne. Men jo mere man betragter Naturen jo 
mere bliver det klart, at Planterne, Dyrene og Menneſket 
er kun Led af et Hele ſom leder fra den dode Materie op 
til den ſfkabende Aand. Vismanden fom ſagde at „Plan— 
terne ſove, Dyrene drømme, Menneſket er vaagent,“ frem- 

ſtillede Derved et flaaende Billede paa disſe. Skabningens 
tre Hoveddele i deres relative Livsudvikling; hos den tænt- 
ſomme vil det ſpore til mere Teenkning. 

Menneſket der er Hoved og Herre over de andre Dele, 
pligter, ved Agtpaagivenhed og Forſkning at føge at trænge 
ind i deres Veſen og Egenſkaber. Derved vil det vinde 
den Kjærlighed og Omhu fom er nodvendig for at behandle 
Underordnede paa bedſte Maade. 

Blandt de Planter ſom dyrkes paa Farmen er de for— 

ſkjellige Kornſorter, Gres, Havefrugter og Treer de for- 
nemſte. Dyrkningen af de vigtigſte af disſe ſkal her kun 
behandles i forte Hovedtrek. Blandt Kornſorter nævner 
vi forſt 

Hvede. 

Hvor udbredt og vigtig Hvededyrkningen er, ved Leſe— 
ren før. Det vigtigfte i dens Dyrkning er det fom gjøres 

* Efter Danſk Havebog af E. Hoftrup. 
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førft, Tilberedelſen af Jorden. En rig Lerjord er bedſt 
for Hvede, men Hvedejorden, af hvad Beſkaffenhed den end 
er, maa ikke være vandſyg. Hveden trives ikke undtagen 
Jorden er godt drainet enten af Naturen eller ad kunſtig 

Vei. Vandet maa fjernes, har man ikke Tid eller Raad 

til at lade det underdraines, ſaa vil det hjelpe betydeligt 

at pføie Ageren i ſmale Teiger og lade Midtfuren blive 
noget dyb og fe til at den faar Udlob ved nederſte Ende. 
Disſe Furer er vel ikke ſaa behagelige at fare over med 

Maſkiner, men det lader fig gjøre uden Vanſkelighed. 

Dernæft er det en Betingelſe for Hveden at Jorden 
maa være kompakt, vel pakket ſammen. En los Jord, ny- 

lig pløtet med Kløver-Græs, eller Cornſtalks lagt under, 

er ikke ſkikket for Hvede; dens Rodder er fine og utaalige 
og vil have en faſt, god Jord at vore i. Derfor er det af 

ftørfte Betydning at der plgies tidligt, faa at de vegeta— 
bilſke Stoffer fom kommer ned kan faa oploſes og Jorden 
ſynke ſammen. Dermed opnaar man ogſaa at drebe meget 
af det Ugres fom gjerne indfinder fig. 

At Overfladen bliver jevn og vel pulveriſeret før Sæ- 
den kommer i er ligeſaa vigtigt. J det Øieblikf den er i en 
ſaadan Tilſtand at den lader ſig pulveriſere, bor den harves 
og rulles, ellers kommer en Del af Seden for dybt ned, Spi— 

ringen og Bærten bliver ujevne og meget kommer ikke op. 

En og en halv Tomme anſees for den pasſende Dybde 

for Seden. 
Fint oploſt Fjosgjodſel paa Overfladen er bedſt for 

Hvede. 

Indheſtningen. 

Der er maaſke ingen Feil ſom den uerfarne Farmer 

begaar faa tidt fom at hoſte Hveden for ſent, lade den 
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blive altfor moden. Det bør være Regel uden Undtagelſe 
at Hveden ſkjcres medens Halmen endnu er faftig og Kor— 

net ſaa blødt, at det kan knuſes i Klypen. Det bør være, 

ſom man pleier at ſige, i Deigen. J de ældre Diftrikter 
er der gjort utallige Forſog med dette, og fra Møllere og 
De bedfte Farmere lyder dette atter og atter, ”høft tidligt, 
Det giver baade mere og bedre Hvede, bedre Mel og bedre 
Brød og bedre Straa.“ 

Dernæft er“ Schockingen“ det hvorved mange Far- 
mere mishandler Hveden til ftor Skade. Man ſfkikker 
Kvinder og Børn, Halte og Blinde og Tramps“ ud i 
Ageren for at ſchocke“ og de bliver fom ofteft ſkakke; 
kommer der faa Regn, har man tidobbelt Arbeide og meget 
ſpoleres. 

Det gaar vel an at have ſmaa Gutter til at bære ſam— 
men, men Meſteren ſelv bor ſette det op. | 

En ſimpel Shed eller Barn til at famle Kornet i er en 
af de Ting fom den fornuftige Farmer ikke lenge vil lade 
vente paa. Har han den faa fan Tærffningen vente til 
den Ager fom neſte Aar ſkal have Hvede bliver pløiet. 

Vinter⸗Hvede 

dyrkes ikke meget i de nordveſtlige Stater. Paa de ſtore 
Prairier er Vinteren ofte altfor ſtreng. Men det antages 

at det ikke er Kulden faa meget fom andre Aarſager, der 
ødelægger Vinterhveden. Mangel paa Draining og daar— 
lig Tilberedning af Jorden har ligeſaameget med det at 
gjøre fom Kulden. Hvis der ftaar Vand oppe i Jorden 
rundt Rødderne om Høften og det fryfer, faa flides Rød- 
derne iſtykker; var Jorden derimod vel drainet, faa vilde 
dette ſjeldent hænde. 
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Bil man faa Vinterhvede faa bør Jorden pløies faa 
tidligt fom muligt i Juli om det kan lade fig gjøre, og 
det kan det i de mere ſydlige Egne af Nordveſten. Efter⸗ 

fom Jorden plgies, bør den rulles faa at den bliver fin og 
kompakt, thi paa den Aarstid bliver den ſnart tør faa at 
den ikke fan pulveriſeres førend efter Regn, og Det kan 
lade vente paa ſig. Har man bare et Team ſaa bor man 
rulle om Eftermiddagen hvad man pløter om Formidda— 
gen. Derved vil Jorden beholde det meſte af den Vedſke 

den har, og fom treenges paa den Aarstid. 

Fin, kompakt og ikke altfor tør bør den være, hvis man 
faa faar Hveden fra lfte til 15de September og der ikke 
bliver ftaaende Vand i Jorden faa kan det hende at Vinter— 
Hvede kan trives endog i Nordveſten. Gjør et lidet 
Forſog og lad Verden faa vide Udfaldet. 

Havre, Byg, Rug. 

Disſe Kornſorter er vel fjendt blandt Veſtens Far⸗ 
mere. Hovedbetingelſerne for deres Dyrkning er de ſamme 
fom for Hveden. Med Henſyn til Havre og Byg gjelder 
det ligeſaameget ſom med Hvede at Jorden maa tilberedes 

godt og være kompakt og vel pulveriſeret; ogfaa at Landet 
ikke maa være raat og ſumpigt; maa ſaaes ſaa tidligt 5 
Jorden kan arbeides og hoſtes i betids. 

Havren er en værdifuld Grøde og benyttes til ette 
og Kreaturer, ogſaa til Menneſker. I de ſenere Aar er 
Havremel blevet en Mode-Ret paa Amerikanernes Bord. 
Man har tillagt det alle mulige Dyder og fværmet for det 
i det utrolige og latterlige. Denne Mode vil dog formo- 
dentlig ſtrax fortrænges af en ny, og faa kommer Havren 
tilbage til Stalden hvor den egentlig hører hjemme. Det 
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ſamme var, for nogle Aar fiden, Tilfældet med Graham 

Flour (ſammalet Hvede). Amerikaneren fik det faa braat 
med dette ogfaa. Graham ffulde ſpiſes i Brød og Grød, 
og Biscuits og Gems og til alle Tider paa Dagen. Man 
fpifte det med Modbydelighed; det maatte laves paa alle 
tenkelige Maader, med Sukker og Molasſes i for at faa 
det til at gaa ned, men ned maatte det, fordi det var Mode. 

Men nu er det begyndt at ſaktne paa det betydeligt. Lige— 
dan havde det været med de bekjendte Buekwheat cakes 
fom var Amerikanerens Yndlingsret. Sagen er at man 
ſvermer en Tid for alle ſaadanne Ting faa bliver man 
vandt til dem, ſaa kjed af dem, og endelig finder de ſin rette 

Plads, naar man har erfaret at alle disſe Ting er god 
Fode naar de bruges til Maade, og at alt kan blive vel— 

ſmagende naar det belæsjes med Sukker, Sirup, Honning 
og Fløde. De er alle bra nok til Omſkifte, men til daglig 
Brug vil man dog finde at Hvedemel naar det males og 

tilberedes rigtig er meſt nærende, ſundt og behageligt. 
Havren vil ikke have ſaa rig Jord ſom Hveden; er 

Jorden for kraftig voxer Havren bort i Halm, falder om 
og bliver til ingen Nytte. Men naar den vorer godt giver 
den rige Fold, og hvis den fljære3 medens Halmen endnu 
er grønagtig bliver denne et udmerket Foder. 

Byg vil have omtrent ſamme Slags Jord fom Mais, 
men endog fraftigere, uden det er det ſjelden en loͤnnende 

Avling. Det har ftørft Pris naar det fan høftes uden at 
faa Regn paa det efter det er ſkaaret; men i de mere nord- 
lige Egne hvor Mais trives mindre godt, bør det dyrkes 
til Svin⸗ og Kreaturføde hvortil det er meget tjenligt, 
allerhelſt hvis det males og koges, eller i allefald en af 
Delene. 

Rug er en haardfor Plante, men paa de fleſte Steder 
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i Amerika betragtes den fom mindre lonnende. Den 
behandles paa ſamme Maade fom Vinterhvede, men taaler 
dog at ſages fenere uden at beſkadiges. Det blev fagt un- 
der Behandlingen af Grongjodſel at Rugen kunde bruges 
paa den Maade mellem to Mai3-Høfter, naturligvis og- 
faa efter ſmaat Korn paa en Ager fom ffal legges til 
Mais; men paa disje vil Kløveren tjene bedſt, da den fan 
ſaaes om Vaaren med Kornet. Rug er ogſaa fortrinlig 
fom Havn og vil give Føde tidligere om Vaaren end 

Græsjet. 

Der er en Maade at bruge Rugen paa fom er mindre 
kjendt i de nordveſtlige Stater, og fom bør forſoges aller- 
helſt der hvor Kløver og Timothei lykkes mindre vel. 
Man faar Rug i god betids om Høften og paa god Jord 
og ſaa (fjærer man den til Hø faa ſnart den er i Blomſter; 
af dette hoſtes der tildels op til fire Tons paa Acren af det 
allerbedſte Foder. Saadant Foder ſtaar i hoi Pris i de 
ftørre Steder og vil være ligeſaa nyttigt paa Farmen. 

Paa ſaadanne Steder hvor Jorden er tilbøielig til at 
ſkylles bort ved Regn eller Hvor Vandet har dannet Grof— 
ter i Mark eller Udhavn bør Rug ſaaes ſammen med 

Græsjrø. Det er utroligt Hvor den kan holde paa Jor— 
den og hjelpe Græsjet til at binde Torv. 

Boghvede. 

Af dette Korn dyrkes der forholdsvis lidet; Staterne 
New Pork dog Pennſylvania frembringer næften Halvdelen 
af alt det fom voxer i Staterne. Den ſaaes fent—tildels 

endog efter Tidlig-Poteter —-thi den modner ikke før det 
bliver kjoligt om MNætterne. Den afkrefter ikke Jorden 
ſaa meget ſom de fleſte andre Kornſorter og har den gode 
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Virkning at den foæler Ugræsjet og giver Jorden den 
. Skygge fom gjør den godt i de hede Juli og Auguſt Dage. 

Dens Rodder trænger ned i Jorden og opløfer en ſtiv 
Bund. Naar den plsoies under ligner den Klier i ſin 

Virkning paa Jorden. 
Dien bor nøie vogteå at den ikke bliver for ffjær ellers 
drøsjer den ud og ſpildes. Den er af Betydning hvor 
man har Bier, thi den blomſtrer paa en Tid naar r Blom- 

ſter ikke er i Overflod. 

Farming med Hoved og Hender. 14. 
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Kapitel X. 

Mais⸗Korn. 

Rais er den betydeligſte Jordbrugsprodukt i Amerika 
NO ikke allene i Kvantitet men i Pengeværdi; og hvis 
Maiſen blev vurderet ſom den virkelig fortjener, antages 
det at Sammenligningen blev endnu mere til Fordel 
for Mais. 

J de 10 Aar, 1870 —79, incluſive, avledes der 
11,844, 869,540 Buſhels Mais medens Hvedeprodukten i 
de ſamme Aar fun beløb fig til 3,121,427,930 Buſhels; 

altſaa henimod fire Gange ſaa meget Mais ſom Hvede. 

Gjennemſnits-Avlingen pr. Acre af Mais var 27 Buſhels 
og af Hvede lidet over 12 Buſhels pr. Acre. J 1880 av- 
ledes der 200 Millioner Buſhels mere Mais end det fore- 
gaaende Aar. Af disſe Tal vil det ſees, at Mais er en af 
Landets betydeligſte Rigdomskilder; men det vil ogſaa 
ſees af disſe Tal, ſaa vel for Hvedens ſom Maiſens Ved— 
kommende, at det endnu ſtaar meget daarligt til med Jord— 
bruget i Amerika naar kun 27 Buſhels af Mais og 12 af 
Hvede avles paa Acren. 

Naar man nu reflekterer paa at det ſtore Flertal faar 

mindre end Gjennemſnits-Avlingen, altſaa mindre end 27 

Buſhel Mais og 12 Buſhel Hvede pr. Acre, ſaa er det 
indlyſende at Jorddyrkeren paa langt nær ikke gjør fig den 
Nytte af Jorden ſom han baade kunde og burde med et 
fornuftigt Stel, og at, med de Priſer paa Arbeide og Pro— 
dukter fom i ſamme Tidsrum har herſket, er det umuligt 
for Farmeren at gjøre betydelige Fremſkridt i Velvære. 
Skulde man dyrke Jorden faa i de Lande hvor man maa 
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give uhyre Afgifter i Leie, og dertil bare have nogle faa 
Acre, faa blev der bare Sult og Elendighed. 

Det ſom giver Haab for Fremtiden er, at Jorddyrk— 
ningen overalt forbedres. Anſtalter oprettes i alle Stater 

for Undervisning i Agronomien; Foreninger dannes i 
Landdiſtrikterne til gjenſidig Belærelje, og Bøger og Skrif— 

ter for Agerbrugets Fremme udkommer i ſtort Tal over 
hele Landet. 

Man bor kappes om at gjøre Fremſkridt i alle Grene 
af Jordbruget og de Erfaringer man famler bør man føge 
at lade komme til Nytte for Andre. Som et Exempel paa 

Hvad der fan gjøres med Mais, 

ſkal vi meddele Reſultatet af en Prisbelonning ſom blev 
tilbudt Farmerne i Staterne Illinois, Ohio og Indiana, 
for bedſte Mais Avl paa en Acre, ved et Ohio Blad, 

Weekly Inquirer, hvoraf W. F. Brown, dengang var 
Redaktor for Farmdepartementet. 

Nitten Dyrkere rapporterede, Landet blev maalt og 
Produkterne veiet af paalidelige uvedkommende Perſoner. 

Sted. Buſhel paa Acren. 
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Sted. Buſhel paa Acren. 

No, 18. Blackford Co., Indiana ss 98 
s. Scott Co., Indiana & 91 

Shelby Co., Indian dd 91 

is Decatur Co., Indiana 88 
16 — Shelby Co., Indian gz er se 88 
e Coles Co., Illinois 82 
18. — Stark Co., Ohio 8 78 
19. Fairfield Co., Ohio keder dele 68 

Gjennemſnits-Udbyttet blev altſaa i disſe 19 Forſog en 
liden Brok over 97 Buſhels pr. Acre. Tager man kun de 
førfte 12 i Betragtning, faa bliver Gjennemſnits-Udfaldet 
105 Buſhels pr. Acre. Sammenlign det med Gjennem- 
ſnits⸗Avlingen for hele Landet, 27 Buſhel pr. Acre. 

Hvad er det, fom giver ſaadant Udbytte? Det er forſt 
og fremſt et godt Aar, men 1877 var ikke godt fremfor 
andre Aar i det Stykke. Tvertimod, det var netop et af 
de daarligſte Aar, med en Gjennemſnitsavling af 263 
Buſhels pr. Acre. Det, fom vil til, er en god Jord om- 
hyggeligt dyrket. Jorden mangler vi ikke, men i Dyrk⸗ 
ningen ſtaar vi tilbage. Det paaftaaes, at Maisdyrkningen 
ikke kan koſte mindre end 56.50 pr. Acre, J Renter af 

Land, Skatter, Fence, Forbrug af Redſkaber o. ſ. v. kan 
man neppe regne en Acre Land mindre end 4 Dollars, det 

bliver 810.50 for en Acre Mais; faar man ſaa bare 27 

Buſhels, ſaa har Maiſen koſtet Farmeren 39 Cents per 
Buſhel, og det er ikke altid han kan ſelge den til den Pris. 
Havde man derimod høftet 60 Buſhels pr. Acre, faa vilde 

Buſhelen ikke koſtet mere end 172 Cents, naar man 
regner 810.50 i Leie og Omkoſtninger. Mindre end 605 
Buſhels bør man ikke gjøre Regning paa, hvis det dyrkes 
rigtigt. 
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„Men,“ fvarer Nordveſtens Farmer, ”det er bare i de 
før nævnte Mais-Stater at det kan lade fig gjøre; det gaar 
ikke ſaaledes her Nord.“ Ganſke ſandt; man faar ikke faa 
god Mais i nordlige Minneſota og Dakota ſom i Illinois. 
Men med Tiden vil Mais komme til at trives godt endog 
i disſe Egne. Maaſke“Skandinaven“s Laſere vil erindre, 
at en Nordmand, Mr. Edvard Larsſen, i Benſon, Swift 

Co., Minneſota, berettede om, at han fik over 100 Bufhel 

Mais paa en Acre. Om Dyrkningsmaaden udtaler han 
fig ſaaledes: “J Begyndelſen af Mai plsoiede jeg op et lille 

Stykke af det bedſte Land jeg havde. Den 14de Mai var 
jeg færdig med Plantningen. Jeg plantede mit Korn paa 

almindelig Maade, men 4 Tommer dybt, og paa hver 
Hill (direkte ovenpaa Muldlaget, fom dakkede Seden) 
kaſtede jeg en Grebfuld velraadnet Staldgjodning. Den 
paafølgende halve Uge havde vi Regn om Dagen og ſteerk 
Froſt om Natten, men da jeg den 22 Mai harvede Grunden 

let over, fandt jeg Maiſen ſpirende frodigt frem. Gjød- 

ningen havde givet Spiren en god Start, og det tykke Muld— 
fag havde holdt Varmen og Fugtigheden vedlige kring 

Seeden, ſamt holdt Froſt, Blackbirds (en af vore veerſte 
Plager heroppe), Mus og Gophers borte, faa at jeg miſtede 
ikke en eneſte Hill. Jeg [od Seden ligge i Blød i lunkent 
Band de ſidſte 24 Timer for Plantningen. J de ſidſte 

Dage af Mai ſtode Maisplanterne grønne og frodige 4 
Tommer over Jorden, medens flere af mine Naboer førft 
vare begyndte at plante fin Mais. Uheldigvis kunde jeg 
ikke komme til at kultivere min Mais førend Slutningen 

af Juni, da Ugræs og Ukrud ſtod faa tykt og høit, at det 

truede med at foæle Maisplanterne, fom derfor havde 
faaet et blegt, ſygeligt Udſeende og ſpinkel Vært og var 
ſat betydelig tilbage i Henſeende til Tiden for Udvikling 
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og Modning ... ... Alligevel var Rejultatet glimrende: 
GStænglerne havde en Høide af fra 9 til 12 Fod og bare i 
Regelen to ftore velfyldte og velformede Ax, og Udbyttet 
var efter noget over 100 Buſhels pr. Acre.“ 

Dette er naturligvis noget Ualmindeligt, fom ikke ofte 
fan opnaae3, men henimod dette Maal bør man figte. Det 
viſer, at Maisdyrkning vil lonne fig faa langt Nord ialt— 
fald fom Swift Co. og endog meget langere, naar ſaadant 
kan opnaaes der. Det, fom er at mærke, er at det var den 
bedſte Jord han havde, det blev plantet 4 Tommer dybt og 
fik en Grebfuld velraadnet god Gjodſel paa hver Hill. 
Gaa hen og gjør ligeſaa, og lad dig ikke noie med mindre 
end 60 Buſhels pr. Acre. 

Hr. Larsſen tilſkriver dette Reſultat i betydelig Mon 
en Sæd, fom han kalder Pride of the North.“ At Sed⸗ 
arten har meget at betyde, er ganſke viſt; thi alt, ſom voxer, 
maa lidt efter lidt vennes til nye Klimater, ellers trives 
det ikke. Det kan ſaaledes ikke nytte at tage Sed fra 
Sydlige Illinois eller Kanſas og med et Sprang plante 
det i Nordlige Minneſota. Angaaende Sæden maa man 

være ligeſaa nøie fom Jorden. 

For at belyſe denne Sag mere fuldftændigt, ſkal vi hid— 
fætte et Par Skrivelſer fra den ovennævnte Premium 

Corn Club;” den, fom fik 118 Buſhels, ſkriver ſaaledes: 

Ellsworth, Ill., Nov. 24, 1877. 

Jeg er færdig med min Premium Aere, og har for mit Bry- 
deri 118 Buſhel og 33 Pund, ſaa godt Korn ſom jeg nogenſinde 
har faaet. Den Jord hvorpaa det vorede har været i Brug 

ſiden 1853, har aldrig havt nogenſlags Gjodſel paa det, og jeg 
havde 35 Acres at varetage med et Team. Forſt plgiede jeg 

det fra 4 til 5 Tommer dybt; harvede det en Gang, merkede 
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det 3 Fod 9 Tommer og plantede. Derpaa pløiede jeg det 3 
Gange. Det var alt det Arbeide jeg lagde paa Jorden, og hele 
Stykket fit netop ſamme Behandling. Den 7de November 
maalte jeg af en Acre 10x16 Rod, Lengden fra Syd til Nord. 

Jeg faa igjennem hele Ageren og valgte den bedſte Acre, efter 
mit Skjon. Den 12te “ huſkede“ jeg og veiede. Kornſorten 
er en ſom kaldes Kickapoo Beauty, en Kornſort ſom er 

egen for denne Egn. Alle ÜUdgifter, med Arbeide og Jndhøft- 
ning kom paa 88.60. Gjennemſnits-Avlingen af hele Ageren 

(35 Acres) var 85 Buſhels pr. Acre etc. 
George L. Hoover. 

Det ſkulde interesſere os at faa vide, hvorledes denne 
Ager, der havde været i Brug i 24 Aar uden Gjodſel, var 
bleven behandlet. Man tor forudſette, at den havde nydt 
en omhyggelig Behandling, at man havde fulgt et for- 
nuftigt Vexelbrug, der ofte vendte tilbage til Mais og 
Kløver, at den var fri for Ugres, og at Jordbunden og 

Veiret var lige gunſtige det Aar. 
Den, fom fik mindſt af de 19, ſkriver ſaaledes: 

Foreſt Hill, Decatur Co., Ohio, Nov. 26, 1878. 

Da jeg nu har ſamlet min Club acre, indleverer jeg her— 
ved min Rapport. Det Stykke Jord jeg valgte var i Torv, og 
var fort Muldjord. Jeg pløiede i Marts, harvede og rullede 
det og plantede den 9de Mai. 3 Fod og 9 Tommer hver Bei, 
3 Stilke i hver Hill. Gik igjennem det 4 Gange med en 
Twohorse-Cultivator, det koſtede 85.00 pr. Acre. Udbyttet 
blev 683 Buſhel pr. Acre. Hele Stykket, 17 Acre, gav 60 

Buſhel pr. Aere. William Eyman. 

En Anden beretter om en Ager paa 95 Acres, hvoraf 
den bedſte gav 102 Buſhels, den anden 98 og hele Ageren 
783 Buſhel per Acre. Den blev kultiveret 5 Gange, plantet 
7de Mai. 
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En interesſant Rapport kom fra Mr. H. A. Miller, 
Williamsport, Ohio, ſom lyder ſaaledes: 

„Jeg er nu rede til at give en fuld Rapport af min 
Acre Corn. Den Jord jeg valgte var Del af en Sump, 

fom havde været vraget og ubrugt i flere Aar, og fyldt 
med Vand næften hele Aaret rundt. Det blev drainet i 

Vaar juft før Ploiningen, fom blev gjort den 1 Mai. 

Jeg plantede den 14 Mai i Rader, 3 Fod 7 Tommer Af— 
ſtand og 21 Tommer i hver Rad. Maiſen er af en Art, 
fom kaldes Kentucky; det er hvidt, med ſtore Ax og Liden 
Rob. Sedden kom ikke op faa godt fom den ſkulde, og ved 
1 Juli faa det meget ujevnt ud, og paa den Tid det ſkjod 

Ax, var det noget tørt. Jeg ploiede (cultivated) 4 Gange 
og gik over det med Hoen to Gange, men forte ikke noget 
Jord op kring Planten. Jeg ſkar det den 1 Oktober. Ud- 
byttet var 110 Buſhels og 56 Pund. Det mindſte Antal 
Ax i en Buſhel var 52. Omkoſtningerne var nøiagtig 
89.60 eller 8 Cents pr. Buſhel. Jeg tror, at hvis alle 
Ting havde været gunſtige, faa havde jeg faaet 15 Buſhels 
mere. Tilſidſt ſkal jeg ſige, at dette Experiment har vel 

lonnet Omtanke og Arbeide og har leert mig, ai det lonner 
fig at draine, ploie dybt og pulveriſere Jorden godt før 
man planter, og hvis vi Farmere var mere forſigtige i dette 
Stykke, vilde Gjennemſnitsavlingen løftes høit over hvad 

Statiſtiken nu viſer.“ 
Havde der været Plads for alle disſe Rapporter, faa 

vilde det have vift fig, at de flefte af dem, fom fil 100 
Buſhels og derover, lagde meget Arbeide paa Jorden før 

de plantede, faa at den blev pulveriſeret godt. Tager man 

Gjennemfnits-Omfoftningerne af alle dem, fom har ind» 

berettet om disſe, bliver de til lidt mindre end 89.00 pr. 

Acre. Gjennemſnitsavlingen var lidt over 97 Buſhels. 
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Altſaa koſter Buſhelen, uden at regne Renter af Grund- 
kapitalen, omtrent 9 Cents. Anſlaar man Leien eller 
Rente af Grundkapital til 84.00 for Acren (fom vel er 
noget hoit her i Veſten), faa koſtede en Buſhel Mais-Korn 
her omtrent 13 Cents. 

Naar man dyrker Jorden paa den Maade, faa lonner 
det ſig. Dette er det Maal, ſom alle Farmere i Veſten 
bør ftræbe hen imod. De fleſte Wee ere tilſtede og 
Omftændighederne gunſtige. 

Gjør man faa dette Korn om i Fleſk og Kjod o. ſ. v., 
ſaa kommer Jordbruget ind i det rette Spor. 

Behandling og Dyrkningsmaade. 

Hvorledes Mais ſkal behandles fra førft til fidft, vil 
fremgaa i det Hovedſagelige af det foregaaende. Der er 

dog visſe Ting der vil afhænge af Klimat og Jordbund 
ſom nærmere bør omtales. 

Der er bleven lagt ſtor Vegt paa Nodvendigheden af 
at bearbeide Jorden vel, og dette kan ikke for meget faſt— 

holdes; der er dog en Ting herved ſom ikke maa overſees. 
Hvis Veiret er raat og Vaaren fen, faa vil det være bedre 

at lade Ageren ligge ujevn, thi det vil give Vandet mere 
Adgang til Fordampning, og ſaaledes torre Jorden hur— 
tigere, bliver det altfor ſent paa Vaaren bor man endog 
plante uden at harve af den famme Grund. Om nogle 
faa Dage vil Jorden torres og da kan man harve og rulle 

den, felv om Kornet har ſpiret og kommet op. Det er 
endog anerfjendt nu at Harving er en af de bedfte Maader 

at begynde Mais⸗Cultivatingen paa; dette bor gjøres juft 
før Kornet kommer op, og faa for anden Gang naar det er 
vel oppe, uden at tage det mindſte Henſyn til Planterne. 
Det kan ikke negtes at dette ſer galt ud, men Erfaring har 
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viſt at felv om Smaaplanterne i mange Tilfælde begraves 
Derved vil de ſtrax viſe ved fornyet Kraft og hurtig Bert 
at de har havt godt af det. Netop det modſatte er det med 

Ugresſet fom derved grundigt forſtyrres og kommer i 
Baghaanden. 

Hvis det trues med Torke, er det derimod nødvendigt 

at arbeide Jorden faa meget fom muligt for at holde den 
fin og los, hvorved VBædffen kommer op til Overfladen, 

ſaa ſom for er forklaret i Kapitlet om Pulveriſation. 

Kultiveringen bør holdes paa faa længe fom man kan 
komme i det med Heſten, og faa ofte fom Jordſkorpen viſer 

Tegn til at blive haard eller at lade Ugræsjet ſpire. 
Det ſiger fig felv at man bør plante faa tidligt fom 

Veir og Grund tillader det, men Solen maa dog faa Tid 
til at drive Vaarkulden af Jorden; er den fold og raa, er 

Froet udſat for at raadne. Maiſen vil have det varmt. 

Sædforn. 

GSæden er af førfte Betydning; og dog er der neppe 
nogen Produkt der faa ofte lider af Mangel paa god Sæd 
ſom Maiſen. 

Seeden bor ſamles tidligt om Høften og torres godt 
for Vinteren kommer. Der er ingen Fare for at det bli— 
ver for tørt, Faren ligger i den modſatte Retning. Mange 

bruger at tørre Sedkornet i Rogſtuen, og det anbefales af 

Alle ſom har forſogt det. Paa et ſaadant Sted torres det 
godt og dertil troes det at Rogen har en god Virkning 
baade i at beffytte Seden mod Orm og give det Kraft og 
Styrke. Dette er ikke urimeligt. 

Lad ikke Seden blive altfor moden forend den plukkes; 
herom ſiger W. F. Brown: Jeg er vis paa at Sedkorn 
er bedre hvis det ſamles lidt grønt faa at det kryber lidt i 
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Torringen heller end at fade det blive fuldt modent og 
haardt.“ 

Enhver Farmer ſkulde vælge et Par af de aller bedſte 
Ax hvert Aar og plante disſe paa et ſeerſkilt Stykke godt 
Land og give det extra Pleie, for deraf at faa Sedkorn til 
næfte Aar. Det ſamme Princip bør folges her fom i Op- 
drætningen af Kvæg. De bedſte bør velges til Avlsdyr. 

Sæden bør velges i Ageren, medens det ſtaar; det bør 
være af fuldkomneſte Ax fra vakreſte Stilk. 

Hvadſlags Jord vil Maiſen have d 

Grundbetingelſen for Mais er at den vil have det 
varmt. Der er ſtor Forſkjel paa Jorden, ſelv i ſamme 

Klimat, i dette Stykke. Den Jord ſom er kold og ſtiv og 
ubgielig er ikke for Mais. Ingen Grøde har bedre af at 
Jorden draines end Mais, thi Draining oploſer 
Jorden og gjor den let; det ſom gjor en Jord kold, det er 
fornemlig at den er vandſyg. Den Jord ſom af Naturen 
er bedſt ſkikket til Maisavl, er en fort dyb Muld med be 

tydelig Mengde Sand i den. En ſtiv Lerbund eller Bak 
fer hvor Vandet ſkyller bort er lidet ſkikket til Mais. 

Den bedſte Gjedſel for Mais. 

Det vil erindres at Hr. Larsſen brugte en Grebfuld 
velraadnet Staldgjodſel paa hver Hill.“ Naar nu dette 
ovenikjobet var paa meget god Jord, ſaa var det ikke at 
undres paa om man fik godt Udbytte. De allerfleſte gjods— 
ler iffe Kornet. Det faar naturligvis enhver gjøre fom 
han vil, men jo mere man gjodsler, op til et vift Punkt, 
jo bedre lonner Arbeidet fig. Hr. Larsſens Methode var 

- uden Tvivl den rette. Lidt velraadnet Gjodſel paa hver 

Hill, ſelv om det bare er en Haandfuld, hvis Gjodſelen er 
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rigtig moden og der ſtrax kommer Regn, vil give Blan- 
ten en fraftig Bert fra Begyndelſen og ſikre den mod fenere 
Tilbagegang. 8 

„Klover er dog den billigſte og bedſte Gjødning for 
Korn. Den Farmer fom benytter al fin Gjodſel paa Hve— 
den og faar Kløver ſammen med den, han faar mere baade 

Hvede og Korn end om Mogen fom paa Kornet. Kløver- 
Torv danner en fin og los Grund for Kornet og dertil er 
det lettere og behageligere at fjøre Gjodſelen ud paa en 
faft Grund i Juli og Auguſt, eller om Høften, end ud paa 
en las Ager om Vaaren.“ 

Mais ſom Foder. 

Endnu en Ting om Mais; ſom Foder dyrkes den nu 
alt mere og mere. Hvis Kornet fljæres faa fnart det er 
modent og ſamles ind under Tag eller i Stak, er det af 

ftort Bærd fom Foder baade for Kreaturer og Hefte. At 
det meget mere end Lønner Arbeidet er ganſke viſt; Lev- 

ningerne er ogſaa af Nytte i Gjodſelen, medens ude paa 

Ageren er de altid i Veien og til Befvær. Kornſtilken af 

et Acre Mais er, fom Foder, værd faa meget fom et Ton 
godt Hp. 

Der er ogſaa mange fom faar eller planter Mais bare 
til Foder, og mener at det er det bedſte og billigfte Foder; 
herom er der dog delte Meninger. Ved et Beſog hos en 
befjendt Farmer i ſydlige Wisconſin, blev vi opmerkſom 
paa en egen Maade at behandle dette Fodder-Corn“ paa. 
Paa et Stykke Land hvoraf han havde høftet Tidligpoteter 
i Slutten af Juni, havde han nu (1ſte Auguſt) et ſtort, 
frodigt Korn, ſom han allerede begyndte ſaa ſmaat at be— 

nytte ſom Foder for Melkkjor og Kalve. Plantningen var 
meget ſimpel: Han lod Landet pløie fom til anden Ager 
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og i hveranden Fure gik han felv efter og flepte ned Korn— 
frø ganſke tykt faa at de fprang op paa fra 3 til 6 Zom- 
mers Afſtand. Det havde han gjort i mange Aar og var 
meget tilfreds med det. 

Cut-worm er en flem Gjeſt og tildels angriber den 

Maiſen ſom dog ellers har faa Inſektfiender. Det anbe— 
fales at blande Plaſter og Salt (2 Dele Plaſter, 1 Del 
Salt) og ftrø en Klype (1 Teſke) af Blandingen paa hver 

Hill. Det har vift fig at Ormen derefter ikke angriber 
Kornet. Denne Blanding er ogjaa god Gjødning for den 
unge Plante. 
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Kapitel XI. 

Græs og Hs. 

Fan man faa et Indtryk af disſe Produkters Værdt og 
Betydning i de Forenede Stater, faa har man blot at 

fafte Blikket paa Kvæg- og Faareavl, og Produkter fom 
kommer af disſe i Form af Kjod, Smør, Oft, Uld, Leeder 
o. ſ. v. Disſe Produkter koſter meget mindre Udlæg i Penge 
og Arbeide i Forhold til Bærdien end de før omtalte Korn⸗ 
produkter. 

At en rigtig Forftaaelfe og Behandling af disſe Jor- 
dens Frugter er af ſtor Vigtighed for Jordbrugeren er 
derfor indlyſende. 

Vi har ofte nok indffjærpet at "Blandet Farming“ er 
af ftørite Vigtighed, faa vel paa Grund af Menneſkets 

mangfoldige Tarv fom paa Grund af den vije Naturens 
Ordning at Jordbundens og Klimatets Forifjellighed 
gjør Den ſkikket til forffjelligt Brug. 

Den kyndige Jordbruger vil ftrar funne fe til hvilket 
Brug de forifjellige Dele af en Landeiendom af Naturen 
bedſt egner fig. Der fan være Stykker fom udelukkende er 
ſkikket til Paſture (Havnegang), andre til Ager, andre til 
Eng eller vild Slaatte-Mark. Efter disſe Naturen Fin- 
gerpeg bør man ſoge at rette fig, og videre ſoge Raad af 
egen og andres Erfaring. 

Bakket og ujevnt Land ſom ikke liker Plougen, eller 
ſom, naar det dyrkes, er udſat for at ſkylles bort af Van— 

det, bor benyttes til Havn; jo mere ſteilt og ujevnt, jo 

mindre bor de Dyr være fom ſkal havnes der. Rette 
Kvegracer og Faar vil her trives bedft. 
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Det Gres fom vorer vildt paa et Sted, er jevnligen 
det fom pasſer; mangt fan dog gjøres til dets Forbedring 
ved omhyggelig Behandling, og tildels kan det være godt 
at indføre fremmede Gresarter for at give Jorden Om— 
verling. J Valget af ſaadanne Grædarter, bør Farme— 
ren gaa frem med Varſomhed, thi ellers er han i Fare for 
at ſkade hvad han har. 

De Gres fom meft bruges til at faa paa Havnegan— 
gene er de ſaa kaldte Blue Grass, Orchard Grass og Red 
Top. Disſe er alle fortreffelige til Havn, men vil have 
forffjellig Jordbund og Klimat. Blue Grass er meget al- 
mindeligt i Mellemſtaterne men trives ogjaa fængre Nord. 
Det vil helſt have en kalkagtig bakket Bund; det udvikler 
fig ſent og vil ikke viſe fig ſtort førend et Par Aar efter 
det er faaet, ofte leengre, men naar det en Gang har flaaet 
ſig til, danner det en faſt Torv og et frodigt velſmagende 
Gres fom er udmerket til Kjodproduktion. J ftreng 
Torke flaar det Feil, men er faa haardført at det ſpringer 
raſkt op igjen med førfte Regn. Vil man forſoge det i en 
Ager fom har været Dyrket, faa bør det faae3 ſammen med 
et andet Gres, helft Timothei, fom vil tage Afffed om- 

trent naar Blue-Græsjet har udviklet fig. 
Orchard Grass, er et meget godt Gres enten man vil 

have det til Havn eller Hø. Det trives bedſt paa rig 
Muldjord og Bottom Lands, og bør helſt førft faae3 ſam— 
men med Kløver. Dette Græs er meget idet fjendt i 
Veſten og Nordveſten, men det antages af dem fom bedſt 
kjender det, at det vil trives ogſaa der og anbefales til 
Forſog. 

Red Top, er kjendt næften overalt og findes i vild 

Tilſtand, ſkjondt der er flere andre Gresſorter ſom ligner 

det, og feilagtigt neevnes Red Top. Det trives paa næ 
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ften alle Slags Jordbund, men hører egentlig hjemme i 

vaad, ſumpig Jord. Der bor man ſoge at lade det 

fortrenge det grove Myrgrees. Til Hø bør det flaaes 

tidligt. 

Hs. 

J Behandlingen af Ho enten det er "tamt" eller 
„vildt“ er Tiden og Maaden for Jndhøftningen af forſte 
Betydning. Man er altfor tilbsielig til at begynde Hø- 

flotten for ſent. Der er neſten overalt en feilagtig Fore— 

ſtilling om at Gresſet maa være "modent" for det ſkje⸗ 

res, og at det vil heller vinde i "Kraft" hvis det høftes 

ſent; men denne Kraft“ er lidt forføreriff; den er kun 

Alderdommens Stivhed, og mangler Saft og Velſmag, 

det er den Slags Kraft man faar i Kjod ſom er gammelt 

for det bliver ſlagtet. 
Det er bedre at begynde Høflotten en Uge fortidligt 

end en Uge forſent. Det er utvivlſomt at Rodklover, hvis 
den ffjære3 naar den er i fuld Blomſt, eller naar neppe en 

Fjerdedel af Blomſterne er bleven brune, indeholder næften 
en Trediedel mere nærende Kraft end hvis den ftaar til 
den er fuldt moden. 

Skal man i Høet have en Ekvivalent for Grass hele 

Aaret rundt faa maa Høaannen begynde i betids, fom her 

antydet, og hele Behandlingen maa foregaa faa vidt mu- 
ligt efter be ſamme Principer fom befølges i Behandlingen 

af medicinſke Urter. Det er gjennem Stengler og Blade 

at Frøet faar fin Udviklings⸗ og Modningskraft; naar 

Frøet, altſaa, former fig, har disſe allerede faaet fin fulde 

Kraft. Frøet voxer og modnes paa Hoets Bekoſtning. 

Græsjet fom ffal blive til Ho beſkadiges ofte ved at 

paavirkes for meget af Solens Straaler. Dette borttager 
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ikke allene den friffe Lugt, fom er faa behagelig i nyſkaaret 
Ho, men tillige dets Farve, faa at det fer falmet ud. Det 
Smør fom kommer af faadant Ho, mangler baade den 
Farve og Velſmag ſom det burde og kunde have, og minker 

ogſaa i Kvantitet. Det fom ſkal bevares i Græsiet, er 
altſaa Ungdomsfriſkheden. Staar det for lenge, gaar 
denne i Froet, og en ſtor Del af Stilke og Blade bliver 
haard og træagtig. Hvis det paa den anden Side udſcettes 
for vexlende Dug, Regn og Solfkin, falmer det og denne 

Ungdomsſaft og Kraft bortdunſter, og det haarde Træftof 
bliver tilbage. 

Kløveren bør helſt ſkjceres naar den er i fuld Blomſter 
og faa fnart ſom Duggen gaar af. Timothei bor ſkjeres 

naar Blomſten falder og Frøet begynder at forme fig. De 
ſom forftaar fig bedſt paa Høet, lader ikke Dug falde paa 
urafet Ho, fom allerede har begyndt at torres, men fætter 

det op i Saater for at beſkytte det mod ſkiftende Vede og 
Solſkin. Det Hø fom om Dagen har begyndt at torres 
og er bleven gjennemvarmt af Solen bor ikke atter blive 
fugtigt og kjoligt ved Nattens Dug, det bor om Eftermid— 
dagen ſamles i Saater, eller, hvis Veiret er ganſke tykt, i 
kompakte Windrows. Det vil paa den Maade beholde det 
meſte af den om Dagen opſamlede Solvarme, og Mod— 
ningsprocesſen vil vedvare gjennem Natten. Hvis Jorden 
er tør og Høet ikke altfor fvært vil det funne ſamles i Stat 
eller Lade om Morgenen naar Duggen er af. Man ven- 
der det om, en halv Times Tid før det kommer paa Vognen. 

Millet eller Hungarian Grass. 

Disſe er mindre kjendte Gresſorter i Veſten, og de er 
jaa lige at de ofte forvexles og kunde gjerne gaa under 
et Navn. 

Farming med Hoved og Hænder. 13. 
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Vi kjender ſkandinaviſke Farmere i Veſten der har for- 
føgt det men vraget det fom good for nothing, hoved- 
ſagelig, tror vi, fordi de ikke har behandlet det rigtigt. 

Dette faa vel fom Orchard Grass bør proves, for 

Timothei har faaet altfor meget Enevælde blandt Veſtens 
Farmere, og det viſer fig ofte at være lidet ſkikket til Jor- 
den og koſtbart og uvarigt. 

Det hender ofte at Farmeren har et Stykke Jord der 
ikke fan benyttes, eller af en eller anden Grund ikke bliver 
benyttet, til de almindelige Kornverter eller Hø. Det er 

ogſaa undertiden at Korn, Poteter, Bønner eller lignende 
odelcegges tidligt paa Sommeren og faa ligger Jorden til 
ingen Nytte. Efter 1ſte Juli er der ingen Ting at gjøre 
med det uden at faa Vinterhvede eller Rug for neſte Aar, 
eller muligens Turnips for dette. Her kan man gjore 
Forſog med Millett eller Hungarian Grass. Det fidfte 

er maaſke bedſt til Foder. Naar Jorden bare kan arbeides 
los og fin og have Fugtighed nok til at faa Sæden til at 
ſpire, faa er det ikke vanſkeligt at faa Dette Gres til at gro. 
Men Harv og Rulle maa bruges vel, thi det vil have 
Jorden fin. Paa en fugtig, rig Muldjord er der ingen 

Vanſkelighed med at faa dette Gres til at vore paa denne 

Aarstid. Hvis Jorden ikke er altfor ujevn og bevoyet 
med tykt Ugrees kan man benytte den faafaldte Gang 

Plow og tilberede den i Haſt. Harv den ſaa til den er 

jevn og los, faa fra 3 Pecks til en Buſhel paa Acren 
(broad cast) derpaa en let Harv og Ruller. Omtrent Iſte 

Juli er bedſte Tiden til at ſaa. Det bor have ſex Uger 
godt Veir. Hvor man ikke er udſat for tidlig Hoſtfroſt 
bliver det endog faaet faa ſent fom lfte Auguſt. 

Indhoſtningen i rette Tid er her atter det 

fornemſte. Den ſamme Regel maa iagttages: lad det ikke 
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blive for modent ellers bliver det for haardt. Naar det 
ftaar i Blomſt bør det ſkjeres. Lad det ikke tørkes i 
Solen mere end et Døgn. Skjær mindſt 3 Tommer fra 
Marken. Det er vanſkeligt at behandle da det "hænger 
jammen fom Erteris.“ Heſteriven maa gaa ſamme Veien 
fom Moweren, paa tvers vil det ikke gaa. Set det 
op i ftørre Saater og lad det der faa ſvede ud. Velt 
Saaterne om en Times Tid før det ſkal paa Vognen faa 
at det kan faa Luft. Ve over den fom ſkal tage det af 
Vognen, hvis han ikke faar Tag i det rigtigt. Han bør 
vide hvor hver Klat ligger, ellers bliver han ftaaende der. 
Bruges Maſkinforken, faa bor Reb og Stillads verre ſteerke. 
Hvis dette Hø bjerges fom det ſkal ſaa er det den aller— 
bedſte Føde for Kvæg. De vrager baade Timothei og 
Kløver naar de fan faa Millett; og hvor Timothei giver 
et Lees paa Aeren giver dette ofte fire å fem. 

Kløver. 

Kløveren er faa vel fjendt at dens Behandling ikke bør 
optage Plads her. Den er ogſaa bleven omtalt i Anled— 
ning af Grongjodsling faa at dens Anvendelſe form ſaadan 

ikke her ffal videre omtales. Men der er visſe Grundprin- 
ciper for dens Indvirkning paa Jorden, ſom ſpecielt bor 

haves for Øie og fom her ſkal paapeges. 
En af de ſtorſte Mangler ved en let og porgs Jord— 

bund er, at den ikke formaar at holde oploſelige Gjød- 
ningsſtoffer nok til at nære Kornverter. Nitrate of Soda 
f. Ex., forſvinder med Vandet enten gjennem den natur— 
lige eller kunſtige Draining, og bæres vek fra den hungrige 
Plante. Paa faadan Jord er det at Kloveren ſpiller fin 
betydeligſte Rolle. Dette har de fornuftige ſkandinaviſke 
Farmere paa den loſe Sandjord i Adams Co., Wis., ved 
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praktiſk Erfaring lært. Deres vakre Kløver-Agre var en 
Lyſt at fe. Kloveren har et faa masſivt og udbredt Rod— 
ſyſtem og Bladvext, at den hurtig opſamler alle Næring3- 
ſtoffer og forvandler dem i en Form fom ikke lader fig faa 
let bortſive fra Jorden. En hvilkenſomhelſt Gjodſel, der 
er oploſelig, fuger den raſkt til ſig og omdanner den til 
uoploſelig Form. Et andet vigtigt Fortrin ved Kloveren . 
er, at den voxer hele Sæfonen igjennem. Det er et vel 

konſtateret Faktum, at Kvelſtoffets (Nitrogen) meget vær- 
difulde men oploſelige Blandinger dannes i ftor Mengde i 
orden paa den varmeſte Aarstid, Midtſommers og tidlig 
paa Efteraaret. Paa denne Tid er alt ſmaat Korn ind- 
hoſtet. Hvis Ageren faa er bar, er det utvivlſomt at en 
ſtor Del af disſe Neringsſtoffer bortſkylles ved Regn og 
ſaaledes berøver Jorden dens Frugtbarhed. Kloveren 
derimod voxer frodigt paa denne Aarstid og beſkytter 
Jorden mod dette Tab. En ſtor Del af denne Frugtbar- 
hed opſamles i Stengler og Lov og kommer til Nytte ſom 
Foder, men en ſtor Del bevares ogſaa i Rodderne og om— 

dannes ved Forraadnelſe til Plantefode for næfte Aar. 
Treenger Jorden at den ſildige Vext ploies under, faa har 
man det igjen i forøget Frugtbarhed ſenere. Den Plante- 
fode ſom er fjernet fra Ageren i Nitrogen, Potash og 
Phosphorie Acid bør komme tilbage til Jorden i Fjos- og 
Staldgjodſelen. 

De lernge vedvarende og ofte gjentagne Experimenter 
paa Rothampſted-Farmen i England har tilfulde godt- 
gjort at Kloveren behøver 3 Gange faa meget Nitrogen 

(Kvelſtof) ſom Hveden. Trods dette viſer de ſelvſamme 
Experimenter at Hveden ſpecielt trives godt efter Klove— 
ren paa ſamme Ager. Denne tilſyneladende Modſigelſe 
forklares Derved at Kloveren ikke allene famler og bevarer 
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disſe Nœringsſtoffer, men færligt omarbeider dem til en 
ſaadan Form at de bliver letteſt tilgjengelige for Hveden. 
Hvede og andet ſmaat Korn har kun nogle faa Uger at 
voxe i og ſaaledes liden Tid til at ſoge efter Fode ſom 
ikke er nær ved og i befvem Form. Dertil har de ikke det 
Held at vore igjennem den varmeſte Aarstid og Begyndel— 
fen af Efteraaret, naar Jorden netop har det ſtorſte For— 
raad af rede Plantefode. 

Der er altſaa gode Grunde for den bekjendte Sats, at 
„Kloverfre er den bedſte Gjodſel for en let og porøs 
Jord.“ 

Mere Klever, mere Kløver! Selv om den ikke 
har fire Blade, ſaa bringer den dog Good Luck! 

Enſilage 

er en ny Maade at bevare grønt Foder frifkt indtil det 
ſkal bruges om Vinteren. Den beſtaar i at leegge det friſke, 
grønne Foder ned i en lufttet Kjelder eller Rum og ”ftenge 
Luften ude“ efter ſamme Princip ſom man bevarer Kjod 
og Frugt ved at legge det ned i hermetiſk tillukkede Daa- 
ſer. Denne Maade at bevare Foder paa er endnu et 
Experiment og har fine Modſtandere faa vel fom fine For- 
fvarere. Det antages af mange at være tilſtrekkeligt godt- 
gjort at Enſilage ikke er god Føde for Meieri-Kvæg, thi 
den Gjeringsproces hvori det kommer giver det en Syr— 
lighed fom indvirker paa Melken og ſkader Fløden og 
Smorret. At det er en god og nærende Føde fom giver 
mere af fig end tørt Foder og at Ungfvæg trives meget 
godt paa det ſynes at være vel bevift. Det er antageligt 
at Forbedringer i Behandlingen vil give det en ftørre 
Udbredelſe end det endnu har. 

Flere Forjøg er mislykkede derved, at man har gjort 
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fig Bygningen af Siloen altfor koſtbar ved at opfore fvære 
Stenmure i dybe Kjeldere, lagt i og plaſtrede med det koſt— 
bareſte Cement; og dertil gjort Arbeidet altfor befværligt ved 
at hakke Foderet fint, før det legges ned. Dette er ikke nød- 
vendigt om det ikke er ſkadeligt; i allefald Hakning er ikke 
at anbefale. 

En af dem fom har havt bedſt Lykke med Silo, i Sta- 
ten Vermont og fom anbefaler den paa det ivrigſte beſkri— 
ver fin Fremgangsmaade omtrent ſaaledes: "I mit Barn 

har jeg Baſement til Fjos. Ved en Ende af dette deler 

jeg af et Rum (ſig) 10 Fod bredt, 16 Fod langt, til Silo. 
Denne konſtruerer jeg ſaaledes: En Frame af pasſende 
Styrke kleder jeg indeni med dobbelt Bordflædning af 
ſimple Stockboards, uhøvlede men rette. Den inderſte 
Klædning var jo bedſt høvlet paa Indſiden faa at den var 
glat. Bretterne pasſes ſaaledes at Sammenføiningerne 
i den ydre deekkes ved den indre Klædning. Det vil er- 

fares at Fugtigheden i det raa Foder vil gjøre at Bord— 
kledningen ſvulmer og bliver faa tet fom en Blikdaaſe. 
Bordene maa iffe være altfor tørre ellers ſvulmer de for 
meget og faar fig; almindelig tørt Lumber er godt nok. 

Til Enſilage bruger jeg hovedſagelig Mais fom har 
faaet fin fulde Vert men fom endnu er grønt og frodigt og 
langtfra modent. Det bør ikke hakkes. Jeg har Erfaring 
og jeg tror at funne give Grunde for at Dette ffader 
Fodret. Den bedſte Enſilage har jeg faaet af hele Korn- 
itilfe. Man bruger kun den Forſigtighed ved Nedlegnin— 

gen at Stilkene legges alle i en Retning og ikke i Kryds, 
et Lag med Roden mod Toppen af det andet, ſaa at det 
bliver jevnt. Det er ikke nodvendigt at opdrive en Mengde 
Hjelp og ſamle det alt ind og lukke det til i en Haſt, ſom 

om det var en løsjluppen Fange man ſkulde forvare. Jeg 
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fiører det ind ganſke i Mag, helſt i fugtigt Veir, flere Les 
om Dagen, det ſynker ſammen og ſaa faar jeg Plads til 
mere. Naar det er fuldt og pakket jevnt ned over alt og i 
alle Hjorner, lægger jeg et Gulv af ftærfe Planker, helſt 
dobbelt, over det. Paa dette haver jeg et Lag med fin, 
tor Jord til en Dybde af 15 til 18 Tommer. Efterſom 
det ſynker ſammen gaar jeg op og ſer til at Gulvet og 
Jorden ſynker jevnt med ſaa at ingen Aabning dannes. 
Ved Siderne tramper jeg Jorden vel ned. 

Omtrent Midten af November aabner jeg Siloen fra 
Bunden ved at tage ud et Par Bordſtykker ad Gangen og 
itjære Foderet ud, fom da er i Masſe næften fom en Oſt. 
Dyrene faar lidt af det ad Gangen fra Forſtningen til de 
bliver vandt til det, ſiden ſpiſer de det med Begjærlighed 
og trives overmaade godt. Jeg giver dem dog beſtandig 
lidt Hø til hver Dag.“ 

Soiling. 

Dette Emne hører maaſke ligeſaavel hjemme under Be— 
handling af Kvæget fom Fodret, men vi ſkal nævne det 
her. Det er at fodre Kreaturerne i Fjos eller Hard om 
Sommeren iſteden for i Paſture eller Havnegang. Dette er 
Fremtidens Maade at ſtelle Kvæget paa. Den ſom har 
fet det i de gamle Lande f. Ex. Holland og Tyſkland vil 
ikke tvivle paa, at det med Tiden vil adopteres overalt. 
Naar Jorden bliver fordelt i ſmaa Farme og alt maa 
nyttes paa det bedfte, vil man ikke funne lade en Boſkab 
paa 10 å 12 Kjør gaa og trampe over en 40 Acres Land 
og endda faa knap Føde. Til Soiling kan bruges alt det 
grønne fom vorer og fom Dyrene vil ſpiſe. 

Blandt de vigtigſte af denne Plans Fordele er at man 
flipper Fencet. Man kan Lreiſe i Dage og reiſe i tre“ i 
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Tyſkland uden at fe et Fence, men Kveg har de mange af. 
Dyret har mere Ro og legger ſaaledes mere af fig, Mar⸗ 
ken trampes ikke op; Gjodſelen bevares og ſaaledes kan 
Jorden overalt dyrkes omhyggeligt. Kan det lønne fig nu 

i Tyſkland at gaa og fljære Græsfet med Sigd og bære 
det i Sekker og Kurve paa Ryggen, ſaa vil ogſaa den Tid 
komme at det lønner ſig at føde Kveget inde her ogſaa 
med alle de arbeidsbeſparende Jndretninger fom kommer 

frem efterhvert ſom de trenges. 

neee 
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Kapitel XII. 

Praktiſt Deiledning i Tobaksavl *. 

Pier Opfordring ſkal jeg hermed ſende nogle af mine 

Erfaringer i Dyrkning af Tobak, og de, ſom jeg efter 
14 Aars Erfaringer tror de meſt praktiſke; men der maa 
Ingen tro, at den Fremgangsmaade ſom jeg anbefaler, er 
den eneſte Maade at dyrke Tobak paa. Tobaksavl er en 
Kunſt, fom ikke leres i en Haandevending. Det erfares 
af den opmerkſomme Dyrker, at der er noget at lere jo 

længere man holder paa dermed, og det gaar i Alminde— 

lighed Nybegyndere i Dyrkning af Tobak, ſom det gik 
Studenterne ved et viſt Univerſitet, hvor en ny Elev blev 
indmeldt, og da han blev fpurgt hvad han forſtod, ſvarede 
Gutten, at han forſtod ingenting, da klappede Profesſoren 
ham paa Skulderen og ſagde: Du er 3 Aar forud for de 
andre Studenter her.“ 

Naar man har plantet Tobak et Aar, ſaa er man til⸗ 
bøielig til at tro der er ikke mere at leere; men naar man 
har plantet Tobak flere Aar, erfarer man nok at man til— 
trænger mere Skolegang, førend man kan beftaa en Examen 

ſom fuldlert. 

Tag Frpet i en Kop og flaa derpaa lunkent Band, lad 
det ſaa ftaa i 24 Timer og bløde, tag faa et almindeligt 

Kar (tin-pan) ſom har Huller i Bunden for at Vandet 
fan faa Aflob, og fyld ſammen med enten Sagſpaan eller 
noget af en raadden Stubbe og bland ſaa dette godt ſam— 

men med Tobaksfrget, jæt ſamme i Nærheden af Ovnen 

* Af en heldig Tobaksdyrker i Wisconſin. 
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og fe vel til at det holdes fugtigt og pasſende varmt. Det 
er bedſt at fægge et Stykke Toi over det, ellers torres 
Overfladen for hurtigt. Om 3—4 Dage vil man fe at 

Froet har begyndt at ſpire, og naar ftørfte Delen deraf 

viſer fig ſprukket, bor det faaes i en Bed,“ fom tillaves 
paa ſamme Maade ſom enhver god Havebed; dog med 
den Forſkjel, at man maa gjodſle godt med pulveriſeret 

Gjodſel, og omhyggelig pulveriſere Jorden for at Frøet 
kan deſto bedre ſpire. Naar Beden er færdig, faar man 
Indholdet af Tinpanden derpaa, og Sagſpaanen er meget 
bekvem til at viſe hvor Frøet falder, faa man kan faa faaet 

det jevnt over Beden. En Bed paa 25 Fod lang og 6 Fod 
bred er tilſtrekkelig til en Unce Fro, og dette beregnes al— 

mindelig nok til 3 Acres Tobak; men Erfaring har godt- 
gjort, at det er bedre og ſikrere at bruge mere Sæd, da en 
tilſtrekkelig Forſyning af Planter er den forſte Betingelſe 

for et heldigt Udfald. Naar Sæden er faaet, tag en al— 

mindelig Haverive og bearbeid Beden, men faa lidet fom 
muligt for at Froet ikke kommer for dybt, og faa tramper 
man Beden til med at gaa til Siden og ſette den ene Fod 
lidt loengere frem end den anden, frem og tilbage, indtil 
Beden er godt trampet. Dette er det ſikreſte Middel til 
at faa Beden godt trampet, endffjøndt mange bruge at 

rulle med en Haandrul, andre hoppe paa en Fjæl o. ſ. v., 

men Foden er den bedſte, thi bliver Beden for los ovenpaa, 
ſpirer ikke Frøet. Naar man er færdig dermed, faa ſprink— 

ler man Beden og legger over den enten Lærred, Corn- 

stalks eller Halm o. ſ. v., indtil Planterne viſer fig, og 
hvis man har Lærred, faa brug ſamme om Nætterne og 

tag det af om Dagen, hvilket vil paaſkynde Planternes 
Bert meget, da det holder Jorden varm. 

Det Stykke Land, fom er bedſt ſkikket til Tobak, er fort 
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Muldjord med en Blanding af fort Sand, Hvad man her 
kalder a black sandy loam. Er Jordbunden enten ſteerk 

lerholdig eller lys Sandjord, faa er man ikke faa vis paa 

at faa den meget føgte brune Kulør, den bliver af forſkjel— 
lige Farver, Hvorfor den i Tobaksſproget kaldes Calico— 
Tobak,“ endſkjondt naar Jordbunden er ſteerkt nok gjød- 
ſlet og Behandlingsmaaden rigtig, faar man ofte meget 

god Tobak paa Ler- og Sandjordbund. 

Man bor plsoie Landet, fom ſkal beplantes med Tobak, 
Hoſten forud eller tidlig om Vaaren, og pløi faa igjen i 
Juni Maaned, neſt før Plantningstiden, og pløi godt og 

dybt; pulveriſer faa omhyggeligt ſom muligt ved at harve 
og rulle flere Gange; merk ſom for Corn, paa begge Kan— 
ter, 2 Fod og 8 Tommer imellem hvert Moærte (nogle 
planter tettere, ſaſom 24 Fod) med en Meerker gjort af 
Fencebord, da et Tommesmeerke er bedre end et Totom— 
mesmerke for Hilling. Hilling beſtaar deri at man ta⸗ 
ger to Drag med en Hoe ved hvert Merke, hvor Planten 
ſkal ſettes, og ſlaar derpaa med Hoen for at gjøre den flad. 
Henſigten med dette Arbeide er at faa en liden Forhøi- 
ning ſor Planten; thi ellers er den udſat for at blive til— 
dekket med Muld enten ved Arbeidet under Cultiveringen 
eller ved haardt Regnſkyl. 

Planterne trives ikke i Beden undtagen de holdes al— 
deles rene for Ugræs, fom man plukker med Tommel- og 
Pegefingeren, og man tager en Planke, fom er lidt lngere 
end Beden er bred, ſpigrer derpaa en Klamp i hver Ende, 
faa den bliver faa hoi, at man fan ſidde derpaa og plukke 

Ugræd i Beden, uden at berøre Planterne. Har man ta- 
get godt vare paa de ſmaa Planter, faa er de ſtore nok til 

Udplantning ifra den 10de eller 15de Juni, og den aller- 
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bedfte Tid for Udplantning her i Dane Co. ſynes at være 
fra den 20de Juni til den Iſte Juli. 

Naar Planterne er ſtore nok, og der kommer Regn, 
faa Jorden er fugtig og blød, tager man en gammel Tin— 

pan eller lignende og en Bordgaffel, derpaa tager man fat 
i Planten med den venſtre Haand, og ſamtidig ſtikker man 

Gaffelen rundt Plantens Rod og trekker den ſaaledes op. 
Hvis man kan undgaa at beſmudſe Planterne med Muld, 

faa er de meget mere udholdne mod Torke og Solhede, 
efter at de er udplantede. 

Plantningen foregaar ſaaledes: en Perſon legger 
Planten paa Jorden, en anden kommer efter, tager Plan- 
ten i den venſtre Haand, ſtikker med den høtre Pegefinger 
Hul i Jorden, fætter Planten i Hullet, presſer Mulden 
til med Pegefingeren og Tommelfingeren langs med Ro— 
dens Leengde, vender faa Bagſiden af alle Fingre paa 
begge Hænder imod Jordens Overflade, en Haand paa 
hver Side af Planten og klemmer Mulden til ovenpaa. 

En pvet Perſon fætter en Acre pr. Dag, men der fræves 

en god Ryg til at holde ud hele Dagen. 
Er Grunden færdig og Planterne ftore nok, bør man 

ikke ubetinget vente paa Regn, men heller vande, hvilket 
naturligvis fræver meget mere Arbeide. Nedſkriveren 
heraf har været meget heldig med at vande og plante ved 
at gjøre et Hul i Jorden med en Stok eller Støvlehælen, 
deri flaae8 en Pint Vand og faa 15 Minutter efter fætte 
Planten deri, og endelig komme tør Muld omkring Plan— 
ten over den vaade Muld, forat forhindre Uddampning 

ved Solens Straaler. Dette er bedre end at legge noget 
over Planten for at beſkytte den. 

Naar Tobaksplanterne har veret godt plantet, ſaa vil 
de komme fig faa de begynder at vore om en Uges Tid 
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efter Ubdplantningen. Cutworms er mere eller mindre 
ſlem til at afffjære Planter den førfte Uge efter Plant— 

ningen, hvorfor man bor efterſe dette, og tidlig om Mor— 

genen kan Skjelmen let findes, da den arbeider om Natten; 
om en 10 à 12 Dage efter Udplantningen bor man begynde 
med Kultivatoren og ſiden faa ofte fom det tiltrænges til 
at holde Ugresſet borte og Jorden los omkring Plan- 

terne. 

Naar Tobakken har voret faa at Toppen er kommen 
godt tilſyne brœekkes den af tilligemed ifra 4 til 5 af de 
gverſte Blade; det vil ſige man bryder af Stilken faa 

langt nedenfor Toppen ſom en 4 à 5 Blade. Nye Tobaks— 

dyrkere ſynes almindelig at det er forgalt at tage ſaa meget 
af Planterne, men Erfaringen har godtgjort, at det er 
nodvendigt. En 8 à 10 Dage efter Topping bor man 
bryde af alle Suckers, og ligeledes igjen naar man har— 

veſter. Suckers er Spirer fom vorer ved hvert enkelt 

Blad paa Stilken og kommer tilſyne ſtrax efter Topping 
og de vorer meget hurtigt; det er befværligt Arbeide at 
bryde dem af. Man tager nemlig en Haand paa hver 
Side af Stilken og med Tommelfingeren afbryder dem; 
begynd ifra Toppen og nedover ſaa langt man finder 
Suckers. Ifra 16 til 20 Dage efter Topping, er Tobakken 
moden, men netop naar den er moden er ikke faa godt at 
ſkjelne, og tilvisſe naar man betenker, at i dette Stykke 

vil man finde ligeſaa mange Meninger ſom der er Dyr— 

kere. Faktum er at, et Aar bliver den Tobak bedſt, der 

blev indhøftet en 10 Dages Tid efter Topping; andre 
Aar derimod bliver den bedſt fom bar i 3 Uger efter To p- 
ping. En gammel Regel er, at naar Suckers er voret 
ud lige til Roden af Planten (til nederſte Blad) ſaa er 

Tobakken moden. 
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Redſkaber fom tiltrænges i Tobaksharveſten er en 
Hatchet, Spear, Tobacco Horse og Rack. Til Hatchet 
bruges et Stykke af en Hoe gjort faft i Enden paa et gam— 
melt Buggyspoke eller lignende, da en ſaadan er let og 
er bedre end de man kjober. Spear er et Staalſtykke i 
Skikkelſe ſom Flinten i en Indianerpil, men mindre, 
hvorpaa er gjort et Hylſter af Blik (Tin) ſom pasſer til 

Bredden og Tykkelſen af en Lath. Denne fættes paa Enden 
af Lathen og Lathen ſtikkes i Tobaccohorſen; denne er gjort 
af en Scantling, 8 Fod lang, med et Par Ben under den 

ene Ende og et Hul i Enden paa Scantlingen for Lathen. 
Racken hvorpaa Tobakken kjores fra Ageren til Skuret 
eller Sheddet, gjøres 16 å 18 Fod lang og 4 Fod hoi. 

Naar Tobakken er moden, ſaa begynd Harveſten med 
at hugge den ned og lægge den forſigtig ned paa Marken, 
og derſom Veiret er meget varmt, ſaa hug ikke mere end 
ſom kan faaes i Hus Formiddagen, thi Solens Straaler, 

naar de er meget varme, ødelægger den; den bliver ſol— 
brændt, fom det kaldes. En fort Tid efter den er hugget, 
bliver den visſen og kan haandteres uden at tage Stade, 
hvorfor man da fægger den i fmaa Hobe, og begynder faa 
at træde Planterne paa Lathen; dette kaldes i Tobaks— 

ſproget Stringing. Er Tobakken ftor, faa er 5 à 6 Plan- 
ter paa hver Lath pasſelig, og faa kan man kjore den til 

Skuret eller Tobaccoſheddet, hvor man hænger den om— 

trent 6Tommer imellem hver Lath. Men man maa fe 

efter den de forſte 2 å 3 Uger, efter den er kommen i Hus, 
at den har pasſende Ventilation, thi ellers tager den 
Skade, ſaaſom Shed burn eller Pole rot. Ved Shed 
burn maa man ikke tro menes at den brænder ſaaſom Hø 

etc., den bliver ikke varm, men den fer ud fom den har 
faaet det Indfald, at den vil begynde at vore igjen, thi den 

e 

8 
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bliver mere frift og grøn og Suckers begynder at vore; 
Dette er ſikkert Tegn paa, at Tobakken tager Stade i Shed— 
det, og kan man ikke faa ſtandſet dette med Ventilation, 
ſaa er man nodſaget til at tage ud igjen en Del af Mas— 
ſen, og flytte den reſterende mere ifra hverandre. Naar 
Vinterkulden er indtraadt og der faa kommer Toveir bliver 
Tobakken i den Tilſtand at den kan haandteres, dette kal— 
des to come in case; naar da Dette ſker, tager man den 
ned og fægger den ſammen ſaa Luften ikke kommer til Bla— 
dene. Dette kan bedſt gjore ved at legge Lathen ud paa 
alle 4 Kanter og Toppen af Tobakken indad, ſe ſaa til at 
faa den plukket af Stokken ſaa ſnart ſom muligt, dette 
kaldes Stripping; dertil behøves den ftørfte Sort Pak— 
papir og en Kasſe faa ſtor fom der tiltrenges til Papirets 
Storrelſe. Leg faa førft deri 3 Baand, faa et Ark Papir, 
og ſaa Tobakken med Toppen af Bladene ſammen, og ſtrip 
faa indtil den er godt pakket og ſnor faa til. Vaa denne 
Maade tager man bedſt Vare paa den, og faa vil den 
holde fig fugtig i alt Slags Veir, faa at man fan faa for- 
tere naarſomhelſt. Man bruger almindelig Wool! twine. 

Gorteringen beftaar i at gradere den i Fillers, Bind- 
ers, og indtil 6 Grader Wrappers. Farmerne ſorterer 
almindelig i 4 Gorter, det vil fige Fillers, Binders, og 2 

Sorter Wrappers; men jo bedre den er forteret, defto 
bedre faar man fig betalt for fit Arbeide, og dette fan ſiges 
om Dyrkningen ifra forſt til ſidſt, at man bliver aldrig 
for omhyggelig ved Arbeidet med Tobakken. 

Tobak⸗Sheds bygges helſt 27 Jod brede, 14 Fod høie, 
det vil fige 43 Fod imellem hver Rast, men Jndretningen 
og Bygningåmaaden ere ſaa forſkjellige, at næften Enhver 

bygger efter fin egen Plan; Hovedſagen er: at faa Venti— 
fation og at den bliver befvem til at arbeide i. 
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Ut maale Hø. 

Hp kan kun maales naiagtig ved Vegt; men de her 
givne Regler vil være nøiagtige nok for praktiſk Brug. 

For at beregne hvor meget Hø en Lade indeholder: 
Multiplicer Længden i Bredden og Høiden, i Maal af 
Yards (3 Fod) og divider det med 15, hvis Høet er ſynket 
vel ſammen. Man antager nemlig, at 15 Kubik-Yards 
indeholder et Ton. 

Hvis Hørummet f. Ex. er 30 Fod bredt, 15 Fod høit 
og 60 Fod langt, blir det, i Yards, 10 bredt, 5 hørt og 20 

langt, og vil indeholde 1,000 Kubik-Yards, eller 664 Ton. 
Hvormange Ton der er i en lang Stak, vil man finde 

ved at multiplicere Qængden i Bredden ved Foden og dette 

i halve Heiden, alt efter Nards, og dividere dette med 15. 
Altſaa en Stak 10 Yard lang, 4 Yard bred og 4 Yard hoi 
vil indeholde 53 Ton. 

I et Las eller i Høladen, før det er ſynket ſammen, 
vil der ikke være faa meget; her vil man komme Reſultatet 
nærmere ved at dividere Kubik-Maalet i Yards med 20 
iſtedenfor med 15. 

Et nyt Les Hø 12 Fod langt, 9 Fod bredt og 5 Fod 
hoit vil altſaa indeholde omtrent et Ton. 

At maale Mais. 

For at vide hvor mange Buſhel Mais en Corn erib 

indeholder, multiplicerer man jammen Længden, Bredden 

og Høiden, alt i Tommer og dividerer det med 2,748. 
Hvis Huſet er bredere oveni end ved Bunden, ſom jo er 
jædvanligt med Corn-Crib'en, maa man finde Middels— 
bredden. Dette gjores ved at lægge jammen det øverfte 
og nederſte Breddemaal og dele det i to. 
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Hvis man ikke føger at vide noiagtig hvormange Buſhel 
den indeholder, ſaa vil det være nok at maale Huſets Stør- 

relſe i Kubikfod. Der blir da lidt mindre end en Buſhel 
paa 13 Kubikfod. 

Seed og Planter paa en Acre. 

lll! ðͤ AT 14 Buſhel 
a. bee be LE 
ad / ᷣͤͤ 1 1 
CCC Ap BEDRE ND LE 
%%% MM ør 2 ov 
TR Ve 24 

EG ao AS PE PTE EN FE 
Beeter Il (A „ee Pund 
JJV o EE 4 på 

: 5 . 
Erter VVV 12 Buſhel 
JJ ĩð ͥ  3 2 

JJJJ%%%% ß 4 Pund 
r Vase 33 4 

då OT FG rd 1 0 

ä 12 då 
SEE RENE 8 10 4 

„„ Ne 6 10 
eiii 6 98 
25 „ , PSN IA LAL 10 då 

Me Mk ß ve NGS 4 å 6 Potter 
TERESE 40 å 

J ᷣ A0 c EN 16 20 
— erer... 6 ar 

sy ETE ED 10 5 

C „ 2 Buſhel 
%%% ĩͤ K . 28 Potter 
Farming med Hoved og Hender. 14. 
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Hvor mange Planter gaar der paa en Acre? 

Dette Sporgsmaal vil Jordbrugeren ofte maatte be- 
fvare, og maaſke naar han ikke netop har Tid til at fætte 
fig ned og foretage en nøtagtig Beregning. Med Henſyn 
til Tobak, Kaal og forffjellige Slags Rødder og Have- 

urter vil dette Sporgsmaal ofte komme frem. Ved Hjelp 
af den Tabel fom vedfoies vil ſaadanne Opgaver loſes ved 
et Oiekaſt. Diſtancen mellem Planterne, kan være fra 10 

til 60 Tommer hver Bei. Det øverfte Tal i forſte Linie 

til venſtre er 62,726 og viſer at der gaar ſaa mange Plan— 
ter paa en Acre, hvis de ſettes 10 Tommer fra hverandre 
i begge Retninger. Det ſidſte Tal til Høire i nederſte 
Linie, 1,742, viſer hvor mange Planter der gaar paa Acren 
hvis de fættes 60 Tommer eller 5 Jod fra hinanden. 

T. 10 T. 12 T. 15 T. 18 T. 20 T. 2 F. 2 F. 3 F. 34 8 48. 4 N 5 F. 

10 62726 
12 52272 43560 
15 41817 34848 27878 
18 | 34848 290400 23232 19360 
20 31362 26136 20908 17424 15681 
24 26132 217800 17424 14520 14068 10890 
3020908 17424] 13939 11616 10454 8712] 6969 
3617424 14520 11616] 9680 87120 7260 5808 4840 
4214935 12446] 9953 8297 7467 6228] 4976 4148 3565 
4813068 10890] 8712“ 72600 6534 5445 4356 3630 3111 2722 
54116160 9680 7744 6453 5308 48400 3872 32260 2767 2420 2151 
60 | 10454| 8715] 6969 5808] 5227“ 43560 3484 2004 2489 3178 1936 1742 

En Acre. 
En Acre er 160 Kvadrat Rods. Altſaa er en Acre 

1 Rod bred, 160 Rod lang 7 Rod bred, 229 Rod lang 
8 d4 11 20 11 11 2 80 

3 11 11 531 114 14 9 11 11 175 14 14 

41 EG 40 ii 1 10 44 16 di "i 

5 11 11 32 10 14 11 11 114 149 17 10 

6 1. 14 262 11 10 12 då 11 132 11 14 
3 

12 Rod, 10 Fod og 84 Tomme hver Vei er en Acre. 
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Kapitel XIII. 

Dereldrift (Rotation of Crops). 

A har i det Foregaaende kaſtet et Blik paa Farmen og 
7 dens almindeligſte Hovedprodukter. I hvilken Rekke⸗ 

følge disſe paa et givet Stykke Jord, bør dyrkes, er ikke et 
ligegyldigt Sporgsmaal. Enhver Farmer der har naaet 

frem til at dyrke ſin Jord med Held, har maattet ofre me— 
gen Tanke og Flid paa dette Emne. 

For det forſte kan det ſiges at ingen beſtemt Regel kan 

gives ſom pasſer paa alle Slags Jord og Klimatforholde. 

Enhver maa lere ved Erfaring ligeſaa meget og maaſke 
mere end ved Undervisning og andres Exempel i dette 

Stykke. 
Der er forſkjellige Ordninger ſom kan vere omtrent 

lige gode, det vigtigſte er at man kommer ind i en beſtemt 
Orden fom man finder god, og faa at den folges beſtemt. 
Undtagelſer bor kun gjores naar man, ved Prøver i det 
ſmaa, har overbeviſt ſig om at Forandringen er til det 
Bedre. 

Den ſtorſte Del af Landet i Veſten er ſkikket til blan- 
det Farming. De almindeligſte Kornſorter, Mais og 
Gres trives neſten alleſteds, men paa intet Sted vil det 
i Lengden være klogt at indſkrenke den til kun en eller to 
Produkter fom Hvede og Mais. Et Vexelbrug fom vender 
tilbage til den ſamme Grøde hvert ſjette Aar er formodent— 
lig det bedſte. Er Jorden ſerdeles vel ſkikket til Mais, 

kan Dette plantes to af de fer Aar. Er Hvede derimod 
den meſt lonnende, faa lader man den faa to Aar af de 

ſex. Er Jorden mager og let men af den Beſkaffenhed at 
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Kløver med Timothei eller andet Enggræz holder Vinte— 
ren godt ud, bør disſe blive de forherſkende. 

Hvis en god Jord har lenge været benyttet til Hvede 
og ſmaat Korn, faa at den trænger Afvexling, fom jo ofteſt 
er Filfælde i Veſten, faa tor maaſke folgende Vexelbrug 

anbefales: Forſte Aar Mais, andet Aar Mais. Hvis 
Maiſen arbeides godt, vil Ugræsfet være ødelagt og Jor— 
den bleven fin. Kan man ſaa give den en god Gjodsling 
ſaa er det ſandſynligt at tredie Aar vil Hveden atter voxe 
godt, men ellers bor Havre eller Byg folge Maiſen og 
ſammen med enten det er Hvede, Havre eller Byg bor 
Kløver ſaaes. Naar Kornet er høftet, vil Kloveren vore 
gjennem Sommeren og ud paa Efteraaret, og tfald Jorden 
er ſvag, bør Kloveren pløte8 ned; er den derimod god, bør 
Kloveren blandes med Timothei og bruges ſom Slaat 
de to folgende Aar, og ſaa et Aar til Havn, hvorpaa det 
ploies ned og Mais kommer paa den igjen, f. Ex.: 

Forſte Aar, Mais; 
Andet Aar, Mais; 
Tredie Aar, Havre, Byg, Lin, eller, med Gjodsling, 

Hvede; 

Fjerde Aar, Hvede (hvis der ikke var Hvede det fore- 
gaaende) og med Hveden faa Kløver; 

Femte Aar, bruges Kloveren til Slaat eller Havn og 
pløies ned faa at man 

Sjette Aar vender tilbage til Mais. 
Dette er en Ordning fom følges meget i Ohio og an- 

dre Steder hvor Mais er forherſkende. Avler man der- 
imod mere Kreaturer end Svin, fan man lade fig nøte 
med et Aar af de fer til Mais og faa Timothei eller 
Meadow Grass med Kloveren og bruge det til Ho og - 

Havn i to Aar. Under alle Omſtendigheder, hvis Jorden 

2 RE — 
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ikke er af den bedſte og der ikke er nok Gjodſel, bør Kløver 
pløtes ned en Gang hver fer Aar. 

En af de heldigſte norſke Farmere i Wisconſin, be— 
retter at han retter ſit Brug efter folgende Ordning: 
„Saa Klover og Timothei med ſmaat Korn (enten Havre 

3 eller Byg) —han dyrker ikke Hvede. De to forſte Aar 
3 brugtes Gresſet til Hø; derpaa to Aar til Havn og faa 

| pløte3 det op og kommer i Mais det fjette Aar. Derpaa 

vender man tilbage til ſmaat Korn med Kløver og begyn— 
der paa ny den ſamme Ordning. 

I de ældre Settlementer i Wisconſin hvor man fra 
a Begyndelſen dyrkede Hvede i 20 à 30 Aar, indtil den bog— 
Å ftavelig ophørte at vore, blev man faa „brendt“ af Hveden 

at man har faaet ligeſom en Frygt for den, eller, faa at 

ſige, har miſtet Troen paa den, ſaa at ſelv efter at Jorden 
ved mange Aars fornuftig Brug og Gjodsling er bragt op 

igjen til mere end oprindelig Frugtbarhed, ikke ſaar Hve— 
den om den end ganjfe vift vilde lonne fig meget godt en 
Gang tmellem. Hvor der oprindelig var godt Hvedeland 
vil det uden Tvivl være klogt at blive ved at faa den en 
Gang imellem; thi naar man faar indtil 30 Buſhel paa 
Acren, faa er den en lonnende Produkt under de fleſte 

Omftændigheder. En Farmer i ſydlige Wisconſin, der 
ikke havde ſaaet Hvede paa fin Farm paa 15 Aar, gjorde 
et Forſog ifjor og til ſin Forbauſelſe fik 35 Buſhel 
pr. Acre. 

Som for ſagt, Vexelbrug er en abſolut Nødvendighed, 
men en beſtemt Ordning ſom kan gjelde for alle Tider og 
paa alle Steder er ikke at faſtſette. Her maa enhver loſe 

fin egen Knude, men loſes maa den ellers gaar det daar— 

ligt med Jorddyrkningen. 
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Kapitel XIV. 

Heſten. 

Begyndelſen af det foregaaende Afſnit har vi omtalt 
Plante- og Dyreriget i Almindelighed i deres Forhold 

til Menneſket. Her ſkal vi i Korthed betragte de almin— 
deligſte Husdyr, fom udgjor en veſentlig Del af Farme— 
rens Eiendom og bidrager mere end alt andet til tå 
ſkets Lykke og Velvære. 

Forholdet mellem Menneſket og Dyrene bør være et 
gjenſidigt og ikke et enfidigt Forhold. Der er Pligter faa 
vel fom Rettigheder paa begge Sider. Hvem opfylder 
fine Pligter bedſt mod den anden Part, enten Menneſket 
eller Dyret, ſkal vi lade enhvers Samvittighed bedømme; 
men vi frygter for, at en retferdig Dom vilde falde til 
Fordel for Dyret. Hvordan dette end kan være, faa er dog 
en Ting vift, at faa ſandt fom der er Retfærdighed i Ska— 
berens Styrelſe, faa ſandt vil der ogſaa dømmes med Ret— 

færdighed mellem Menneſket og de Dyr fom er betroet det. 
Dette gjetder med Henſyn til Alle uanſet deres Magt, 

Stkfjonhed eller de Fordele de bringer deres Herrer. 
Af alle Dyr ſom er Menneſket underdanig er Heſten 

den forſte i Betydning og Anſeelſe, og det med Rette. 
Dens Styrke, Skjonhed og Forſtand gjør den ſkikket til at 
være Menneſkets intimeſte Tjener og Ledſager i Livet, ja 
man fer ikke faa ſjelden Exempler fom gjør det tvivlſomt 

hvem i disſe Tilfælder helſt burde være Herre, Manden 
eller Heſten, men det er rigtig nok ikke under normale 

Forholde, men fom Folge af Menneſkets Selvbrutali- 
ſering. 
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J ingen Del af Skabningen er det Skjonne og det 
Nyttige faa forenet fom i Heften. Den berømte Natur- 
forſker Buffon har gjort fig udødelig bare med fin Beiftri- 
velje af dette edle Dyr, og bidraget fit til at hæve Heſten 
til den Paaſkjonnelſe og Anſeelſe den fortjener. Men 
baade for og efter Buffons Tid har Heſten faaet en bedre 
Plads i Literaturen end den fom ofteft faar i Virkelig— 
heden. 

Heſten har været kjendt i alle Lande fra Hiſtoriens 
tidligſte Gry, og felv i Amerikas forhiftoriffe Formationer 
findes der Spor af Dyr fom ſtaar i intimeſte Slegtſkab 
med Nutidens Heſt. Heſtens Udvikling har holdt Skridt 
med Civiliſationen i alle Land. Egypten, Syrien, Gre— 

kenland, Rom og Arabien, ſaa vel ſom den nyere Hiſtories 
Kulturlande har gjort ſig al mulig Nytte af Heſten ſaavel 
i Krig fom i Fred. Menneſkets Skjebne har den ſaaledes 
troligen delt baade i godt og i ondt. 

J de forſkjelligſte Klimatforholde har Heſten føiet fig 
efter Naturens Fordringer, for overalt at ſtille ſig paa 
bedſte Maade tjenftfærdig ved Menneſkets Side. Fra den 
lille Pony paa de Shetlandſke Ser, der ikke er ſtort ſtorre 
end Faaret, til den megtige 2,000 Pund vægtige engelffe 
Trokheſt, har den foiet fig efter de Fordringer fom er 
ſtillet til den, men i Skjonhed, Smidighed, Forſtand og 
Tjenſtvillighed er den overalt og altid den ſamme. Dens 
Forening af Hurtighed med Styrke, Mod og Stolthed 
med Lydighed og Taalmodighed gjor den ulig alle andre 
Dyr i det at den ikke allene afhjelper Menneſkets Tarv, 

men fætter dets Forfængelighed paa Prøve. 
Udviklingen af Heſtens Hurtighed, hvorover faa mange 

Menneſker i alle Tider ſynes at lammes paa Forſtanden, 
kan være interesſant nok fom et Naturfenomen, baade ved 
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Heſten og Menneſket, men bliver dog altid et førgeligt 
Bevis for hvor let de herligſte Goder kommer til at mis— 

bruges. 
Naar man betænkfer at det edle Dyr fom er en Type 

paa Skjonhed, Troſkab og Flid faa tit bliver Anledning 
til at fætte Menneſkets værfte Lidenſkaber paa Spidſen, 

til ved tøilesløs Haſardſpil at ophobe og nedbryde For— 
muer, egge til Forbrydelſer, ſtifte Ufred og berøve Men— 

neſket Forſtand og Lykke, faa friſtes man neſten til at 
onſke at Heſten maatte blive Ore naar Manden vil 

være Fe. 
Dette lille Vært fom egentlig ffal være for Farmeren 

tilſteder ikke at vi gaar nærmere ind paa Heſtens Hiſtorie, 
eller paa Beſkrivelſen af de forſkjellige Racers Udſeende og 
Fortrin, vi ffal Derfor med et gaa over til med forte Trek 

at omtale 

Farm⸗Heſte. 

Det fom gjør det vanſkeligt for Farmeren at faa Heſter 

ſom i et og alt ſvarer til hans Tarv er at de ikke bør være 
enſidig udviklet i nogen Retning men forene alle Dyder 
paa en Gang. De bør paa en Gang være raſke, ſterke og 

udholdne. Traveren er han ligeſaa lidet tjent med fom 
det fvære Fræfdyr, Clydsdale eller Percheron, eller den 
arabiffe Rideheſt. J Beſkrivelſen af det bedſte Farm 

Team ſkal vi nogenlunde ordret følge en bekjendt Heſte— 

ſkjoͤnners Opſkrift fom forekommer i Tidſkriftet Rural 

New Yorker. Han ſiger: Det bedſte Team for en Far— 
mer er det ſom bedſt kan udfore alle Tjeneſter paa Far— 

men; træffe Plougen og Lasſet, fore Farmeren og hans 

Familie til Kjobſtaden eller give Gutterne og deres Kje⸗ 

reſter en livlig Sledetur; og ved Siden af alt dette give 
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Eieren et Par vakre Foler hvert Aar fom fan tjene deres 
Føde fra Toaars-Alderen indtil de fælges, 5 eller 6 Aar 
gamle, for 800 eller 1,000 Dollars. Det Team ſom ffal 
gjøre dette maa helft være et Par brune Hopper 16 

Hands hoie og veie fra 1,200 til 1,250 Pund hver, med 
ſmaa, benhaarde Hoveder; ſtore Neſeborer; brede Pander; 
ſtore, blanke Øine; ſmaa, ſpidſe Ører; lange, fint bøiede 
Halſe, brede hvor de ſpringer ud fra Skuldrene og ſmale 
ved Struben; lange heldende Skuldre; maadelig hei 
Manke; korte Rygger og dybt men ikke atifør bredt Bryſt, 
thi de meget brede Bryſt om de end er ſteerke, faa mangler 
de i Udholdenhed og Hurtighed og giver en fvaiende og 

mindre gracigs Bevegelſe og Forbenene bliver før trætte. 
Bort Team maa ogſaa have lange muſkuloſe Overarme; 

brede og ſtore Knæleder faa vel fom andre Leder; forte 
Underarme; brede under Knæerne; Albuer med vel mar— 
kerede, kraftige Sener; uden langt Hovyſkjcœg; lange og 
maadeligt flage (ikke for bratte) Helleleder; heller fmaa 
men dog ikke ſammenkrympede Hover; brede Lender; glatte 
Laar og lange tykke Haler. De maa være i Beſiddelſe af 
dygtig Nervekraft og Energi og have god Knæ-Bevægelfe; 
de maa være kvikke i Bevegelſe og funne trave Milen paa 
4 Minuter; de maa funne gaa rajft og have god Spiſelyſt 
og Evne, og maa bære Hovedet vel op uden Checks 
naar de er paa Veien.“ 

Ja, ſaadanne ffulde de være; fe til at du finder dem, 

og naar du er vis paa at have fundet dem, ſaa bor du ikke 

prutte paa et Hundre Dollar eller faa mere end alminde— 
lig Pris, thi det betaler ſig bedre at anvende Kapitalen, 
hvis du har den, paa et Par Hopper af det Slags end paa 

nogen anden Maade. En Ting maa dog ikke glemmes, 
ſom vi her ffal tilfgie; de bor være ſnille og medgjorlige 
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og modtage venlig Behandling. Renterne af Udlægget 
kommer ikke allene ved godt Arbeide og fornøielige Kjøre- 
ture, men allerhelft naar den rige Bymand kommer og vil 

have Folerne (5 Aar gamle) til Vognſpan for fin Stas— 
kaleſche uanſet hvilken Pris der forlanges op til 1,000 

Dollar. 

Opdretning af Hefte. 

Men hvis du vil have ſaadanne Ungheſte at ſelge, faa 
maa du ikke vente det ved Betjening af en 85.00 Hingſt, 
fom en Nabo har pudſet op faa blank fom en Sølvdollar 
og gjodet fom en Gris, bare fordi han tidlig vifte Anlæg 
til at Iægge paa fig Fedt. Saadanne Hingſte forfører 
Farmerne i Tuſindtal og gjør at Markedet er ftadigt over- 
fyldt med maadelige Hefte. Hannens Betydning for Af— 
ſpringet er ligeſaa ſtor om ikke ftørre end Hunnens; og 
ingen venter at faa en 51,000 Heſt af en 5100 Hoppe 
fordi den er iſtand til at blive fed og glat ved Gjodning 
og Pudſing og Ladhed. 

Det bor veere bekjendt at Hingſtens Fader og Beſte— 
fader ſaa vel ſom hans Moder og han ſelv var edle, ſunde, 

ſterke og ſpake Dyr og beſidder og beſad netop de Egenſka— 

ber der ſoges opnaaet i Efterſloeegten. De gode Heſtedyder 
kommer ikke af Havre og Borſte med et eneſte Sprang; de 

gaar i Arv og ellers gaar de ikke. 
Men det er ikke muligt for mange af vore Nybygger— 

Farmere at ſkaffe fig Heſter fom de her omtalte; de maa- 
lade fig nøte med billigere Dyr; men derfor er det ikke 
klogt at være ligegyldige i Valget eller med Opdrætningen 
og Behandlingen. Det er ſaa at ſige urigtigt at avle Heſte 
af daarlige Dyr. Har man en god Hoppe ſaa bor man 

føge at parre den med en Hingſt, hvis Dyder ikke er en 
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Hendelſe eller hvis Lyder bare er ſkjulte under et tykt Lag 
af Fedt og en glat Hud. Ved Forfigtighed i dette Stykke 
fan Farmheſtene Aar for Aar forbedre3 indtil daarlige 
Heſte bliver faa fjeldne fom gode nu er. 

Behandling og $ø0e. 

Men det hvorved enhver Farmer fan forbedre og for- 

edle fine Dyr, det er ved en omhyggelig Behandling. 
Derfor fritages han ikke ved Fattigdom eller "Simpelhed." 

God Behandling bør Heften faa ikke allene fordi det Lønner 
fig men fordi det er dens Ret. 

For at Manden og Heſten ſkal komme vel udaf det og 
trives godt ſammen, maa der fordres visſe Egenſkaber hos 
Manden ogſaa; og disſe bør forſt og fremſt være Kj æ r- 
lighed til Dyret, dDernæft common sense og Taal— 
modighed; har man ikke disſe, jaa ſkal man helſt lade 

Heſten være. Kjerlighed til Dyret kan vel være et vel 

ftærft Udtryk for Forholdet mellem Menneſke og Dyr, 
men der vil forftaae3 den Art Kjærlighed hvormed Skabe— 
ren ſiges at elſke den ringeſte Skabning. 

En ſterk Heſt har en ſterk Billie; har da 
ogſaa Manden en ſaadan faa lad ham huſke paa at det er 

Mandens Villie ſom maa boies og temmes forſt ved et be- 

tydelig Kvantum Common sense og Taalmodighed. Jo 
bedre Heſt jo bedre Villie og Forſtand har den og desbedre 
forſtaar den at vurdere og gjengjelde en venlig og mild 
Behandling. De bedſte Heſte kan ikke vindes ved andet 
end en god Behandling, thi de klogeſte Hefte lærer under— 
tiden at de virkelig har Magten hvis de bruger Villien. 
Der er mange Exempler paa dette. Vi ſkal nævne et Par 
ſaadanne. 
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Vanderbilts befjendte Traver Maud S. kom fra 
Kentucky. Jernbanekongen gav 820,000 for den og 
51,000 til Mr. William Baer, Hoppens forrige “ Opdra— 

ger,“ for at følge hende til New York. Vanderbilt havde 
fjøbt den under den Forſtaaelſe at den var venlig og med— 
gjorlig; men om en kort Tid kom der Ord tilbage til 
Kentucky at Maud S. var et Trold og ikke efter Selgerens 
Udſagn. Denne ſaavelſom Mr. Baer reiſte gieblikkelig til 
New Pork for at fe hvad der ſtod paa med "Verdens 
gildeſte Heſt.“ Saa ſnart Hoppen fik ſe Mr. Baer 
lob hun til ham og kundgjorde fin Glæde med alle de 

Kjærtegn fom en Heſt kan finde Udtryk for. Mr. Baer 
havde fin Kone med og befalede at hun ſkulde kjøre rundt 
Banen for at beviſe hvor ſpak Maud S. var; men efter 
hvad Vanderbilt havde fet af Heſten, afſlog han dette be- 

ſtemt førend Mr. Baer felv havde kjort rundt to Gange. 

Derpaa tog Mrs. Baer den, og Maud S., fom for at viſe 
Taknemmelighed for den Tiltro og Were fom blev viſt 
hende, ſprang rundt Banen fom et Lan, og vilde nødig 
ſkilles fra de trofafte og prøvede Venner. 

En anden bekjendt Hoppe, Goldsmith Maid, blev ſolgt 

fra Mand til Mand fordi den var uſtyrlig. Endelig fandt 
hun En fom havde Vet nok til at vinde hendes Fortrolig— 
hed, det var Kjorekaren, Cochrane. Da Goldsmith Maid 
havde faaet Fole var hun ſaa biſter at intet Menneſke 

kunde komme nær det; med alle de Vaaben hun havde be— 
ſkyttede hun fit Barn. Endelig ſendte man Bud efter 
Cochrane ſom ikke havde ſet hende paa over to Aar. Det 
blev faa ſtelt at hun ſkulde faa høre hans Roſt før hun fik 
fe ham. Hun ſparede øtebliffelig og lob fra Folen til fin 
gamle Ven ved forſte Anledning, lagde Hovedet paa hans 
Skulder og legede med hans Skjeg. Folen kom ogſaa til 
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for at hilſe, og Moderen faa bare ud til at være ſtolt af at 
hendes forrige Ven lagde Haanden paa Barnet. 

Fra forſt til ſidſt er det altfaa Venlighed og en for- 
nuftig Behandling fom gjør Heſten værdifuld ſaavelſom 
behagelig for Eieren, enten han er Farmer eller ikke. Det 
bør betragtes og føles fom en Skam at kjøre med en lam, 
mager og nedbrudt Heſt. Det lønner fig aldrig at føde 
en daarlig Heſt; behageligt fan det ſlet ikke være. 

Et ſtort Ølbrygger-Kompant i London er bekjendt for 

at have de vakreſte Trekheſte i Verden; disſe behandles 
med ſaa megen Omhu, at ikke et eneſte uvenligt Ord tillades 
mod Heſten. En enefte Overtredelſe af dette Bud ſtraffes 

med piebliffelig Afſkedigelſe. De berømte Omnibusheſte 

i Paris, fom er en af Stadens Merkverdigheder, behand— 
les med lignende Forſigtighed. Gledelige Fremſkridt i 
ſamme Retning viſer ſig ved Behandlingen af Sporvogns— 
heſtene i de ftørre Byer i Amerika. Egen Fordel om ikke 

andet tilſiger Nodvendigheden heraf. Lad Farmeren følge 
Exemplet. 

Stalden bør være varm om Vinteren og kjglig om 
Sommeren; lys og godt ventileret, og Vinduerne bør 
funne ſkygges og dekkes med Staaltraadnet for at holde 
Fluerne borte. Skal Heſten plages af Fluerne naar den 

er i Stalden, faa faar den ikke den Hvile fom er nødvendig 
til frijft Arbeide. Det lille Udlæg faar man mangedob— 
belt igjen. 

Føden. Ved Jagttagelſe og Experimenteren kan den 
tcenkſomme Eier ſnart komme paa det rene med hvormeget 
Heſten trænger at ſpiſe. Heri er Dyrene faa forffjellige 

at det gaar ikke an at behandle alle ligt. Naar den gaar 
i jevnt Arbeide bor Heſten om Morgenen helſt have hakket 
Ho og en Blanding af Havre og Mais; til Middagen det 
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ſamme men kun lidet Ho. Aftensmaaltidet bør være ſtorſt; 

en Trediedel mere Havre og Mais end om Morgenen og 
faa meget helt Ho fom den vil ſpiſe, og dertil nogle Stykker 
hakket Gulrødder. Det vil Hjelpe til at give fri Afføring 
og holde Maven i Orden. Naar Mais og Havre blandes 
bør der være omtrent to Gange faa meget Havre fom 

Mais. Naar Heſten ikke arbeider, faa giv den bare nok 

til at holde dens Kraft vedlige; uhakket Ho og Havre. 
Gjor Krybben ren hver Gang der ſkal fordres. Rent og 
friſkt Timothei-Ho er det bedſte for Heſter. Det fom ffal 

benyttes til dem bor haves paa et færffilt Sted og bør 
ſkjeres juſt før det kommer i Blomſter, thi af Blomſten 

kommer det fine Stov ſom har fordervet ſaa mange gode 
Hefte i den bedſte Alder. Hvis det ffulde, trods Forſig— 
tighed, være ftøvet, faa dynk det med lidt Band. Havren 
ſaavelſom Maiſen bør være vel modnet, tør og fri for 

Stov. Maiſen bør shelles efter fom det bruges. Bran 
(Kli) er meget god for Hefte. To Dele Bran og en Del 
Havre blødt i Vand og med lidt Salt i, bør Heften have 
to Gange om Ugen; i Mangel af Gulrodder vil dette være 
uundverlig om Vinteren og Vaaren. 

Kentucky Blue grass, betragtes ſom den bedſte 
Havn for Heſten; dernæft en Blanding af Orchard grass 
og Redtop. Saa ofte ſom der er Leilighed, lad Arbeids— 
heſten komme ud paa Græsfet. Intet gjør en Heſt der 

gaar i ftadigt Arbeide faa meget godt fom nogle Uger, ja 

endog bare nogle Dager, paa Græsjet. 
Bandet fom Heften drikker bor være rent. Der er 

ingen Grund til at antage at urent Vand er bedre for 
Heſten end for Menneſket. Men ak! naar faa mange 

Menneſker ikke bryder ſig om hvad Slags Vand de drikke, 
hvorledes kan man da vente at de beſkytter Heſten mod 
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denne Fare. Bronden bør derfor ikke være nær eller i 
Barn⸗Yarden. Har man ikke Spring eller en Vandled— 
ledning fra en god Brønd, faa er en Ciſtern med godt 
Regnvand i, det bedſte. Drikke bor gives for Maaltidet; 
er Heſten varm faa giv ham en halv Botte Band førit, 

Derpaa lidt Hø og gnid ham til Sveden ophører, Derpaa 
faa meget Band fom den vil drikke og faa tilſidſt Korn— 
føden. Vandet bør om Sommeren iffe være altfor koldt; 
i faa ald pump det op en Times Tid før det ſkal drikkes, 

og lad Heſten førft drikke lidt og efter en Pauſe mere. 

Salt er nodvendigt for Heſten. En Gang om Ugen 
kan være nok naar den ſpiſer tørt Foder; gaar den paa 

Grasſet, faa bor Saltet altid være tilgjengeligt. 

Seng bor Heſten have at hvile paa om Natten og ikke 
bare haardt Tre eller Sten; ikke allene fordi det er beha— 
geligere og at den hviler bedre, men fordi det er ſundere. 
Der bliver ſaaledes Adgang for Luft at komme til Huden 
overalt. J dette Stykke er Straa meget godt, og det har 
jo Farmeren nok af. øv, Sagflis og lignende er ogſaa 

bra; det bør kunne optage Vedſken faa at Dyret ikke lig— 

ger vaadt. 

Kjeemmes og borſtes bør Heſten mindſt en Gang 
om Dagen enten den er ſkidden eller ei; men gjør Det lem- 
peligt faa at den ikke ffrætfes af“ Skrapen.“ Lad ikke 

Heſten være ſkidden, den er, ligeſom et ordentligt Menne— 

ſke, ftolt af at være ren. 

Behandle Heſten med Mildhed naar Sælen ſkal paa; 

lad Puden være ren og, ligeſom det øvrige af Sælen, 
pasſe godt faa det ikke heenger los og gnaver. Fluenet 
eller Blanket bor den have paa i Fluetiden. Skal den ar- 
beide, ſaa har den nok med det uden at ſparke og ſlaa efter 
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Fluerne og plages af dem. Heſten arbeider med Lyſt for 
en ſnild Herre. 

Efter Dags-Arbeidet er endt, om Sommeren, lad He— 

ſten komme ud i Harden for at valte og gnide ſig efter 
Behag; de ſtive og trætte Lemmer forfriſkes ved at faa 

ſtrokke fig. 

Lad aldrig Heſten ftaa ude i koldt Veir uden Deeke. 
Naar du kjorer, ſaa hold ikke beſtandig paa at ſkynde paa 
Heſten og vifte med Svøben og rykke i Tommerne. Vend 

den til at gaa og ſtaa ved et eneſte Ord og at bøte fig til 
Siden ved en ſagte Stramning af Tommen. 

Hoppen fom fkal have Fol har Fordring paa god 
Behandling. Pasſende Arbeide har den godt af indtil en 
Par Ugers Tid eller endog otte Dage før den ſkal fole. I 

de fidfte Dage bør den være fri og ien - Box-Stall“ med 
blød Seng, faa at den fan fno og vende fig efter Behag. 
Paa den Tid bør den have Ho, Gulrødder, Bran, Poteter, 

men ikke Korn at ſpiſe. Den bor ikke arbeide før Folen er 
fer Uger gammel. Naar den ſkal arbeide igjen bør Folen 
være i Stalden om Dagen, men med Moderen i Havnen 
eller Box-Stallen om Natten. 

Naar Folen begynder at ville ſpiſe, ſaa lad den faa lidt 

Havre og Bran med lidt Mais og hakkede Gulrødder, og 
ſaa meget Band den vil om Dagen. Lad den faa af det 
bedſte du har og vend den tidlig til Bidſel og Sele faa at 
den ikke behøver at "brettes." 

Dyrfægen vil ikke ofte gjøre Beſog hos dig, hvis du 
behandler dem paa denne Maade. En liden Dyrlægebog 
fom er udgivet paa "Sfandinaven"3 Forlag vil give Dig 
Undervisning i de almindelige Tilfælde; i farlige Sager 
bor Legen indfaldes itide. Lad ikke Heften blive faar 
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under Selen. J det hede Sommerveir, er der Fare for 
det; pasſer Seletøiet godt og holdes rent, faa ſker det ſjel— 
den. Det er ikke forſvarligt at lade Dyret trækfe med et 
raat Saar. 

Heſtens Skoning. 

Dette er et Emne af faa ſtor Vigtighed, at det maa til- 
gives om vi behandler det noget udforligen endog i et 

Verk af faa lidet Omfang fom nærværende. Der begaaes 
mere Uret mod Dyret og voldes mere Tab og Skade for 
Eieren ved Skoning end man i Almindelighed har Begreb 
om. Vi har med Flid gaaet ind paa mange“ Shopper“ bare 
for at ſe paa hvorledes Heſtens Hov behandles, og det er 

ingen Overdrivelſe at paaſtaa at ikke en af ti Smede for- 
ſtaar fin Forretning. Man ffjærer og river og ffraber og 
graver, og det ofte allermeſt der, hvor Foden ikke burde 
rores ved. 

Den ukyndige Heſteeier ſtaar ofte, og med gabende Be— 
undring fer paa den "meget ſogte“ Smed, der med alle 

Slags Geberder river og fliter, ffjærer og ſpigrer og med 
fabelagtig Hurtighed “pudſer“ op endog Hovens Nderfide, 
faa den jfal "fe fin ud,“ og faa ligeſaa behændigt forlan- 
ger fine 82.00 for „Jobben,“ alt uden at viſe det ringefte 

Spor af Forſtand paa Hovens og Fodens Konſtruktion 

eller Tarv. Spigres endelig Skoen paa fom om den ſkulde 

ſidde der i Aar og Dag faa er det en “god Job vel 
værdt fine Penge.“ Den ſom eier en Heſt der ſkal ſkoes, 
bør forſtaa fig paa det og faa vaage over enhver Bevegelſe 
af Smeden og ikke tillade den ringefte Mishandling. Det 
førfte fom bør leres om denne Ting er: Sto ikke He- 
ften før det er abfolut nødvendig, ffo al- 
drig hvis det fan undgaaes. 

Farming med Hoved og Hænder. 15. 
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For at man ikke ffal mene at vi her “kommer med noget 

Nyt” fom ikke duer, |fal vi tillade os at citere et Par 
Autoriteter af førfte Rang. Forſt, en Mand i Kanſas, 

ſom har eiet og brugt Hefte af forſkjellige Racer i tre for— 
ſkjellige Stater, beretter at han har faa godt fom aldeles 
ophort at lade fine Heſte ffo. Siden jeg tog Afjfed fra 

Smeden“ ſiger han i et New York Blad, “og det er nu 
tyve Aar ſiden, har jeg aldrig havt en halt Heſt eller en 
med nogen Feil i Foden; deres Hover er haarde, ſeige og 
elaſtiſkfe.“ Han omtaler en Hoppe "16 Aar gammel der 
aldrig har baaret en Sko og aldrig været halt og dog ar— 
beidet paa mange Slags Veie og paa alle de Maader ſom 
en Farm⸗Heſt kan bruges paa.” Endog to af den fvære 
Clydsdale Racen ”gaar med Les til Byen 25 Mil og 
tilbage uſkod og uden at vyrde det det ringeſte.“ Derpaa 
bliver han ved ſaaledes: „Se nøte paa Hoven af en Heſt 

fom har været ſkoet et Par Aar, og faa betragt Hoven paa 

en fom ikke har havt Sko, faa vil du merke at den ſom var 
ſkoet har en Hov der er tør og ofte fuld af fine Sprekker, 
har næften ingen Glans paa Yderfiden og er meget ſkjor. 
Hvis en faadan taber en Sko, endog om Sommeren, maa 

den piebliffelig ſkoes, ellers kan den itte gaa. Den Hov 
derimod ſom er bleven i naturlig Tilftand, er ſolid, falt og 
har en Glans ſom om den var fernisſeret og har en Frog 
(Kraake) i normal Proportion eller Forhold til Foden, 
faa at den bærer en Del af Trykket, derved udvider Bag— 

delen af Hoven og ſaaledes beſkytter Helleleden mod util— 
børlig Stod.“ 

„Der har været kun faa Dage ſiden jeg ophorte med at 
ſko naar ikke mine Hefte kunde ftaa Hvor en Skarpfkoet 
kunde ſtaa og meget bedre end en Glatſkoet. En Heſts 

Fod er ligeſom Menneſkets, hvis den holdes ſkoet, bliver 
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den øm og utaalig, hvis de gaa barfodet, bliver Foden 
haard og feig. Hvis en Heſt er vandt til Sfo, maa 
de kun tages af om Vaaren naar det har ophørt at 
fryſe. Hvis den tages af om Sommeren, faa taaler de 
det ikke.“ 

Der er Heſte ſom har ſaa daarlige Fodder at de ikke 
kan bruges uden Sko ſelv fra det forſte; men ſaadanne 
Heſte er lidet eller intet værd. Der er ogſaa Omftæn- 

digheder, faa fom glat Is og ujevne Stengader hvor 

Sko er en Nodvendighed, men det er ikke ofte i Farme- 
rens Lod at kjore paa disſe. Det lille han har at gjore 
paa Byens Gader kan Heſten i Almindelighed udrette 
barbenet. 

Her ſkal vi tilflut tilføie et Stykke ſkrevet i American 
Agriculturist af Prof. D. D. Slade af Harvard College, 
der agtes fom hoieſte Authoritet i Heſtens Behandling: 

Hvorledes og naar ſkal Heſten ſkoes d 

„Heſte⸗Skoning er en af de Ting fom har givet An—⸗ 
ledning til megen Diskusſion; og dog er det en Ting ſom 
i fig ſelv er meget ſimpel og i det Hovedſagelige let at for- 
ſtaa. Skoen leegges paa Foden for at forebygge at Un- 
derdelen af Hovens Yderfforpe ikke afflides for hurtigt. 
Hos den vilde Heſt, f. Ex., bevares Ligevegten mellem Vex⸗ 
ten og Afflibningen af Hovens Hornſkorpe; men hos den 
tamme Heſt, ſom maa arbeide haardt og ſtadigt paa grus— 
eller ſtenbelagte Gader, forſtyrres denne Ligeveegt og 

Vexten holder ikke Skridt med Afflibningen. Dette ſkal 
da forebygges ved at beſlaa Hoven med Jern eller Staal. 
Men ſaa ſnart dette gjores, forſtyrres atter Ligevægten og 
Bærten bliver hurtigere end Afflibningen, faa at det bliver 
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nodvendigt til beftemte Tider at tage Jernet af og fjerne 
den unødige Vært med kunſtige Midler........ 

Det ſporges om det ikke gaar an i mange Tilfælde at 
undgaa Skoning. Herpaa ſvarer jeg uden Betenkning og 
beſtemt, Ja, og det med ſtor Fordel baade for Heſten og 

dens Eier. Der er mange, maaſke de fleſte Landdiſtrikter 
hvor Jorden og Veiene er af den Beſkaffenhed at Skoning 
ikke er nødvendig. Hvis Folen ikke vennes til Skoen, faa 
faar Hoven den naturlige Haardhed og Faſthed ſom vil 
tjene under almindelige Omftændigheder. Om Vinteren 
hvor Veiene er meget glatte, og Heſten maa trække fvære 
Les er det ofte nødvendigt at forſyne Hoven med ſkarpe 
Sko for at Dyret fan faa Fodfeſte. Men hvor dette ikke 
er nodvendigt er det kun ifølge en taabelig Bane at vi ffor 
Heſten. Men naar Heſten er bleven vandt til Sko, ſaa 
kan de ikke afloegges uden med ſtor Forſigtighed, og Dyret 
maa lidt efter lidt vennes til Arbeide. 

En Sko forſynet med Haker og Græv er under alle 
Omſteedigheder ſkadelig. Der er ingen Aarſag eller Und⸗ 
ſkyldning for deres Brug under almindeligt Arbeide om 
Sommeren ſelv paa ſtenlagte Gader. Naar de abſolut 
maa benyttes, er det hoiſt nodvendigt at de er faa placeret 
at Trykket af Foden fordeles lige og Tagen og Helen 
kommer jevnt mod Marken. Hvis Foden bliver ftaaende 
ſtjevt eller ujevnt vil Benets Sener og Mufkler Lide og - 
komme til Skade. Den høte Skohel fom vore Damer hol— 

der faa meget af er ikke mere ſikker paa at lægge Grunden 
til fremtidige Lidelſer og Sygdom. 

En Heſteſko bør ikke ligge paa Foden mere end 5 eller 
6 Uger. Mange Farmere beſoge den Smed ſom kan ſpigre 

Skoen paa ſaa den ſidder flere Maaneder, fordi det bliver 
jaa „billigt,“ men det er langt fra at være billigt. Det er 
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netop derved at Hoven krympes ſammen og foraarſager 
mange Slags Sygdomme og Lamhed. 

Naar Skoen ſkal tages af og leegges paa igjen, faa maa 
Underdelen af Hovens Yderfforpe eller Veg raspes af til 
den bliver fuldkommen jevn og lige. J dette maa man 
rette fig efter Fodens Saale, med denne maa den ydre 
Hornſkorpe være i jevn Linie. Men intet andet end Yder- 
væggen maa beſkjeres eller berøres med noget fkarpt. 
Disſe Dele pasſer Naturen bedre end Smeden. Hverken 
Saalen eller Helen eller the Frog (Kraaken) bør røres; det 
overflødige Hornlag paa disſe Dele falder bort af fig felv. 
J Bagdelen af Foden bruger neſten enhver Smed at fljære 
og grave med den vanvittige Indbildning at Foden derved 
”udvider fig.” Dette er tvertimod den ſikreſte Maade at 
faa Foden til at frympe ſammen og fremkalde de dermed 
forbundne Onder. 

Det Ydre af Hoven bor aldrig raspes eller files. Denne 
glatte, blanke Skorpe er netop Beſkyttelſen mod Hede og 
Vaadt, og ved at fjerne eller oprive dette blottes det indre 
og Hornet bliver ſkjort. 

Lad den fornuftige Farmer ſom hidindtil ikke har 
teenkt over disſe Ting paaſe at hans Hefte ikke mishandles 
paa denne Maade og faa vidt fom muligt oplyſe fine Na- 
boer om ſamme Ting, ſaa vil de faa mere Nytte og For- 
ngielſe af fine Dyr." 

Vi ſkal hermed afjlutte dette Kapitel om Heften. 
Mangt burde endnu fige8; og meget er maaſke fagt fom 
ikke med et vil troes. Nu, vel, det faar faa være, hvis det 

bare vil vække til Eftertanke faa har det havt fin Nytte. 

Jo mere man forjøger og tagttager jo mere vil man 

komme til at indſe Rigtigheden af det fremfatte. 
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De flefte Farmere kan ikke indrette fig efter de bedſte 
Foreſkrifter; men hvis de har et beſtemt Maal at ftræbe 

efter faa vil de ikke gjøre faa mange Feilſkridt 
paa Veien. 

Muldyr. Et godt Muleteam er ypperligt paa Far- 
men. Det bor Farmeren avle ſelv af et godt kraftigt Par 

Hopper. Det ſpiſer mindre, varer længre og er mindre 

omfindtligt end Heſte. 
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Kapitel XV. 

Horn-Kvæget. 

gt ffal vi behandle i Korthed, thi de almindelige 
Regler fom gjelder om Heſtens Behandling finder 

ligeledes Anvendelſe paa Kvæget. 

Lys, Luft, Renslighed, venlig Behand— 
ling, ſund og pasſende Fode, Regelmesſig— 
hed i alle Ting og overalt An vendelſe af 
common sense. Disſe er Hovedbetingelſerne for Held 
med Kvæget ſaavelſom med Heſten. 

Kvegavl vil ien nær Fremtid blive Veſtens ftørfte Rig- 
domskilde. Nordveſt-Staterne trænger nu mere Kvæg; 
lider, ſaa at ſige, af Kreatur-Mangel. Dette beviſes af 
deres Overproduktion af Korn og kommer allermeſt til— 
ſyne naar man betragter visſe Egne hvor Mais er Hoved— 
Produkten, ſaavelſom paa alle Steder hvor der er betydelig 
Export af Kornvarer. 

Her ſkal vi tage fom Exempel Mais-Staterne Kanſas 
og Nebraſka for at gjøre Grundtanken klar. 

J 1883 avledes der i Kanſas 172,800,900 Buſhel 

Mais, hvoraf 77,760,405 Buſhel, det er 45 pCt., blev op- 
brugt i Staten og 95,040,495 Buſhel, eller 55 pCt., blev 
udført. I det ſamme Aar frembragte Nebraſka 101,272,900 
Buſhel, hvoraf 59,854,551 til Hjemmebrug og 41,524,394 
til Udforſel, 59 pCt. opbrugtes og 41 exporteredes. For 
begge Staterne, kan man ſige at omtrent det halve af den 
umaadelige Maisavl blev udført. Paa denne Tid var 
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Fragten fra Kanſas City til Chicago 20 Ceuts per 100 
Bund. Omkoſtningerne ved Export bare af Mais fra 
Kanſas til Chicago belob fig altſaa til over 10 Millioner 
Dollars. Paa ſamme Tid var Fragtpriſen fra Omaha 
til Chicago 25 Cents pr. 100 Pund. Transporten af 
Nebraſkas Mais-Overſkud til Chicago beløb fig altſaa til 
henimod 6 Millioner Dollars. Hapde derimod alt dette 
Korn veret forbrugt hjemme ſaa var disſe 16 Millioner 
bleven ſparet. 

Paa Grund af disſe Tab eller Omkoſtninger ved 
Fragt, har de maattet nøte fig med en meget lav Pris for 
Maiſen og ſaaledes lidet for ſit Arbeide. Men Noget 
maa der jo exporteres. Lad os derfor ſe hvorledes disſe 

Tal vilde kommet til at ſtille ſig hvis Maiſen var bleven 
omdannet til en mere koſtbar og mindre vegtig Produkt. 
Mais og Fleſf er jo, faa at ſige, en og den ſamme Ting. 
Havde nu Kanſas og Nebraſka gjort Maiſen til Fleſk, 10 
Bund Fleſk til en Buſhel Mais, faa havde det blevet 
1, 365,648,490 Bund; 950,404,950 Bund for Kanſas og 

415,243,490 for Nebraſka. Paa ſamme Tid var Jern- 
bane⸗Fragt fra Kanſas City til Chicago 842.50 for et 
car load paa 20,000 Bund levende Svin. Transport af 

Kanſas Overſkud omgjort i Fleſk vilde altjaa have koſtet 
2,019,600 Doll., og for Nebraſkas Vedkommende 1,453,340 

Doll., og for de to Stater tilſammen 3,472,940. Beſpa⸗ 
relſen i Transport allene vilde altfaa have beløbet fig til 

næften 13. Millioner Doll. Dette er ikke det eneſte Tab 

eller den eneſte Ulempe der flyder af et faa enſidigt Jord— 

brug, men denne lille Overſigt og Exempel vil viſe hvor 
vigtig det er for Farmeren over alt at gjore ſine Produk— 
ter om til hoieſte Værdi efter Vegten, før de transpor— 

teres. Det fom gjelder om GSvin i Mais-Staterne 
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gjelder i omtrent famme Maal om Kvæg i Nord-Sta- 
terne. 

Bed at udffibe faa meget Korn, exporteres ogſaa 
Jordens Frugtbarhed, thi uden Kvæg faar man ingen 
Gjodſel. 

Hvilket Slags Kvæg er bedſt d 

Svaret vil afhænge af Omſtendigheder ſaavelſom 
Smag. Har man fine Kunder fom vil have godt Smør 

til en hoi Pris, faa er uden Tvivl Jersey Racen den bedſte. 
Er det meget Melk der onſkes, vil Ayershire Racen eller 
en Blanding Kort-Horn med gode almindelige Farmkjor 
findes fortrinlige. Holſtein-Racen udmeerker ſig ikke 
ſerligt i nogen Retning, men er fortreffelig til alle Brug, 
og bliver mere og mere fordelagtigt kjendt. 

Det bedſte Raad for den almindelige Farmer, tror vi, 

er at følge det ſamme Raad ved Opdretning af Lvæg fom 
det vi gav med Henſyn til Heſten: Velg de Kjør fom har 

de bedſte Egenſkaber, til Avlskjor, og lad dem betjenes kun 
af Oxer af reneſte Blod og af den Race ſom man helſt 
Inſker at efterligne. Velg de Kjør fom er ſunde, vakre, 

godmodige og bedſte Melkere; disſe blandet med Short- 
horn, Jersey og Holſtein, vil avle gode Dyr. Disſes 
Afſpring blandes atter med rent Blod, ſaa vil man ſtrax 
frembringe en Race der er fuldblods nok for Farmerens 
Behov. Steller man dem ſaa godt og 1 bliver 
man fnart ftolt af fin Buſkab. 

Se til at de har det godt; 1 er alt indbefat⸗ 
tet. J Behandlingen af Melkekveget ſtraffes Eierens 
Daarſtab gieblikkelig. Hvis man ſulter og mishandler en 
Ko idag ſaa faar man mindre Melk imorgen. 
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Dandet. 

Dette er faa vigtigt at vi ſkal omtale det endog her, 
ffjøndt vi har behandlet det for Heſtens Vedkommende. 
Det er endnu mere magtpaaliggende at Koen faar rent 

Band og fund Føde, thi det er nokſom bekjendt at Syg- 
domme forplantes til Menneſket gjennem Melken. Mange 
Filfælder af Typhoid-Feber er opftaaet paa denne Maade, 
og dog er mange Farmere ſene til at tro at det er noget 
ondt i at lade Kveget drikke ſkiddent og forpeftet Vand. 

Varmt Vand om Vinteren; der er heller in- 
gen Tvivl om at den Umage fom er forbunden hermed vil 

betale fig og det øiebliffelig. Naar Koen gaar ifra Vand— 
trouget, eller ifra Sloughen hvor man har hugget Hul i 
Iſen for at faa Vand, og rifter paa Hovedet, blaafer i 
Nojen, ſammenkrympet og ſkjelvende fom et Aſpelov, faa 
kan du være vis paa at der vil medgaa en god Stund 
førend hele Legemet atter vinder den Varmegrad og den 
Folelſe af Tilfredshed og Komfort, at der lober ſtort 
Melk til Pveret. Undtagen paa de allerkoldeſte Dage er 
det dog godt at Koen kommer ud en Stund for at faa lidt 
Bevægelje. 

Kalven er en Kalv, og der ſkal ofte lidt Taalmo- 

dighed til for at funne behandle den rigtig. Men en vakker 
Kalv enten den ligger i Ro eller den ſpringer og leger er 
et af de vakreſte Dyr, og man vil angre paa det, hvis den 
ikke ſtelles godt. 

Det forſte Sporgsmaal er: hvorlænge bør de faa gaa 
med Moderen? Dette beſvares forſkjelligt. Nogle figer 
en Uge, nogle to, og andre fer. Mange figer at den bør 
faa patte en eneſte Gang faa meget fom den vil og faa 
fjernes for beſtandigt, men maaſke de fleſte vil at de ſlet 
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ikke faar røre ved Moderen og end ikke faa vide at den har 
en Moder. Dette faar nu enhver ordne ſom han vil; 
Hovedſagen er at baade Koen og Kalven behandles med 

Forſtand, og det er meſt nodvendigt hvis de ſkilles ad 
ſtrax, fom vi i Almindelighed antager er det bedſte. 

Har man Fjosrum og kan ſaaledes indrette det, ſaa 
bor hver Kalv have et lidet Rum for ſig; derved kommer 
de ikke i den ſlemme Vane at fuge hinandens Ører, og 
andre [eie Baner. Rent og tørt bør de have det. Ny 
Melk fra Begyndelſen og til regelmesſige Tider. Den 
bedſte Indretning vi har ſet var hvor Kalvene ſtod hver i 
ſit Rum i en Rekke; paa Forſiden havde hver en liden 

Dor ſtor nok til at ſtikke Hovedet igjennem. Udenfor 
dette var Melfebøtten feſtet faa at den ikke kunde veltes 
eller puffes los; deri tommedes Melken og Kalven fik 
raade fig ſelv. Mange Kalve kan ſaaledes fødes paa 
nogle faa Minuter. Skal man ſtaa og holde Bøtten for 
hver Kalv til den bliver færdig, maa man have god Tid. 

Vaſk Bøtten ren hver Gang den er brugt, og luk Døren 
til. Efter en Uge begynder man at komme lidt ſkummet 
Melk i den nye, dette foroges lidt efter lidt hver Dag, og 
naar Kalven er tre Uger gammel faar den kun ſkummet 
Melk, men den bor verre ganſke fød, og beftandig varmes 
til pasſende Melkevarme, indtil Kalven er 3 Maaneder 
gammel. 

Saa ſnart Kalven viſer Tegn til at ville ſpiſe, ſaa bor 
der være lidt godt Hø fom den kan faa Tag i naar den vil. 

Hvis man vil ſpare paa Melken ſkal det være godt at 
tage lidt godt Timothei-Ho, tulle det faſt ſammen og fylde 
en Gryde med det, flaa Vand over det og lade det koge. 
Kog det i to Vand faa kommer al Kraften af det; bland 
denne, Ho⸗Theen, med Melken. Mais og Havre bør 
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Kalven have faa frart den kan ſpiſe den, allerhelft hvis den 
faar lidet Melk. 

$ede-Kvæg. 

At fede Kveg til Slagt er en Forretning fom der ſkal 
Erfaring til før det vil betale fig. De fleſte tjener meget 
[idet paa det fra Begyndelſen. Dette kommer af forfljel- 
lige Aarſager, ſaa ſom at man begynder at gjode paa en 

gal Aarstid, føder for ftærkt fra Begyndelſen, holder paa 
for leenge, eller føder uregelmesſigen. 

Jeg er vis paa at i dette Stykke,“ ſiger en Korrefpon- 
dent til et Blad,“ kan jeg give Raad ſom vil viſe. fig 
fordelagtige i ethvert Tilfælde. Jeg har jevnført min Er— 
faring med Mange af dem fom har faaet Ry for fit Fede— 
Kveg og jeg finder at de er kommen til ſamme Reſultat 
ſom jeg, og de fleſte ligeſom mig, efter fra forſt af at have 
tabt paa Forretningen. Det forſte jeg har at fremſette 
er, at Vaaren og den tidlige Del af Sommeren er den 
eneſte pasſende Tid for Fedning. Vaaren er for Dyr ſaa 
vel ſom Planten, Vextens Tid. Den lange Vinter paa tor 
Fode har bragt Dyret i en ſaadan Tilſtand at det tager 
til fig Føde med Begjærlighed og har godt af det, og læg- 
ger paa fig raffere end paa nogen anden Aarstid. J Al- 
mindelighed kan det ſiges at i Mai og Juni lægger Kvæget 
mere paa fig end paa hele Reften af Aaret. Appetiten er 
god, Føden er nærende, Luften er behagelig, Heden er 
ikke trykkende og Fluerne plager ikke. 

Begynd Fedningen i Forſten af Marts og fælg Slag⸗ 
tet imod Slutten af Juni. Begynd ikke Fedningen med 
for meget Korn, giv lidet fra Begyndelſen; fød det ftærkt 
igjennem April, og naar de faa i Mai kommer paa godt 

Gres, vil de vinde meget raſkt. Jo federe de bliver, jo 
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raſkere øger de indtil en vis Grad; de ſidſte fire Uger af 
Gjodningen øger Dyrene i Vexten hurtigſt. 

Hold noie Regning paa hvad du har givet Dyret baade 
i Vegt og Verdi, og fælg det naar det er modent for den 
bedſte Pris du fan faa. Det Lønner fig ikke at vente længe 
paa ftørre Bris; thi kommer Sommerheden vil Dyret 

tabe i Vegt, og Priſen ſjelden forgges.“ 
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Kapitel XVI. 

Søm. - 

Argen forſtandig Farmer vil forſomme at avle Svin; 
hvor mange han bør have vil komme an paa Omſteen— 

dighederne. Paa godt Mais- og Hvedeland vil det ofte 
lonne fig at have mange og tildels lægge Bind paa næften 
udelukkende Svineavl. Men hvor Mais ikke trives godt 
vil man ikke finde det fordelagtigt at avle ret mange Svin. 

Svinet maa betragtes kun fom en Maſkine til at om- 
Danne mindre værdifuld og grovere Jøde i en vegtigere og 
foftbarere Form. Skal denne Maftine arbeide tilfreds- 
ftillende, maa den være rvigtigt konſtrueret og behandles 
med Forſtand og Varſomhed. 

Der er altſaa her, ſom med andre Dyr, to Ting der 
væfentlig maa tages i Betragtning. Forſt, Svinet maa 
være af god Race og ſundt og friſkt, og for Det andet maa 

det behandles ret. 

Racer. 

For tyve til fyrretyve Aar ſiden, var Svinet her i 
Veſten et ganſke andet Dyr end det nu er. Det var langt, 
høit og tyndt; det havde lang, grov Buſt, ſtore grove 
Ører, en lang og megtig Snude hvormed det pløtede op 
Torv i Mengde ſom en breaking plow, kun ikke ſaa regel⸗ 
mesſigt. Det havde lange Ben og kunde lobe ſom en 
Hjort. Hvis Rail-Fencet var for høit til at ſpringe over, 
ſaa tog Svinet det nemt paa Nakken og lob under det. 

Det fededes meſt i Skogen pan Egengdder og om Hoſten 
ſamledes de hjem for at ſlagtes. De maatte fom ofteſt 
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feldes med Rifle, thi at faa Tag i dem levende var ikke 
faa greit. Ofte jagedes de til Byen i ftore Hjorde og 
indtil en Diſtance af 50 Mil og derover. 

Under ſkjonſom Behandling er Svinet nu blevet et 
ganſke andet Dyr. Buſt og Ben er der nu lidet af; Ører 
og Snude er bleven ſmaa og Svinet er hvad det fer ud til 
at være, bare en Fleſkedonk. 

Ved at importere Svin af bedſte Racer fra England 
og andre Land, og ved Blanding og forſtandig Opdret— 
ning har man nu opnaaet at avle Svin fom er bleven 
berømte over hele Verden, og konkurerer med de bedſte 

Produkter i Europa til ftor Arrgrelſe for Bismarck og 
den Franſke Republik. 

De fom har den ſtorſte Erfaring i Sagen paaſtaar at 
Poland China og Berkshire er de bedſte Racer for Veſt⸗ 

Staternes Farmere; en Blanding af disſe to maaſke aller— 
bedſt. J denne Blanding bor helſt Moderen vere af 
Poland China og Faderen af Berkshire Racen. De er 
begge ſtore, kraftige og hurtigvoxende Dyr. 

Opdreetning. 

Hannen bor for alting være af "rent Blod,“ og i 
Valget bør man je til at den er lang, har et dybt fraftigt 

Legeme og er ſund og raſk i alle Dele. Ørerne giver 
Tegn paa Finhed og Livlighed, Øtnene og Munden paa 
Intelligens og Spaghed. Han bor have Rum nok til at 
faa Bevægelje faa at han bliver raſk og kraftig heller end 
fed. Fritt Band og forſkjellig Slags Føde. 

Soen bør være velvoren, ſterk, ſund og ganſke tam 

og ſpak, ſaa at man kan ſtelle den efter dens moderlige 
Tar v. Altfor unge Soer fom Modre bringer Slegten 
i Forfald, men fuldvoxne og vel udviklede Modre forbedrer 
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Racen. GSaalænge den vorer bør Soen have tilſtrekkelig 
Gresgang og forffjellig Føde faa at et fraftigt og ſundt 
Legeme udvikles. Naar den er bleven betjent af Hannen, 

bør den helſt være allene, i allefald ikke ſammen med Fede- 

Svin, thi hun bor ikke fodes enſidig paa Mais for at 
fægge Fedt paa fig. Sokler, Bran, Havre, Rødder og 
godt Klover-Ho ſkaaret i Blomſtringen — dynket og blan⸗ 
det med lidt Havre —eller Maismel er meget god Føde for 
en So. Giv den alt det friſkt Vand den vil drikke og tørt 
varmt Leie. | 

Kjær den og behandle den med Venlighed faa den bli- 

ver fpag. Om 110 til 115 Dage fan de ſmaa ventes. 
En otte å fjorten Dages Tid før Yngelen ventes, hav den 
iet varmt lidet Rum, 8 å 10 Fod i Firkant, og giv den 
bare lidt tørt Straa eller Løv til Leie. Dette er vigtigt, 
thi faar den en Mengde Straa, vil den Danne et dybt 
Rede og udſettes derved for at ligge paa og dræbe de ſmaa. 

Har den en flad Seng og lades i Ro uden at forſtyrres af 
Uvedfommende, kommer Ungerne ſjelden til Skade. Den 

Ulempe at Soen ſpiſer op ſine Smaa kommer ofteſt af at 
den har faaet formeget tør og kraftig Føde faa at Maven 
fræver en Forandring, eller deraf at den er blevet ophidſet 
ved Forſtyrrelſe. 

Kogte Poteter, Mangel-Rodder, Wbler, og anden 

fjølig og ſaftig Fode bor den have i den ſidſte Tid, Derved 
bliver den i Ro og Maven i Orden. Efter Fodſelen vil 
den ikke ſpiſe ſtort de førfte Par Dage. En tynd Blan- 
ding af ſkummet Melk og Havre-, Byg- eller Mais-Mel 
og Bran er bedſt for den i den forſte Tid. Lidt efter lidt 
forgges de faſtere og kraftigere Barer til alt hvad den vil 
ede, lad Sokler og Drikke være nærende og faa meget 
den vil have. 
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Fode og Behandling. 

Naar de Smaa er blevne ftore nok til at pasſe fig ſelv, 
faa bor Rummet gjores rent og forſynes med fort Straa 
og Løv i Mængde. Gjør en Liden Aabning faa at de 
Smaa fan faa komme ud og lobe omkring i Solſkinnet; 
er der en Liden Svag en iblandt faa er det bedft at dræbe 
den ſtrax, den vil ikke Lønne fig at føde. Naar de er om- 

trent 4 Uger gamle bør baade Moderen og de Smaa have 
fri Adgang til en Yard, men lukkes inde om Natten, 

Bend Ungerne til at ſpiſe faa tidligt fom de har Lyſt 
paa det, ved at have Mad i en liden Tro hvor kun de fan 
komme til det. Giv dem en Par Gange om Dagen ſkum— 
met Melk med lidt Midlings, Kornmel, eller ſaadant og 

dertil Sokler og Affald fra Kjokkenet. Naar Kloveren er 

bleven faa ftor, lad faa baade Svin og Ungerne faa Ad— 
gang til den. Nu bor de faa al den Føde de vil have, 
bare den ikke er for faſt og ensformig; dertil bør frifft 

Band altid være tilgjængeligt. Lad dem aldrig blive 
magre eller falde af i Vægt; det lønner fig ikke at betale 
to Gange for hvert Bund de taber og det bliver jo Folgen. 

Griſerne bør fedes fra den Dag de fodes, naar de bare faar 

Bevægelje nok til at holde fig frifte. Lad de Smaa være 
hos Moderen indtil hun begynder for Alvor at jage dem 
fra ſig. 

Naar det varme Veir kommer, bor de have fri Adgang 
til en mørt men luftig Shed med Plankegulv i, hvor de 

faar fin Føde, helſt Sædforn, fra den Tid det ſkyder Ax 
indtil Froſten. Dette er af alt, den bedſte Fode for vorende 
Svin. Naar det bliver kjoligt om Eftermiddagen og 
Aftenen gaar de ud og forfyner fig i Kløveren. 

Gjentagne Forſog har beviſt at Mais allene er ikke den 
Farming med Hoved og Hænder. 16. 
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bedfte Føde til at gjøre Fleſk af; men hvid det benyttes 
blandet med anden Føde, og hvis færlig Kløver og andet 
Grønt kommer til, faa vel fom Sokler og Affald fra Kjok— 
kenet, faa er Maiſen fortreffelig og vil blive Hovedføden, 
da det jo fan dyrkes i Mengde over den ftørfte Del 

af Veſten. Byg, Havre, Mangel-Wurtzel, Poteter og 

Artichoke er ogſaa alle gode, men kan dog aldrig fortrænge 
Maiſen, ſom enhver Farmer let vil kunne indſe. 

Ber Maiſen koges for Svin d 

Dette har været meget omtviftet; og de Svine-Lærde 
er endnu ikke kommen til fuld Enighed derom—de Lærde 
kommer jo ikke til Enighed men den praktiſke Farmer er 
forlængft kommen til den Erfaring at det ikke Lønner fig 
at koge Maiſen. Der ſkal jo ſlet ikke faa Lidet hverken Ur- 

beide, Aparater eller Brænde til. 
Der er ogſaa mange Experimenter fom gaar ud paa at 

Svinet endog trives bedre og vinder mere i Vegt af ukogt 
end af kogt Mais. Men derinod tror vi at funne anbe- 
fale, efter lang Erfaring, at bløde Miaifjen—den maa 
naturligvis shelles førft. Man har et Par Traug eller 
Tonder og bruger af den ene medens man kommer Kornet 
i den anden; det bor blödes et Døgn. Enkelte Svin for- 
døier ikke let haardt Korn og andre har daarlige Tænder; 
for disſe vilde det uden Tvivl være godt om det førft 

knuſtes gjennem en grov Kværn. 
Den fom kun har to eller tre Svin beregner ikke i Al⸗ 

mindelighed faa nøie hvad Føden koſter; han har fom ofteft 
forffjellige Ting ved Haanden ſom ikke kunde benyttes paa 
anden Maade og faa maa man have et Svin eller to til at 
fpife det op; men den fom gjør en ftørre Forretning af 
Svineavl bør holde nøie Regning med Omkoſtningerne 
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for at fe hvorvidt det lonner fig. Ved nøie Jagttagelſe og 
Forſog vil enhver funne opdage den Fremgangsmaade 
ſom pasſer bedſt. 

Markedet maa man holde et vaagent Die paa; 
naar Priſen er i Stigende er det farligt at vente forlænge, 
thi ftrar efter pleier den at falde; det er klogeſt at fælge 

ſaa fnart fom Priſen viſer at der er rimelig Gevinſt ved 

Salg; ved at vente fan dette ftrar volde Tab. 

Sygdomme hos Svinet. 

Vi kan ikke her opregne de forſkjellige Sygdomme fom 
herſker blandt Svin. Men det bor hukommes at hos dette 
faa vel fom hos andre Dyr er disſe neſten altid en Følge 
af uforſigtig eller forfert Behandling og Føde. Den fom 
fer til at de har godt Husly, friſk Luft, blandet men regel- 

mesſig Føde og rent Vand at drikke, vil fjelden eller aldrig 
fide Tab ved "Svine-Kolera" eller andre Sygdomme. 
Naar Svinet udelukkende fødes paa altfor fraftig og kon— 
centreret Mad faa fom Mais-Mel, er de meſt udſatte for 

Sygdommen. Derfor er det faa vigtigt, at de faar jevnt 

efter Behag af grovere Føde. Kløver i Blomſtringstiden, 
eller Kiøver-Hø ſom er ffaaret i Blomſtringen er uden 

Tvivl det bedſte. Man jer ofte et Svin fom er faa "fedt 
at det ikke fan gaa," men fer ud til at maatte ſidde.“ 
Dette er at betragte fom en Sygdom og fommer deraf at 
Ben og Mufkler ikke har faaet den fornødne Udvikling paa 
Grund af en enſidig fedtformende Føde. 

Til alle Tider, men allerhelſt under Gjodningen, bør 
Svin ſtedſe have Salt og ren Trœaſke. Dette bør haves 
ved Haanden ſaa at de kan ſlikke det efter Behag. De vil 
aldrig tage til ſig formeget af det; det er kun naar de ikke 
har faaet det paa lang Tid, at der er Fare for dette. En 
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meget befvem Maade at forſyne Svin med Salt og Aſke 
er at have en Blanding af det ftaaende i en Kasſe der er 
forſynet med Huller ved Bunden hvorigjennem Blandingen 
naaes. Kasſen fan laves ſaaledes: man fætter fire Stol- 
per til Hjorner og ſpigrer Bord paa disſe; det nederſte 
Bret kommer 3 Tommer op fra Bunden. Paa Inderſiden 
ſpigres Treſpiller, tre Tommer brede og tre Tommer fra 
hverandre. Disſe ſtaar op og ned og naar til Bunden af 

Kasſen; derved bliver der en Rekke Hul tre Tommer ſtore 
og tre Tommer fra hverandre. Saltet og Uffen blandes 
og pakkes haardt ned i Kasjen fom bør være under Tag 
eller have Laag paa, faa at det ikke bliver vaadt eller urent. 
Saltet befordrer Fordøieljen og Aſken frier Indvoldene 
fra Orm. Jo mere Traeekul i Aſken jo bedre. Treekul er 
ſaa anerkjendt godt for Svin at de ftørfte Svinavlere fjø- 

ber det i hele Vognlees ad Gangen og lader Svinene faa 
jaa meget de onſker af Det. 

Naar de dertil faar Vand nok, er det ſjeldent at Svin 
bliver ſyge. Et ſygt Svin bor pieblikkelig ſkilles fra de 
andre og helſt dreebes og breendes op, thi der er Fare for 

Infection. 
To Ting bør foralting erindres; forſt at Svinet leg— 

ger meget lidet paa ſig om Vinteren i Forhold til Foden; 
man opnaar ſjelden mere end at holde dem ved lige. Ingen 

bør derfor føde Svin to Vintre, og helſt ingen hel Vinter 
uden han har de allerbedſte Husbekvemmeligheder, eller er i 
varmt Klimat. Derneſt maa det ikke glemmes at Gjodſe⸗ 
len fra Svin, hvis den ſamles og behandles ret, vil erſtatte 

mindſt Halvdelen af Udlægget ved at føde Dyret. 

Fryſe bor foralting ikke Svinet. Kan man ikke ſkaffe 
ſig ſaa ſimpelt Hus ſom det hvoraf vi har givet Tegning i 
Kapitlet om Farm-Bygninger, faa kan man lægge op et 
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fimpelt firfantet Stokhus eller Pen paa et tørt Sted og 
tekke det med Gtraa eller Myrehs. Lad de underſte 3 
Fod være ganſke tette faa Svinet ikke berøres af Blæft og 
Snefog; opunder Taget bør der være Aabning nok for 
friſk Luft. 

En endnu ſimplere Maade ſom har gjort god Tjeneſte 

paa mange Steder er at ſette Stolper i Jorden og bringe 
dem ſammen med Toppen i Form af en“ Wigwam,“ uden- 

paa disſe et Lag af Straa og derpaa et af Jord. En fri 
Aabning paa Sydſiden for Indgang. 

Det lønner fig ikke at føde Svin hvis de fryſer. 
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Kapitel XVII. 

Faaret. 

Aa gode Hyrde kjender fine Faar og kjendes af fine.” 
Fra Patriarkernes Dage indtil vore har det været 

befjendt at ikke enhver er ſkikket til at være Faarehyrde. 

Det fan ſiges om Faarehyrden fom om Digteren at han er 
født til fit Kald, iffe opdragen til det. Dette fommer 
maaſke deraf at Faaret er et frygtſomt, hjelpeføft, enfol- 
digt og fvagt Dyr, og derfor trænger færlig til Hyrdens 
Omhu, Beſkyttelſe og Hjelp i mange Omſtendigheder. 

Det vil dog ikke herved forſtaaes at Faarehyrden ikke, 
ligeſom Andre, har Nytte af Erfaring og kan have godt af 

praktiſke Raad og Vink fra Andre. 
Faaret er bgieligt af Naturen, næften enhver Race fan 

med Forſigtighed vennes til at trives under de forfkjelligſte 
Klimatforholde. Spanſke Merinos trives, for Exempel, 

meget godt endog i nordlige Bjerglande, men Overgangen 
maa være gradvis. 

Den forſte Betingelſe for Faarets Trivſel er, at det 
maa være tørt. Paa lavt og ſumpigt Land bør man ikke 
forføge at avle Faar; det vil ikke lykkes, felv med den 
(tørfte Omhu. 

Paa hoit og bakket Land, helſt med Kalkgrund trives 
det bedſt, frifft Band er ogſaa en Nodvendighed, faavel- 
fom Ly mod fold Bind. 

Behandling og Feode. 

(Efter disſe almindelige Bemerkninger ffal her gives 
de vigtigſte Trek af Faarets Behandling. Endnu mere 
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om Faaret end om andre Husdyr gjelder det at det vil 
ikke lønne fig at have dem uden de pasſes godt. Bedre 
faa med god Rygt end mange med ſlet. Hverken de ſmaa 
kortuldede Merinos eller de ftørfte languldede engelſke 
Faar anbefales den almindelige Farmer, der ikke ſpecielt 
legger fig efter Faareavl. Et middels Faar med middels 
lang Uld er det ſikreſte. 

Varme, tørre og rene Huſe eller sheds er en Nødven- 
dighed for Faarene, dog taaler de bedre Kulden end fold 

Bind og Regn. Andre Dyr bør ikke gaa ſammen med 
dem. Er Huſet faa ftort at de fan faa fin Føde inde i 
ondt Veir, faa er det faa meget bedre; hvis ikke, bør Hek— 

fen være under et Tag faa at de fan beſkyttes mod Regn. 

Om Dagen bør de funne lobe ud og ind fom de vil. Hvis 
der er Hunde i Nabolaget, bør Døren lukkes om Natten, 
ellers bør de faa Lov til at fove ude om Natten ogſaa, 

hvis de foretrekker det. 
Giv Faaret godt Hø; Kløver holder de meget af; alt— 

for ſtiv Timothei kan de ikke godt ſpiſe. Shelled Mais og 
Havre blandet og lidt Rodder hakket fint bør de faa hver 
Dag. I koldt Veir voxer Ulden hurtigt og da bør de fodes 
godt ellers bliver de magre og kommer i Baghaanden. J 

Mangel af godt Hø, vil godt Havreſtraa hakket fint, dyn- 
ket og beftrøet med Mais-, Havre-, Byg- eller andet Mel 

være en god substitut. Et friſkt, voxende Lam vil ſtrax 

udmagre Moderen hvis det ikke faar faa meget det vil af 
nærende Føde. Saadanne bor helſt ſkilles fra den øvrige 
Flok. Om Vaaren bor de ſom har Lam have den rigeſte 
Græ3gang. Kløver blandet med andre "tamme" Gres— 
forter er bedſt. Vildt Gres paa høite Bakker er ogſaa for- 

treffeligt. 
Har man et Fence fom fan flyttes, faa kan man benytte 
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ſmaa Hjorner og Kroger fom ellers blev ubenyttet og ſaa— 

ledes finde rigelig Føde for nogle Faar. De liker Om— 
ſkifte og trives ikke fænge paa famme Sted. Selv om der 
ikke er bedre eller mere Græs, vil de heller komme ind i 
ufjendt Havn. Selv om Hjorden ikke er meget ſtor, er 
det bedre at dele den faa vel fom Havnen i to og lade dem 
bytte pasture hver to eller tre Uger. 

Friſkt Band maa de have faa meget De vil, ftaaende, 

ufundt Band volder Sygdomme ſom ikke let kureres. 

Om Vinteren bor de have Salt mindſt en Gang om 
Ugen; om Sommeren bør det altid være tilgjengeligt. 

Overgangen fra tørt til grønt og fra grønt til tørt 

Foder maa ikke være for brat, thi det volder Uorden i 
Maven og Fordgielſes-Organerne. Lad ikke Faareflokken 
lobe om paa Havnen fortidlig om Vaaren medens Marken 
er blød og Gresſet for lidet; Derved beſkadiges Havnen 
meget mere end man ofte mener. Det er altid godt, men 
allerhelſt ved Overgangstiden om Høft og Vaar at have 
lidt Svovel blandet med Galtet—3 Unzer Svovel til et 
Bund Salt; lad dem ſlikke det efter Behag; det vil fore- 
bygge Kolik, Forſtoppelſe og andre Uleiligheder blandt 

Hjorden. 
Hvis Faaret ikke har havt rigelig Næring om Somme- 

ren og Efteraaret, faa er det dobbelt fornødent at det faar 
god Rygt om Vinteren. Faaret er af Naturen forfynet 
med den Gave at famle meget Fedeftof om Nyrerne og 

Indvoldene medens det gaar paa Havnen; dette danner et 

Slags Oplag mod Vinteren da der paa den Tid ffal meget 

til at give Ulden den nødvendige Vert. Faaret ligner i 

dette Stykke Bien, der famler Binterføden om Sommeren. 
Er Faaret derfor ikke i bedfte Stand naar det kommer ind 

fra Havnen, maa det have des rigere Forſyning derefter. 
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Lammene. 

Faarets Svangerſkab varer i 154 Dage. Er der til- 
ſtreekkeligt varmt Fjosrum faa gaar det an at Lammetiden 
er i April, ellers er Mai den heldigſte Tid. Hverken de 

ſmaa eller deres Mødre taaler Kulde paa den Tid. Det 
videre om Dette Emne ſkal vi tillade os at citere efter den 
bekjendte amerikanſke Faareavler Stephen Powers. 
Hvad han ſkriver gjelder ſtore Faarehjorder, men det fan 

jo pasſes paa de mindre: „J Lammetiden bør man holde 

nøte Vogt med Hjorden og fe til den hver Time. Hvis et 
gaar til Siden og bliver allene, ſaa bor du gaa til det og 
yde den Biſtand du kan. Her kommer Erfaring til Nytte, 
fom bor ſoges hos dem fom har den, eller hos Dyrlægen. 
Det unge Faar ſom lammer for førfte Gang er udfat for 
Ulemper fom kan afhjelpes ved kyndig Biftand, men rør 
ikke ved det uden du er vis paa at hun trenger det og at 
du kan hjelpe. Undertiden vil Moderen ikke tage ſig af 
Lammet; i ſaadant Tilfelde bør hun fjernes fra Hjorden 
og lukkes inde med Lammet; med lidt Tvang og Hjelp vil 
hun med Tiden give efter. 

Lammene bør ſkjeres og Halen afſtumpes om Vaaren 

for Fluerne kommer og lidt fish oil haves paa for at holde 
borte de Fluer fom allerede funne være komne. Hav et 
Traug med Laag paa i Havnen og [ad der altid bære Salt 
i det for at fære Lammene til at ſpiſe af Trauget eller 

Troen. Ven dem af fra Moderen tidlig i Auguſt; Hav 
Modrene paa den tørrefte og ſnaueſte Havn og Lammene 
paa den rigeſte og friffefte. Lammene behøver mere og 
Modrene mindre Føde for en Tid efter Adſkillelſen. Men 
for alting maa ikke Lammene komme i en Ager hvor der er 
dødt eller uſundt Band. Saadant Vand foraarſager de 
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Paraſiter fom volder den Sygdom fom kaldes Paper skin, 
den meft dødelige Sygdom fom amerikanſke Faar har 
at kjempe med. Det fugtigfte og ſumpigſte Lavland med 
frifft rindende Band, er at foretrekke for det tørrefte og 
reneſte Bakkeland der ikke har andet Vand end en fløv og 
ufriff Spring. Efter Faaret er et Aar gammelt er det 
ikke ofte udſat for denne Sygdom. Hvis Lammene er ſene 

Vaarlam, bor de have al den Bran de vil ſpiſe for at 
bringe dem i god Stand for Vinteren. Man begynder 
med lidet og venner dem til den gradvis; om en kort Tid 
vil 100 Lam ſpiſe en Buſhel Bran om Dagen —ſenere faa 
meget De onſker. Naar Froſten begynder, faa bland lidt 
Havre i den og naar Sneen falder, lidt Mais —Halvpdelen 
Bran, 4 Mais og 4 Havre. Denne Blanding med Fodder 

Corn (grøn Maisſtilk) og Hø er den bedſte Vinterføde for 
Faar. Den ſamme Forſigtighed bor iagttages med Lam 
ſom med vorne Faar naar de ſkal ſkifte fra grønt til tørt 
og fra tørt til grønt Foder; det maa ikke ſke med en brat 
Overgang, men gradvis. 

For de kommer paa Havnen om Vaaren bør al Ulden 
klippes af omkring Enden og paa Bagbenene hvor Mogen 
kan blive hængende, faa at de kan holde fig rene. Dette 
er færligt fornøden med dem fom ffal bære; hvis de be— 
handles med Forſigtighed kan det foretages uden ringefte 

Fare. At forfømme dette er en Skjendſel. Mak kommer 
paa Faaret til ſtor Uleilighed for Hyrden og uendelig 
Smerte for Faaret. Endog om Sommeren ved Afven— 
dingstiden bor Hunlammene klippes bag for at forhindre 
den vemmelige Peſt, Makken. Et Lam ſom angribes af 

disſe, buffer ſnart under; og efter at de har faaet nogle 
faa Dages Raaderum, er det neſten umuligt at frelſe 
Lammet. 
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Vaſkning. At vaſke Faaret er en Uſkik fom under 
de nuværende Forhold, det er neſten umuligt at blive 
kvit. Da det endelig maa gjøres (om man ikke ſkal ide 
Tab ved Salget af Ulden) faa bor Eieren fe til at det 
gjøres faa omhyggeligt og faa lempeligt fom muligt. 
Vaſt dem tidlig paa en klar, varm, ſtille Dag og hav dem 
paa en ren Havn faa de kan torres uden at beſmudſes. 
Paa den Maade vil de ſjelden beſkadiges ftort ved Vaſk⸗ 

ningen. 
Klipning bor foretages omtrent to Uger efter Vaſk— 

ningen. Men de maa ikke klippes naar Ulden er i mindſte 

Grad fugtig enten ved Dug eller Regn. Heller ikke maa 
Ulden pakkes i et fugtigt Rum eller nær Jorden; den vil 
let beſkadiges af Mugge. 

Naar der klippes har man Vegten ved Haanden og et- 
hvert Faars Uld veies. Hvis Ulden er for let eller Faaret 
ſer daarligt ud, har daarlige Tender eller begynder at 
viſe nogenſomhelſt Alderdomsſvaghed, faa bør det merkes 
til Salg" og fjernes fra den øvrige Hjord, fodes vel for 

en Tid og faa ſelges til Slagt, for det man kan faa. Det 
lonner fig aldrig at have Faar der er kommet forbi den 
friſke Alder. 

Forhaſt dig ikke med at fælge Ulden; i de fleſte Til- 
fælde vil Priſen være bedre 3 eller 6 Maaneder efter Klip— 
ningen, thi paa Klipningstiden føger Kjobmendene altid 
at trykke Priſen ned.“ 

Faarets Sygdomme. 

Af disſe ſkal vi kun omtale et Par af de vigtigſte, efter 
ſamme Authoritet. Paper skin (hvad denne Sygdom 
kaldes paa Danſk er os ikke bekjendt) er en Benevnelſe der 
indbefatter forſkjellige Former af ſamme Sygdom. Det er 
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Lam og Ungfaar fom er meſt udſat for den. Den foraar- 
ſages ved en Paraſit i Indvoldene. Medicinſt Be- 
handling er ſjelden tilfredsſtillende. Det bedſte vi kjender 
er at give en Gang om Dagen en Theſke Terpentin og 
Linolie i lige Dele. Hvis Sygdommen er i Maven er 
Pumpkin at anbefale; man ffjærer den itu og Lægger den 
i Kasſen med Fladſiden op, faa at de faar ſpiſe op Sæden 

fom antages at have ftørfte Virkning. Sygdommen er 
meget vanjfelig at kurere; det bedſte er at ftelle Dyret faa 
at det ikke faar den, og dette opnaaes ved at føde Lammet 
godt faa at det holder fig i god Stand hele Sommeren. 

Det fom man maa vogte fig meft for er, fom vi før har 
fagt, daarligt Band. Springvand fom løber fagte og 
bliver ftaaende i ſmaa Putter er det veerſte. 

Sygdommens pdre Kjendetegn er et blegt, blaaagtigt, 
blodloſt Skind, Mathed og Aftagen i Tyngde; er Syg— 
dommens Sede i Nyrerne faa vil Dyret gjøre Vand tidt. 

Foot rot og Scald foot. Disſe Sygdomme bor ikke 
forvexles. Den forſte er ſmitſom, den anden ikke. Begge 
viſer ſig forſt i Kloften af Hoven, eller, ſom man ſiger, 
mellem JTæerne. De førfte 3 å 4 Uger er det meget van- 

ſkeligt at ſkjelne mellem dem. Hvis det er virfelig Foot 
rot, vil den nu begynde at ſprede ſig blandt Faarene; og 
jaa er man rigtig i Kniben. Sygdommen udvikler fig fra 
„ilde til verre,“ og ſtrax er hele Foden fordervet. 
Hvis det bare er Scald foot kan det vare i Uger og Maa⸗ 
neder for andre faar det, og ofte bliver det godt igjen af 

ſig ſelv. J varmt Veir kommer der ofte Mak i det, og da 
bliver det brydſomt nok. Scald foot er ikke farlig, men 
af Frygt for at det dog virkelig kan være eller blive til 
Foot rot, bor den helſt behandles ſom ſaadan ſtrax. Det 

bedſte Middel er at ftrø fint pulveriſeret blue vitriol ind 

2 ass 5 vet 
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i Kloften af Foden, og fe til at det kommer vel ind i alle 
Sprekker. Hvis det er virkelig Rot faa bør alt det be- 
ſkadigede ſkaanſelloſt fjerne3 med Kniven og Foden ſettes 
ned i blue vitriol opløft i varmt Band. Lad Faaret fjer- 
nes fra de andre og gaa paa en tør ren Havn; gjentag 
Operationen en Gang om Ugen indtil Sygdommen for- 
ſvinder. | 

Grub in the head er en anden ſlem Plage for Faaret, 
og viſer fig derved at det bliver ſvimmelt, lober omfring i 
en Cirkel og gjør vilde Sprang. Læg Faaret paa Ryggen, 
tag et ſterkt Hvedeſtraa og ſtik det ſagte og forſigtigt op 
i Neeſeboret indtil 5 å 6 Tommer, trek det ud igjen og 
fyld det med Terpentin og ſtik det atter ind og blaas Ter— 
pentinen ud af det. Lad Faaret op og efter nogle Minu— 
ters Hvile, gjentag Operationen med det andet Neſebor. 

For Kolik og andre Sygdomme der kommer af for 

brat Afverling fra Gres til Hø giv det dygtigt Salt. 
For vegetabilſk Forgiftning giv Faaret en 
halv Pint Whiskey, et Lam forholdsvis mindre. For 
Diarrhoe giv to Spiſeſkeer Linolie. For Mak paa Hu- 
den, klip Ulden af ſnaut og hav paa friſk, tynd Tjeere indtil - 
den naar Huden overalt. For Ticks giv ſtadig Adgang 
til en Kasſe med 3 Dele Salt og 2 Dele Svovel, og lad 
ikke Faarene være ude i Regn. For Skab giv det 
Svovel og Linolie. | 

Overſigt. 

Det maa ikke forglemmes at Faaret vil have det tørt 
og rent; vil beſkyttes mod Vind og Regn; at hvis det gaar 
magert ind af Havnen om Hoſten vil det være vanjfeligt 
at bevare det over Vinteren. Den ſom ikke kan give det 
en tor og god Havn, og Ly mod Bleſt og Regn, altid tørt 



254 Farming med 

under Foden, bør ikke befatte fig med Faareavl. Fjoſet 
bor gjores rent ofte, thi begynder Gjodſelen at afgive 

Ammoniak, faa bliver Faaret ſygt. Friſkt Vand kan det 
ikke undvere, og Omvexling i Havn vil det have, bare for 
Omvexlingens Skyld. Det var de gamle Faarehyrders 
Sedvane at flakke om med ſine Hjorder fra en Bakke og 
Gresgang til en anden og flukfe deres Torſt ved rindende 
Vandbekke. Dette har vedblevet at være Faarets Natur. 
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Kapitel XVIII. 

Høns. 

N vigtigſte Punkter i Behandlingen af Hons blev om- 
talt under Beſkrivelſen af Honſehuſet i Kapitlet om 

Farmbygninger. 

Den fom har Raad til at bygge et koſtbart Honſehus 
har ogſaa Raad til at fjøbe Bog og holde Blade ſerligt 
om Honſeavl og for ham ſkriver vi altſaa ikke her. 

For at faa Eg om Vinteren, maa Hønjene 
rygtes med Omhu. Herom ſkriver A Western Farmer i 
American Agriculturist ſaaledes:“ Lad os begynde med 

30 et Aar gamle Høner og to Haner, ſom en pasſende 
Flok. Efterſom Eg koſter to til tre Gange ſaa meget om 

Vinteren fom om Sommeren, ſkal vi beftræbe os for at faa 
Eg om Vinteren. Omtrent ved Midten af Oktober bør 
Hanerne lukkes ind i et Sted for dem allene og fun komme 
ſammen med Honerne lidt for Rugningstiden om Vaaren. 
Hønjene fødes to Gange om Dagen ſaa meget de vil ſpiſe. 
Om Morgenen faar de ſkrellet Mais, Smaahvede, Havre 
og kogte Poteter blandet ſammen med kogende Vand. Det 
bor ſtaa en Timestid for det gives til Honſene. Lidt 
hakket Log, nogle Kjodſtykker, nogle Fleſkelevninger, ikke 
fede, og lidt rod Pebber bor ogſaa komme til. Om Afte— 
nen faar de Mais, Hvede, sereenings, og Havre, alt tørt. 
Et Kaalhoved fæftes paa Væggen, 6 Tommer fra Gulvet, 
faa Honſene fan pille af det efter Behag. Hakkede Wbler 
er ogſaa meget gode. Friſkt Vand maa de have hver Dag. 
Varm ſkummet Meltt er fortreffelig i koldt Veir. Rens 
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Vandfadet hver Dag. Gtøvkasjerne bør være 8 å 10 

Tommer dybe og altid tilgjengelige. Kasſer med grov 
Sand og fint Stengrus ligeſaa. Knuſte Sſtersſkal er gode. 
En Kasſe med Ben, knuſte fmaa fom Wrter og gammelt 
Plaſter bor ogſaa findes i Huſet. 

Rederne gjores rene en Gang hver tre Uger, dynkes 

med Keroſinolie og forſynes med friſkt fort Straa hvori 
kommes lidt pulveriſeret Svovel. Rekkerne ſprinkles med 
Keroſin en Gang om Maaneden. Gjodſelen ſkrabes væt 
hver Morgen og hele Gulvet feies rent en Gang om Maa— 

neden. Omtrent en Gang hver to Maaneder, jages alle 
Honſene ud og alle Aabninger lukkes tet, et Fad med friſke 
Gløer fættes paa Gulvet og et Par Haandfuld Svovel 
kaſtes paa Glgerne. Derpaa lukkes Døren hurtigt og 
lades lukket en Timestid, faa aabnes alle Dore og Vinduer 

og intet levende Voeſen faar komme ind for det er fuld- 

ftændigt luftet ud. Et Par Gange om Aaret vaſkes det 
hele indre med Kalkvaſk.“ 

Dette fer ud fom et fvært Arbeide, men naar man 
kommer i Vane med det ſaa vil det ikke koſte ftort Befvær 
eller Udlæg, og det vil betale fig godt. At man netop til 
Punkt og Prikke maa folge den her givne Opfkrift er jo 
ikke ſagt; men det vil viſe omtrent hvordan det bør gjøres. 
Den Føde man har kan man bruge, kun med de alminde- 
lige Forholdsregler ſom her er antydede. Nogen grov 
vegetabiljf Mad bor de have; det kan være Kaal eller 
andet. Stengrus i en eller anden Form er nødvendig 
til at danne Egſkallet af. Stov og Svovel, Keroſin og 
Kalkvaſk for at befri Honſene fra Inſekter. 

J Haven bor der plantes ſaadant ſom er tjenligt til 

Honſefode. Et lidet Stykke med Solblom (Sunflowers), 
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lidt fen Kaal; Tomatoes er fortreffelige for Honſene ſent 
paa Høften. Nogle faa Tobaksplanter kan gjore god 
Tjeneſte ikke fom Føde, men nogle Stykker torre Tobaks⸗ 
løv i Redet naar der ruges er en Komfort og Beſkyttelſe 
baade for Moderen og de ſmaa Kyllinger. 

; 

Å 

å 
| 
i 
3 
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Kapitel XIX. 

Bier og Biavl. 

å 3 iavl endnu mindre end Honſeavl kan ſiges at være 
J fpecielt en Farmer-Beſkjeftigelſe. Mange af de 

bekjendteſte Honningdyrkere er ikke Farmere, men bo i 
ftørre Byer eller i deres umiddelbare Nærhed uden at være 
Jorddyrkere. Saa lidet afhængig af Jordeiendom er 
Biavleren, at en af de meſt befjendte af dem Mr. C. F. 
Muth i Cincinnati, endog har ſine Bier paa Taget af ſit 
Store. Men efterſom Honningen vindes af Blomſter paa 
Marken, helſt af Træer eller Gres fom dyrkes af Farme— 
ren ſaa bor dog Honningen helſt klasſes blandt oe 
produkter. 

Honning er en ſund og velſmagende Føde, og den Tid 
vil viſt komme at den bliver mere almindeligt brugt af alle 
Klasſer. Dens Dyrkning er dog faa forſkjellig fra almin— 
deligt Jordbrug og Kvegavl at det ikke kan ventes at gaa 
raſkt med at faa den almindelig indført blandt Farmere. 

Den ſtiller ogfaa faa mange Krav paa Dyrkerens Tid og 

Tanke at langtfra alle Farmere kan lægge dette til fine 
mange andre Sysler uden at et eller andet kommer til at 
forſommes. Vi fkal derfor her ikke gaa ind paa en udfør- 
lig Fremſtilling af Biavlingens Enkeltheder, men kan be- 
lyſe den faa vidt i Almindelighed at Gjennemlæsningen 
kan blive beſtemmende for enten man vil gjøre Forſog i 
den Retning eller ei. 

Hindringer og Betingelſer. 

Frygt for Biens giftige Sting er en af de virkſomſte 
Hindringer for Biavlens almindelige Indforelſe blandt 
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Landfolket; og det er ikke en ganſke ugrundet Frygt. Der 
er mange ſom ſlet ikke taaler Biens giftige Brod, men 
bliver voldſomt ſyge af et eneſte Sting, og i enkelte Til— 
fælde har et ſaadant havt Døden tilfolge. Vi kjender en 
Mand fom i mange Aar havpde dyrket Bier med ftort Held, 
og gjort den til fin fornemſte Beſkjeeftigelſe, men fom dog 
maatte flutte dermed fordi hans Datter blev flere Gange 
farligt ſyg af en Bies Sting. 

Den fom agter at gjøre Forſog i denne Retning bør 
derfor forſt forvisſe fig om fin Natur i dette Stykke, og 
det er der rig Anledning til hos den nermeſte Biavler. 
Hvis det ſvulmer meget op og heftig Feber følger med, faa 
er det klogere at fjøbe Honning end at dyrke den. Noæften 
alle lider mere eller mindre af det førfte Stik, men efter et 

Par Gjentagelſer bliver Giften indpodet i Legemet; man 
bliver faa at fige vaccineret, og har ſenere ikke nogen 
Men af det. Saa gaar det i de fleſte Tilfcelde. Naar 
man forſt bliver vandt til Bierne og dertil bruger de al— 
mindelige Forſigtighedsregler ſaa er man ſjelden udſat 

for Angreb af Bien. Den lærer fnart fin Herre at 
kjende og han kan i Regelen omgaaes dem i ſtorſte For- 
trolighed. 

Streng Vinterkulde er en af de virkſomſte Hin- 
dringer for Held i Biavl; i nordlige Egne er det derfor 
vanſkeligt at overvintre Bierne. J de gammeldagſe Straa— 
kuber ſom tildels endnu bruges i de Nordlige Lande, var 
det ikke faa vanſkelig at bevare Bierne over Vinteren, thi 

de har den dobbelte Fordel at de er paa en Gang varme 
og luftige, men til Gjengjeld faar man neſten ikke noget 
Honning⸗ÜUdbytte ved Brugen af dem. J Danmark og 
andre Europeiſke Lande bruges nu meget de ſaakaldte 
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Portſtader der forbinder flere af Straakubens gode Egen— 
ſkaber med nogle af Træfubens Fortrin. 

Flere af de ftørre Biavlere i Amerika bruge nu at 
transportere hele deres Bibeholdning til Sydſtaterne for 
at overvintre dem, da Transporten koſter mindre end det 

Tab de lider ved Vinterkulden i nordlige Egne. 

En varm Kjelder, hvis den tillige er tor, luftig og ren, 
giver fortreffeligt Herberge om Vinteren. Der er ogſaa 
forſkjellige Maader at huſe dem paa ude, ſaa at de ikke 
tager Skade. Man benytter fig hovedſageligen af dob— 
belte Kuber, Mellemrummet fyldt med Sagflis, Avner 

eller fint Trekul. 

Paa et Sted hvor der ikke er tilftrækfeligt Forraad af 
Blomſter eller hvor Biavlerne er bleven altfor mange, 
vilde det jo ikke nytte at begynde med denne Forretning; 
men ſaadanne Filfælde indtræder jo meget ſjeldent. Til⸗ 
fældet er at Millioners Veerdi af Naturens ſkjonneſte 

Produkt gaar aarlig tabt af Mangel paa Bier til at ſamle 

det, og den Tid nærmer fig uden Tvivl, naar denne edle 

Gave vil opſamles med ftørre Omhu. 

Held med Biavl ligeſom med andre Ting, er dog mere 

betinget af Mandens Egenſkaber end af Naturforholde. 

Den fom vil flaa ind paa dette Felt bor ikke være feig- 

hjertet eller forſagt. Dette beviſes af den utallige Mengde 

ſom har begyndt, men ikke holdt ud. Altfor mange har an— 

taget at dette er en af de ſkjonne Undtagelſer til den Regel 

at man kan tjene gode Penge uden Arbeide. Honning— 

dyrkning er ikke et mußkel- og hilſeforterende Arbeide, 

det er ſandt, men der ſkal foralting Aarvaagenhed og Paa— 

pasſenhed til. Bierne maa aldrig glemmes, og naar 

noget ſkal gjøres faa maa det ffe til vette Tid og uden 

1 
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Opfættelje. Har nu en Farmer forſtjellig Jorddyrkning; 
Heſte, Kvæg, Svin, Faar og Høns faa maa han beſidde 

mere Aandsfriſkhed og utrættelig Aarvaagenhed end de 
fleſte Mend er forſynet med, ffal alle disſe Ting rygtes 
paa den fordelagtigſte Maade, og det fom ikke gjøres paa 
bedſte Maade, vil i Længden ikke lonne fig. Bedre at 
rygte to Ting godt end ti daarligt. 

Den ſom vil have med Bier at gjore, har Brug for en 
betydelig Grad af Intelligens og gode Jagttagelſes-Evner. 
Har han disſe og tilftrækfelig Frihed for andre Bekym— 
ringer der optager Tid og Tanke, faa vil han uden Tvivl 
finde Biavl den interesſanteſte og Wage Sysſel⸗ 
ſettelſe. 

Lerere, Forretningsmend, Advokater, Preſter, der 
ikke maa reiſe formeget og alle ſaadanne hvis Levevis og 

Beſkjeftigelſe er rolig og lidt ensformig, vil i Biavl finde 
en behagelig, helſig og tildels meget lonnende Adſpre— 
delſe. 

Har Farmeren flere halvvoxne Sonner eller Døtre, 

ſaa vilde det vere et fortreffeligt Middel til at opdrage 

dem til Gelvftændighed, Agtpaagivenhed og til tid— 
ligt at [ære at bære Anſvar, om Faderen hjalp dem 
til at begynde med Biavl og frævede af dem at det ſkulde 
gjores med Flid og Noiagtighed. Gevinſten burde da 

tilfalde Dyrkeren ſom Opmuntring og Erſtatning for tro— 
lig Arbeide. 

Men hvem det er, enten det er ung eller gammel, ſom 
begynder Biavl, bør forſt ſoge Raad hos dem fom er kom— 
petent til at give det, og faa forſkaffe fig en fuldftændig 

Qwrebog og et Tidsſkrift om Biavl. Uden disſe, med flit— 
tig Studium og Jagttagelſe vil ikke en af Hundrede blive 
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lege ved i den nyvalgte Forretning. Og er der noget i 
Biavl, enten det er Fornøielje eller Gevinſt, faa maa der 
være nok af det til at opveie mod et Par Dollars Udlæg 
om Aaret i denne Retning. Vi ſkal derfor her ikke for- 

ſoge at give Undervisning i Biernes Behandling og Drif— 
tens Detalier, men kun give et lidet Indblik i 

Biernes Natur og Leveſet, 

for om muligt, at vekke Interesſe for denne meerrkelige 
Skabning *. 

1. J et fuldkommen udviklet Bifolk, forekommer der 
tre Slags Bier: Viſeren (Dronningen), Arbeidsbien 
og Dronen. Allerede af deres Ydre kan man fe Forſkjellen, 

da de hverken have ſamme Form eller Størrelje; men en 
mere veſentlig Forſkjel viſer fig dog i deres Udvikling, 
Levevis og Forretninger. Arbeidsbien er baade den kor— 
teſte og den tyndeſte; Dronningen er derimod den leengſte 
og Dronen den tykkeſte. 

J Foraaret ſer man kun Arbeidsbier, naar man paa 

en ſkjon Dag iagttager et Bifolks Virkſomhed; men fra 
Juni til Auguſt vil man derimod neſten ved ethvert Stade 

have Leilighed til at fe Droner, fom udmeerke fig ved deres 
Gtørrelje, afſtumpede Bagliv og kraftige "Drønende" 
Flugt, hvoraf de have faaet deres Navn. Dronningen 
har man fjelden Leilighed til at fe, da den, undtagen ved 

Parringsflugten og Sværmingen, altid opholder fig inde 
t Stadet. Faar man Sie paa den, vil man finde, at den 
udmeerker fig ved fin Længde, fit ſlanke og tilſpidſede Bag— 
Liv og fine livlige Bevegelſer. 

At kjende disſe tre Slags Bier og med Lethed at funne 

* Efter et danſt Verk af B. Bojeſen. 



Hoved og Hænder. 263 

ſkjelne dem fra hinanden er af veſentlig Nytte for Bi— 
avleren. Iſeer er det dog gavnlig at funne kjende Dron- 
ningen, da den ofte maa udfanges af et Stade; man bør 
derfor ſe at ſkaffe ſig lidt Ovelſe deri. 

2. Viſeren (Dronningen) er et Stades eneſte fuld- 
komne Hunbi. Den lægger alle Eggene, ſaavel dem, 
hvoraf der udvikles Arbeidsbier, ſom dem, hvoraf Dron— 

ninger og Droner udkleekkes. Den fremkommer af et i en 

Viſercelle lagt og befrugtet Eg. Kun fordi den bliver 
lagt i en ftørre Celle og faar en rigere og kraftigere Noæ- 
ring, bliver den fuldftændig udviklet; thi Egget hvoraf 
den fremkommer har i enhver Henſeende den ſamme Be— 
ſkaffenhed fom de, hvoraf Arbeidsbier opkleekkes. Af Egget 
fremfryber inden tre Dage en Larve (9: en lille Orm) 

ſom forbliver 5 Dage i den aabne Celle.“ (Paa den Tid 
forſyner Arbeidsbierne den med faa rigelig Føde at den 
altid har noget tilovers.) Derefter lukker Arbeidsbierne 
Cellen med et Laag, og i de folgende 8 Dage kaldes den 
Puppe. I denne Tilſtand foregaar en ſtor Forandring 
med den, ſaa den paa den 16de Dag efter Eggets Lægning 
er bleven til en fuldkommen udviklet Bi. Til dens 
hele Udvikling medgaar der altſaa i alt 15 
å 16 Dage. J et Stade taales kun en fri Dronning. 

Saafremt en ſaadan derfor meerker, at der er beſatte 

Dronningceller i Stadet, vil den ſnareſt mulig ſoge at til— 
intetgjøre dem, eller, hvis Arbeidsbierne forhindre den 
deri, jværme ud af Stadet. Er dette ſkeet, vil den eeldſte 
af de i Dronningcellerne værende Dronninger „lobe ud“ 
(D: fodes). Tilintetgjores nu de øvrige Dronningceller, 
og den unge Dronning meerker, at den er Stadets Ene— 
herſkerinde, flyver den ſnareſt muligt ud for at parre ſig 

med en Drone. 
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Denne Parring foregaar altid ude, høtt oppe i den fri 
Luft, og i Regelen efter 3 Dages Forlob. Lykkes Par- 
ringen ikke efter 3 Ugers Forlob, vedbliver Dronningen at 

være ufrugtbar, og den er da kun iſtand til at legge Eg, 
hvoraf der fremkommer Droner, felv om Eggene legges i 
Arbeidsceller. Cellerne lukkes i dette Tilfcelde med et top⸗ 

pet Laag, og Yngelen kaldes Pukkelyngel. Egleegningen 
begynder omtrent tre Dage efter Parringen og en ret 
frugtbar Dronning fan i Sværmetiden Iægge 2,000 å 
3,000 Eg om Dagen. Dronningen parrer fig fun en Gang; 
men naar Parringen har været heldig, fan den i 4 å 5 

Aar lægge befrugtede Eg. Efterhaanden aftager dog dens 
Frugtbarhed, og efter Faars-Alderen vil den fom ofteſt kun 
være iſtand til at lægge ubefrugtede Eg. 

Bierne dreber ofte ſelv den gamle Dronning, før den 
bliver aldeles ufrugtbar, fordi de have en Forudfglelſe af 
den dem truende Undergang, ſaafremt den fik Lov til at 

leve. Iſtedet for den dræbte opklekkes nu 
en eller flere Dronninger af Eg, der fore— 
findes i Arbeidsceller, hvilke i den Henſigt 

blive omformede til Dronningceller. Det 
ſamme ſker naar man med Forſet gjør et 
Stade dronningloſt. Den nye Dronning vil da 
fodes 12 à 14 Dage efter at den gamle er bleven fjernet. 
Det er af megen Vigtighed at lægge Meerke til denne 
eiendommelige Omſtendighed, da hele Aflegningskunſten 
grunder fig herpaa. Dronningens Levetid er fjelden mere 
end 5 à 6 Aar. 

3. Arbeidsbien udvikler ſig ligeſom 

Dronningen, af et befrugtet Eg; men paa 
Grund af dens mindre Celle og tarveligere 
Næring bliver dens Kjonsdele ikke fuld⸗ 
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ſtendig udviklede. Den er derfor ikke iftand til at 
parre fig. Skulde den begynde at læge Eg, hvilket ofte 
forekommer i Stader, fom har været dronningloſe i (ængre 

Tid, faa fremkommer kun heraf Pukkelyngel. En faadan 
eglæggende Arbeidsbi kalder man Dronemoder, og Sta— 
det er droneynglet. Arbeidsbiens Udvikling er denne: 
2 Dage Eg, 6 Dage Larve og 12 Dage Puppe. 

Den fræver altfaa talt 21 Dage til finfulde 
Udviffing. Saaſnart den er født, pudſes og fodres 
Den af de andre Bier. Men allerede efter et Par Dages 
Forlob, kan den deltage i Stadets indvendige Forretnin- 
ger. Efter 8 Dages Forlob holder den tilligemed en 
Mengde andre unge Bier fit Forſpil. Den iler da ud af 
Flyvehullet, dreier ſig med Anſigtet vendt mod dette, og 
flyver bagvendt ud fra Boligen. Ved Forſpillet er der en 
meget ſterk Flugt rundt Stadet, og det fer næften ud fom 
en Begyndelſe til Sværming. Det varer ofte henimod en 

Time, og foregaar kun i ſmukt Veir i Middagstimerne. 
Bed Forſpillet øver den unge Bi fig i at flyve og indpren— 
ter fig Boligens Udfeende i Hukommelſen. Naar den er 
14 Dage gammel, flyver den ud for at arbeide i Marfen 

og hjembere Blomſterſtov, Honning, Kit og Vand. Blom- 
fterftøvet hjembærer den i Form af fmaa Kugler paa Bag- 

benene. Honningen indſamles ligeſom Blomſterſtovet 
af blomſtrende Planter. Den opbevares indtil Biens 

Hjemkomſt i Honningmaven, hvorfra den opgylpes i Cel— 
lerne. Baade Honning og Blomſterſtov anvendes til 
Biens og Ynglens Ernæring ſamt til Voxproduktionen. 
Af og til fer man ogſaa en Del Bier fom komme hjem med 
Kit (Klæbevor, Propolis) paa Benene. Det indſamles 
af Zræerne3 klebrige Knopper og beeres ligeſom Blomſter— 

ftøvet paa Bagbenene. Man kan dog let kjende Kitballerne, 
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idet de glindſe og ere klebrige. Bierne bruge det til at 
fylde Smaahuller og Revner 1 Boligen; ja ofte blive hele 
Stadets Vegger overtrukne med dette Stof. Steerke 
Stader bruge det ogſaa til Barrikader i Flyvehullet. 

Vandet indberes tjær i Foraarstiden, og det anvendes 
i Forbindelſe med Honning og Støv til Yngelens Erne— 
ring. Arbeidet er ſaaledes fordelt mellem Bierne, at de 
Yngre i Regelen varetage de indre Forretninger: Yngel— 
pleien, Voxproduktionen, Udrensningen ſamt Honningens 
og Stovets Flytning i Cellerne, medens de Wldre have 
de udvendige Forretninger: Jndbæring af Støv, Hon- 
ning, Kit og Band. Arbeidsbien lever hoiſt 8 Maaneder, 
og i den bedſte Trektid flider den fig op paa 7 til 8 Uger. 

Det aldeles overveiende Antal af Bier i et Stade er Ar— 
beidere. Det ftørfte Antal fom et Bifolk kan indeholde er 
80,000; men fom ofteſt er der neppe 20,000 Arbeidere i et 
Biſtade. Om Foraaret er Tallet mindſt; men Antallet 
fordobles hver Maaned indtil GSværmetiden. Derefter 
aftager det ftærft med Sværmingen og den deraf følgende 
Stansning med Yngelanſetningen; men efter 4 til 6 
Ugers Forlob vil det atter fordoble fig. J Efteraaret er 
Afgangen paa Grund af Biens mange Fiender og den 
ſvage Tilgang af unge Bier ftørre og Antallet derfor om— 
trent faa ſtort fom i det kommende Foraar, tjær hvis 

Overvintringen har været heldig; thi om Vinteren er Af— 
gangen i gode Boliger kun ringe, men Tilgangen ogjaa 
ubetydelig. 

4. Dronerne (Hanbierne) fremkomme af ubefrug- 

tede Eg. Deres Udvikling er denne: 3 Dage Eg, T Dage 
Larve og 14 Dage Puppe. Der medgaar altſaa 24 Dage 
til deres fulde Udvikling. Efter Fodſelen pleies de af 
Arbeidsbierne; men ſenere tage de ſelv deres Næring af de 
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aabne, honningfyldte Droneceller. Da disſe kun indeholde 
ftøvfri Honning, nyder Dronen kun denne Næring og viſt— 
nok lidet eller intet Støv. Den udfører intet Arbeide; 
men morer fig ved at flyve ud i det ſmukke Veir og parre 
fig med en ung Dronning. Lykkes det for den, da er dens 
Livsmaal naaet og dens Levetid forbi; men kun de ferreſte 
Droner opnaa denne tvivlſomme Lykke, da deres Tal er 

forſtort i Forhold til de unge Dronninger fom ſkulle be— 
frugtes. Man bør derfor betragte og behandle dem fom 
unyttige Wdere, og je at opflækfe faa faa af dem fom det 
er muligt. Ogſaa Arbeidsbierne have til visſe Tider en 
Folelſe af, at de ere overflødige; thi henimod Auguſt, 
væffes deres Had til dem, og de blive ubarmhjertigt til— 
intetgjorte i ethvert viſerret Stade (Droneſlaget). J Be- 
gyndelſen blive de trængte hen til en Udkant af Stadet; 
ſenere taales de heller ikke her, men forfølge3 faa længe, 
indtil de gaa tilgrunde af Udmattelſe og Sult. Under 
Droneſlaget maa man vel vogte ſig for at lade Staderne 
have for ſmaa Flyvehuller; thi de forfulgte Droner ſamle 
fig ofte masſevis her og ſpeere det ofte fuldftændigt. 
Arbeiderne kunne da ikke finde Vei ud af Stadet; de blive 
urolige og arbeide fig til døde ved Glasdoren, Indſkuds— 
døren, eller en og anden Revne, hvorigjennem Lyſet kan 
trænge ind i Stadet. Jeg har flere Gange havt Leilighed 

til at je at Tuſinder af Bier paa denne Maade ere gaaede 
tilgrunde. Neſten alle Stader holde Droneſlag paa ſamme 

Tid, og denne Omſtendighed ſynes at tyde hen paa at 
denne Begivenhed ſtaar i Forbindelſe med en folelig For— 
mindſkelſe af Honningtrækffet. Erfaringen lærer ogſaa, 
at Staderne neſten ikke forøge Vægten, naar Dronejlaget 
er forbi. 
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5. Overſigt over Biernes Udvikling m. m. 
— 1 .. . ——ũ-ũ.ͤ— —ä— — .. — — 

Dron⸗ | Arbeids— 

ningen. Bien. e 

0 3 Dage.| 3 Dage.| 3 Dage. 
rr ⁊ᷣͤ 5 ͤ BB 
pipe 8 — „ i ee 
il hele Udviflingen 17ůͤ 1 
e. Forſte Forſpil efter Fødjelen.---|3 — 7 — ak 
f. Forſte Treœkflugt efter Fødjelen.-| ---- |14 — APT 
S. Dronningens Befrugten efter Fod— 

ee Le T 922091 4 i LEG 
h. Fyrſte Egleegning efter Fødjelen- 5424 —- ---- Syk 

„C 5 Aar. Haan. Maan. 

Bil man tilfulde nyde den Fornsielſe at iagttage 
Biens Liv og Arbeide, bor man have en Kube eller Stade 
ſaa konſtrueret, at man gjennem en Glasveg kan je dem. 

Der ffal ikke dveles længre ved dette interesſante 
Emne. Enhver vil funne fe at Biavl giver Anledning til 
Jagttagelſer der ret fan aabne vort Blik paa Skabningens 

Mangfoldighed og Skaberens Visdom. 
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Kapitel XX. 

Kjskkenhaven. 

Spr maaſke de flefte, for hvem denne Bog er ffreven, 
har ingen; Haven er for dem enduu et Barn paa 

Farmen fom ikke er født. Det er ikke at undres paa. De 

flefte indvandrede ſkandinaviſke Farmere har ikke Erfaring 
i Havedyrkning; i Nybygger-Settlementerne er der ikke 
Marked for mere end man har Brug for ſelv; og Omftæn- 
dighederne gjør det nødvendig at gribe til med den Slags 
Farming ſom hurtigſt kan give lidt Indtegt, med mindſte 
Arbeide. Saaledes bliver Haven det ſidſte, om den ikke 
aldeles forglemmes. 

Saa bør det ikke være. Der er ingen Ting fom Jord— 
brugeren har mere Nytte af end en liden veldyrket Have. 
Af den faar Familien den Afvexling i Føden, fom giver 
Sundhed, og hvis man ikke er mere end en Par Timers 
Reiſe fra en ftørre By vil Havedyrkning i ftørre Udſtreek— 
ning være det meſt lonnende Farmarbeide. Ut dette er 
ſandt, beviſes deraf, at i Nerheden af de ſtore Byer ud- 
leies ofte endog meget maadelig Jord for $50 pr. Acre 

aarlig Afgift. Disſe Gartnere maa kjobe al Gjødfelen, 
og endda har mange af dem gode Jndtægter af nogle 
faa Acres. 

De fleſte Farmere i Veſten har dog ikke endnu Udſigt 
til ſtor Gevinſt af Havedyrkning; men ikke at have alle de 

Urter og Frugter, ſom Familien kan ſpiſe, er uden gyldig 
Grund at berøve den meget fom er veſentlig for Sundhed 
og Lykke. 

Det ſkal her ſoges kun at give nogle almindelige Vink 
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for at lede den ukyndige men tænfjomme Farmer paa 
rette Spor. 

Jordens Tilberedning. 

De flefte uheldige Forſog i Havedyrkning kommer af 
en forfjert Begyndelſe. Man ypløter eller ſpader op et 
lidet Stykke Jord, tilbereder nogle Havebeder, planter 
Frget og faa venter ſtrax at faa fe det i frodig Vert. 

Maaſke forſt om en Par Ugers Tid beſoger man Haven 
igjen og finder at den er grøn fom en Eng, men om de 
plantede Fro har ſpiret eller ikke er det vanſkeligt at op— 

dage. Man har forfømt den nodvendige Forberedelſe, 
bliver ſkuffet og giver tabt. For at kunne begynde rigtigt 
maa man iagttage folgende: 

Jorden bor vere varm og let at bearbeide. 
Den maa være rig og nærende. 
Den maa være grundig drainet, faa den ikke er vandſyg. 
Den bør være fri for Ugræs. 
Den fidftnævnte Betingelſe er den fom for de flefte 

Begyndere, er vigtigſt at iagttage, men fom ofteſt forglem— 
mes. Thi at plante Haveurter i en Jord, ſom er fuld af 

Fry og Spirer til Ugres, ſelv om den er nok faa frugtbar 
og velſkikket ellers, vil blive ſkuffende og ſtrax gjøre Dyr- 
keren modlos. 

Jordmonet fan være forffjelligt, blot at det ikke hver— 

ken er altfor løft eller altfor ftivt. En Blanding af Ler- 
muld og Sand er bedſt. Uden Sand er Jorden for fold; 

med for meget Sand bliver den for varm. Da en Have 
til Familiens Tarv ikke er ftor, kan Farmeren let tilføre 
det Manglende, enten det er Sand, Ler eller Muld. De 

fleſte Farmere vil dog finde at de har Jord ſom egner ſig 

godt til Kjokkenhave, hvis den faar en grundig Draining; 
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thi uden dette bliver det ſom ofteſt fent paa Vaaren førend 
Havearbeidet fan begynde. 

Hvis Jorden er drainet og nogenlunde fri for Ugræs, 
faa bør den gjodsles godt om Høften og ploies. Ti Vogn— 
les god Staldgjodſel paa 2 Acre vil ikke være formeget. 
Om Vaaren ſpreder man ovenpaa den pløtede Jord om— 
trent Halvdelen faa meget Gjodſel ſom den man pløtede 

under om Høften. Selv om Jorden er draineret, faa er 
det fornødent ved Hoſtploiningen at gjøre den i ſmale — 
ikke mere end 16 Fod brede Teiger, og aabne Midtfurerne, 
ſaa at Vandet hurtigt kan lobe af Overfladen. Dermed 
vil man vinde betydelig Tid om Foraaret. 

Er derimod Jorden ikke frit for Ugres, faa raa- 
der vi den uerfarne Farmer ikke at begynde med Have, 
førend Jorden er gjort ren. Dette vil bedſt funne gjores 
ved at bruge den et eller to Aar til Sweet Corn eller Po— 
teter eller begge. Hvis den gjodsles godt og Maiſen og 
Poteterne“kultiveres“ omhyggeligt og Ugrasſet fjer— 
nes faa ſnart det viſes faa vil Jorden om et eller to Aar 
være faa ren, at det ikke bliver vanſkeligt at finde igjen 
Havevexterne naar de kommer op. Har man derimod ikke 

Taalmodighed til at vente faa længe, vil man maaſke 
opnaa det ſamme Reſultat ved at faa Boghvede og pløte 
den ned naar den er i Blomſter; ſaa atter Boghvede og 
pløt den ned og derpaa endelig faa Rug om Hoſten for at 
pløie den ned om Vaaren. Dette vil berige, oploſe og renſe 

Jorden. Kom ſaa ihu at den maa harves og rulles medens 

den endnu er lidt fugtig ſaa at den kan blive rigtig fin. 

Plantning og Dyrkning. 

Er Jorden ſaaledes i god Stand, raader vi til ikke at 
folge den gamle Sedvane at dele Haven i forſkjellige Kvar— 
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terer og disſe atter i Smaabeder til forffjellige Slags 
Frugter. Farmeren der har meget andet at varetage, 
nodes til at indrette Haven ſaaledes at den fræver faa 
lidet af hans Tid fom muligt. Dertil er det nodvendigt 
at en ſtor Del af Havearbeidet kan udføres med Heſt, og 
det gaar ikke an hvis Haven er opffaaret i ſmaa Senge. 
J fteden for at plante de forſkjellige Urter, fom Erter, 

Bonner, Radikker, Salad, Log, o. ſ. v. i Smaalapper, 
merker man hele Haven ud i ſnorrette Linier faa langt fra 

hinanden ſom er nodig for at kunne fare imellem dem med 
Heſt og Kultivator. Derpaa plantes en Part af 
Rekken med en Frugt og det øvrige med andre. Man jer 
ſaaledes i famme Linie maaſke baade Salad, Log, Erter, 

Radikker m. m. Imellem disſe Rader vil man paa en 
halv Times Tid med Kultivatoren grundigt forſtyrre 

Ugræsfet faa fnart det viſer fig og holde Jorden i fineſte 
Oplosning. Der bliver ſaaledes fun lidt Haandarbeide 
mellem Planterne i felve Rekkerne; og det vil bare blive 
et behageligt og forfriſkende Arbeide for Kvinder og Born 
eller for Manden i Ledigtimerne. Farmeren har Jord 
nok, men mindre Tid og Arbeidskrefter at anvende paa 
Haven; for at fpare Arbeide er det Derfor ikke faa farligt 
om han planter Urterne lidt længre fra hinanden end det 

var nødvendig, hvis han havde mere Tid og mindre Jord. 
Paa ſamme Maade indretter man fig i den Del af Haven 
hvor man har Bærbuffer og Smaafrugt. Her bor Ra⸗ 

derne være endnu længre fra hinanden, og Bufferne med 
ſaa meget Mellemrum i Rekkerne at der bliver Plads til 
at arbeide mellem dem med! Hoen“ og komme til dem fra 
alle Kanter naar de ſkal beffjæres. 

Vexelbrug er gavnligt ſaavel i Haven fom i andet 
Jordbrug; men i Haven opnaar man dette for en Del 
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derved at forſkjellige Vexter kan folge hinanden ſamme 
Gæfon. Den ſamme Del af Haven fan ofte komme til at 
at bære tre forſkjellige Frugter ſamme Aar. Paa andre 
Steder kan Vexelbruget ordnes derved at man har et lidet 
Kart over Haven og derpaa marker hvor de forſtjellige 
Urter til enhver Tid har været. Naar Jorden bliver gjods— 
let dygtigt det førfte Aar vil den ikke trænge faa meget; 
men lidt god Gjodning bor den have hvert Aar for at 
holde den ved lige; for rig er det vanffeligt at faa den. 

Det bedſte Reſultat opnaaes ikke det forſte Aar, og 
man bor derfor ikke tabe Modet. Jorden trenger Tid 
for, faa at ſige, at fordøie Gjødfelen, faa at Planterne 
rigtig kan faa Nytte af den. Hvis den dyrkes godt bliver 
Haven bedre for hvert Aar, og med Tiden vil man finde 
at Haven er uundværlig. 

Vi gjentager her, for færlig at indprente Vigtigheden 
af at holde Ugresſet i Sømme, at Jordſkorpen bør op- 

loſes og ſmuldres faa ofte fom Grasſet viſer fig. Efter 

ethvert ftørre Regnfald danner der fig en Skorpe paa Jor— 
den, og i den ſpirer Ugresſet op førend man ved Ordet 

af. Man bør derfor altid faa ſnart Jorden er bekvem til 
Det, efter Regnet, oploſe og ſmuldre Overfladen enten man 
jer Ugræsjet eller ikke, man kommer det derved i Forkjobet 
og tillige ved at pulveriſere Overfladen vil Fugtigheden 
holde ſig i Jorden. Dette kan gjores med en let Kulti— 
vator eller med en ſimpel Haand-Ploug. Bare de pverſte 
Par Tommer behover at bearbeides. 

Hold Redſkaberne rene og blanke, ſaa 
vil de gaa let. De forſkjellige Haveurters 
Natur og Behandling er der ikke her Rum til at 
ſkildre udførligen. De fleſte Jorddyrkere kjender de al— 

Farming med Hoved og Hænder. 18. 
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mindeligſte Vegetabiler og deres Brug. Lidt Erfaring, 
common sense, og Foreſporgſel vil let hjelpe en paa 
ret Vei. 

Erter, Bonner, Radikker, Lettuce (Salad), 
Beeter, Paſtinak, Gulrodder, er alle velkjendte Have— 

produkter og bor plantes ſaa tidlig ſom Jorden kan be— 
arbeides, og naar den har faaet den Gjodning og Tilbere— 
delſe den bor have, og Ugræsjet holdes borte, vil de bære 
rige Fold. De fire førftnævnte: Erter, Bonner, Radikker 
og Lettuce, er meget tidlige og man kan lade dem følges af 

ſenere Vexter fom, Cucumbers, Meloner, Squash og 
Vinterkaal. 

Tomatoes, tidlig Hoved⸗Kaal og Rod⸗Pebber, bør 
førft ſaaes i Beenk og ſenere plantes ud i Haven. 

Lidt Karve, Perſille, Timian og andre 
Kryddeplanter dyrkes meget let. 

Tidlig-Poteter og Sweet Corn er let at be⸗ 
handle og lonner ſig ſom enhver ved meget godt. 

Rhubarb eller Pieplant ſom det ofte kaldes, er meget 
bekjendt, men dog ikke ſaa meget ſom den fortjener. Den 
behandles ofte faa daarligt at den taber fit Værd, men med 
rigtig Behandling er den en af de ſundeſte og vigtigſte 
Planter. Den er ſaa at ſige Vaarens forſte Sendebud. 

Den bor plantes i meget rig Jord; om Hoſten bedekkes 
med Gjodſel for at beſkytte den mod Froſt. Den behøver 

to Aar til at udvikle ſig til fuld Kraft men derefter vil 
den give rigeligen af ſig hvert Aar. For at faa den rigtig 
tidlig, bor Gjodslen, hvormed den om Høften blev bedek— 
fet, fjernes fra Toppen faa tidligt fom man kan komme til 
den tidlig i Marts hvid det fan lade fig gjore —og ſaa 
ſetter man over den en Tonde uden Laag og Bund og 
dytter vel omkring den med varm Staldgjodſel. Paa den 
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Maade faar man ofte en frodig Vert af Rhubarb før der 
findes andet Grønt i Haven eller paa Marken. 

Den bedſte Veiledning vi kan give Begynderen er itte 
at forvilde ham med Øpnævneljen og Beſkrivelſen af en 
Mengde ukjendte Planter, men atter paaminde ham om 

Nodvendigheden af at forberede og bearbeide Jorden rig— 
tigt, og begynde med lidet, og de meſt bekjendte Urter. 
Lyſten vil derved vekkes og lidt efter lidt vil han faa 

Kjendſkab til Behandlingen af andre, og ſaaledes udvide 
ſit Gartneri. Den ſom begynder ſtort ender ofte ſmaat. 

Ved Plantningen, er der en Ting ſom ofte 
forglemmes til ſtort Hinder for Spiringen, det nemlig at 
presſe Jorden godt ſammen over Frøet. Man ruller 
Jorden med Haverulle hvis man har den; men ligeſaa 
godt, om ikke bedre, er det at trykke Jorden ſammen med 
Foden. Man ſetter den ene Fod foran den anden og gaar 
ſaaledes over hele Raden. Hoie Støvelhele er ikke her at 
anbefale. 

SGæden begraves ofte for dybt i Jorden. Det 
angives fom en almindelig Regel at Frpet bor bedekkes 

med et Lag af Jord ſom fvarer til fra 3 til 5 Gange 

Frets Storrelſe. Jo fladere Frøet deſto mindre Jord 
taaler det over fig i Forhold til dets Storrelſe. 

Havens Beliggenhed er ikke af liden Betyd- 
ning. Kjokkenhaven bor helſt være bag Vaaningshuſet, 
ſaa at man kan ſe den fra Kjokkenet og ſaaledes bevogte og 
bejfytte den. En Vindbrek mod Nord og Veſt er ogjaa i 
mange ZFilfælde en Nødvendighed. Et tet Bordfence fire 
Fod høit vil gjore det ypperligt; men vil man ikke gjøre 
faa ftort Udlæg fetter man ſimple Poſter fom til alminde— 
ligt Bordfence. Derpaa ſpigrer man to ſmale Bret, et 
paa hver Side af Poſten lige overfor hinanden omtrent 4 
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Fod fra Marken. Der bliver da et Mellemrum mellem 
disſe faa ftort fom Stolpens Tykkelſe. I dette Rum 
pakker man faa tet man kan med Mais-Stilk med Rod— 

enden ned i Jorden. Dermed beſkyttes Haven ligeſaa vel 
jon paa nogen anden Maade. Efterſom man kommer til 
at holde mere af Haven, vil man ogſaa pynte og frede om 
den; endelig vil man omgive den med et godt Fence, en 
Stenmur eller en vakker Het af Amerikanſk Cedar, 
eller Arbor Vite. 
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Kapitel XXI. 

Frugthaven. 

Nordveft-Staterne er Frugtdyrkningen endnu i fin 
Barndom. De flefte ældre Farmere har gjort Forſog 

med Frugthave og det tør maaſke ſiges at de fleſte af disſe 
Forſog er mislykkede. Hvad er Aarſagen? Herpaa er det 
ikke faa let at fvare; men vi kommer vel Sandheden nær nok 
ved at ſige at der er to Hovedgrunde for det meget almin— 

delige Uheld i Frugtdyrkningen, og de er forſt, Mangel 

paa Frugtſorter der er pasſende for vort Klima og der— 
næft, og vel den vigtigſte Grund, Ukyndighed i Behand— 
lingen. 

Den førfte er en Omſtendighed fom vi ikke raader for, 
det er en Mangel ſom ikke fan afhjelpes i en Haandven- 
ding, man faar vente paa Tiden; men Tiden vil ogſaa 
uden Tvivl afhjelpe den. Der gjores nu kraftige Anſtren⸗ 
gelſer næften over hele Landet for at komme Naturen til 

Hjelp i den vigtige, men noget langtrukne Proces at 
akklimatiſere Frugtſorter. Fra Ruslands ſtore Sletter, 
der i Klimat har megen Lighed med vore Prairier, og 
endog fra det indre af Aſien indfores der nu mange Slags 
Frugttræer, i Haab om at de vil finde Jordbund og Kli— 
mat ſaadan her at en lang Akklimations-Proces ikke bliver 

nødvendig. Der kan ſynes at være Grunde for dette 
Haab, men Forſogene er endnu for nye til at have godt- 
gjort det. Gelv om disſe Forſog ſkulde mislykkes, fom vi 
iffe tror, faa er der dog ingen Tvivl om at den Tid 
vil komme, og det om ikke ret [ænge, at Nordveſt-Sta⸗ 
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terne vil blive vel forſynet med deilig Frugt af egen Pro— 
duktion. 

Dette er tilſtrekkeligt beviſt ved de ſtore Fremſkridt 
ſom allerede er gjorte, og med den Flid ſom de meſt oplyſte 
Jordbrugere i alle Stater nu anvender paa dette Felt. 

J enhver Stat dannes Foreninger til gjenſidig Støtte 
og Veiledning i denne ſaavelſom andre Grene af Jord— 
bruget, og Fagmend gjør Forſog og Experimenter hvis 
Udfald de forelægger Offentligheden gjennem Böger 
og Blade. 

Den fom beføger hvilkenſomhelſt Fair eller Agerbrugs— 
Udſtilling i Veſten og kaſter et Blik paa den Moængde 
vakker Frugt af de forſkjelligſte Sorter ſom der foreviſes 

vil mene at Frugtavl netop her har ſit Hjem. Hvis han 
derimod forſker efter, vil han ſtrax forbauſes over hvor 
faa Udftillerne er og hvor faa af vore Farmere dyrke 

Frugt endog med maadeligt Held, og dette vil beviſe Rig— 
tigheden af vor anden Paaſtand at Ufyndighed i Behand— 
lingen var den veſentligſte Grund til Frugtmangel blandt 
Veſtens Farmere. 

Denne Mangel kan og bør aflhjelpes, og det er i Ret⸗ 
ning af dette Maal vi her ffal give nogle faa Vink ogſaa 
om denne Gren af Jorddyrkningen. 

Forberedelſe til Frugtdyrkning. 

Dette forſommes neſten altid af Farmeren. Her fom 
paa andre Maader viſer han at han ſtiller altfor ſtore 

Fordringer til Jorden. Plcgie op, plante og faa lade det 
rygte fig felv, det er den gjengſe Fremgangsmaade. Med 
den Mengde Jord og den Mangel paa Hjelp, Kapital og 

Kyndighed, fom fra Begyndelſen er herſkende, kan det 
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heller ikke være anderledes. Men det er dog intet paa 
Farmen fom viſer en ſaadan Mangel paa Omtanke og en 
ſaadan Ubillighed i Fordringer til Jorden fom netop i 
Frugthaven. Jorden velger man ikke efter Beſkaffenheden 
men efter Bekvemmeligheden. Frugthaven maa være hvor 
den kan viſe fig ſkjonneſt fra Huſet og Veien; den ffal alt- 
ſaa være et Ornament paa Farmen; og det er forfaavidt 
ganſke rigtigt; men af Mangel paa grundig Forberedelſe 
og Dyrkning bliver den ſom ofteſt det modſatte. Et Hun⸗ 
drede Wbletreer, plantede faa tet at Grenene ofte møder 
fammen, Jorden ugjodslet og udyrket, men bevoxet med 
neſten uigjennemtrængeligt Ugræs; mange af Treerne 
tørre, andre nedfaldne eller fønderflengede faa det Halve 
ftaar og det Halve ligger, det er det Syn fom ofte møder 
En paa de ældre Farme, og en ſaadan Have tjener neppe 
ſom Ornament. Paa andre Steder plantes Træerne med 
pasſende Afſtand fra hverandre, men ſaa betragtes det 

ſom at ødjle Jorden, og derfor pløter og faar man Hvede, 
Havre, Byg og almindelige Farmprodukter mellem Træerne 
efter førft at have revet op mange af deres Rødder med 
Plougen og ſkaaret Barken af Stammen med Whipple- 
Zræerne. Det fer ud fom om Frugten ffulde funne vore 
af ingenting, og man gjør vel imod det, om man lader 
ZIræet faa Plads i Ageren, uden at tenke paa at det ſkal 
have Næring og Pleie.  Udfaldet bliver naturligvis ſkuf— 
fende; Træerne bærer vel Grene og Løv men lidet og 
daarlig Frugt; ſtrax falder det af ſygner og dør, eller det 
forjøger fig en Tid med at bære lidt Frugt hvertandet 
Aar, og hører faa aldeles op. Man ſynes ikke rigtigt om 

at tage Zræerne vek heller, og faa ftaar de der blandt 

Ugresſet og gjør Haven til det unyttigſte og ſtyggeſte paa 
Farmen. Ugunſtigt Klimat, Inſekter og andre Ulemper 
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har naturligvis ofte gjort fit til at Frugthaven ikke tri- 
ves, men vi mener dog at Mishandling er den ftørite 
Grund til Uheldet. 

J dette Stykke bør der gjøres Heltom; man maa 
huſke paa at deilig Frugt kommer ikke af ingenting og at 
netop Banrygt er det fom berøver Frugttræerne den Mod— 
ſtandskraft de behøver mod de mange Fiender fom angri— 
ber dem. 

Det førfte fom bør gjøres er derfor et fornuftigt Valg 
og en grundig Forberedelſe af Jorden. | 

Den Jord ſom er beſt ſkikket til Hvede, Havre og an- 

det ſmaat Korn, anſes ikke for velſkikket til Frugtavl. En 
flad, fugtig og rig Muldjord egner ſig derfor ikke til 
Frugthave; en kraftig Lerjord, helſt faa ujevn eller rolling 

at Bandet faar frit Aflob er bedſt. Hvis den holder Van⸗ 
det maa den draines, helſt med aabne Grøfter eller Diger, 

thi de almindelige tiles eller Rør bliver ſnart tilſtoppede 
af Zrærødderne, Heldninger og Bakker fom er for fteile 
til anden Jorddyrkning vil ofte med Held benyttes til 
Frugthave. Jorden maa være Åraftig, er den for mager 
bør den gjodsles og bearbeides godt før der plantes, men 
formegen Gjodſel er heller ikke godt, og friſk Gjødning 
bør ikke komme i Berøring med Rødderne. 

Efterſom disſe naturlige Betingelſer ofte mangler paa 
Veſtens Sletteland, ſkal her omtales en Maade hvorpaa 
det er lykkedes mange at dyrke god Frugt endog paa Lav- 
lande. Her pløter man Jorden i Teiger, af ſamme 

Bredde fom Treernes Afſtand fra hinanden, faa at der 
bliver en dyb Fure midt imellem Trerekkerne. FTræerne 
plantes paa Forhoiningen ovenpaa den ſammenplgiede 
Jord, og Rodderne bedekkes med Jord fra Midtfurerne, 

hvilket danner en Forhoining om Zræet. Naar Haven 



Hoved og Hænder. 281 

ploies væltes Jorden beſtandig mod Trerekkerne og faa- 
ledes vil Midtfuren holdes aaben og om to å tre Aar vil 

Treerne befinde fig paa en ophøiet Ryg omtrent tre Fod 
over Midtfurens Bund. Mange har opnaaet at avle den 
deiligſte Frugt paa denne Maade. 

Dalg af Cræer. 

Herom kan vi ikke give Raad fom vil pasſe for Alle, 
paa Grund af Klimatets Forffjellighed. Enhver bør hen— 

vende fig i faa Henſeende til den Agrikulturſkole eller be- 
kjendte Frugtdyrker der er ham og hans Forholde nær- 
meſt. Om de Frugtarter ſom bedſt vil trives vil ſaadanne 

give det paalideligſte Raad. 

En Ting kan dog ſiges, ſom alle vel bor meerke ſig: 
Kjob ikke JFrugttræer af en ukjendt omvetjende "Trær 
peddler;“ gaa ſelv til Nurſeriet,“ felv om det er 50 
Mile borte, velg ſelv Træerne medens de ſtaar i Marken 
og ſe til at de optages og behandles med Forſigtighed. 
De fom har den ringeſte Erfaring i at kjobe Zræer vil 
ikke fpørge om Grunden for dette Raad. 

Velg unge Træeer. Wbletre er fan være to 
Aar gamle naar de flyttes til Haven; andre Træer fom 
Blomme-, Bære-, Peach- eller Kirſebertrœer kun et Aar. 

De unge Zræer koſter mindre, er lettere at transpor— 
tere og beffytte underveis og koſter mindre Arbeide at 
plante. Men endnu vigtigere er det at de vil vore bedre, 
have bedre Rodder i Forhold til Overdelen og vil lettere 
funne foie fig efter De nye Forhold, og i Regelen vil de 
komme til at bære ligefaa tidligt fom de der var et Par 

Aar ældre ved Flytningen. 
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Plantning. 

Dette bør Eieren foralting tage fig perſonlig af ſelv, 
og ikke overlade det til nogen Anden. Hvis det ikke er 
Fladejord ſom maa behandles ſom ovenfor omtalt, ſker 
Udplantningen paa folgende Maade: 

For unge Treer graves et Hul omtrent 2 Fod i Lvær- 
maal og to Spadetag dybt—for ældre Træer forholdsvis 
itørre. Leg den øverfte Jord til en Side og Bundjorden 

til den anden. Fra Kanterne af Hullet ſkjcres ned af 
Madjorden og fyldes i Hullet til det har den Dybde 
hvorpaa Treet ſkal ſtaa. Rodſpidſerne bør ſkjcœres tvers 
af med en ſkarp Kniv faa at intet tørt eller raaddent eller 
ſonderſlidt kommer ned i Jorden. Fræet ſettes i natur- 
lig Dybde og Rodderne ſpredes ud i den Metning de er 
voxede. Derpaa tager man Topjorden, fom blev førft 
taget op af Hullet og lagt tilfide og kommer den om Rod— 
derne. Den bør ſmuldres fin og pakkes tet om; medens 
Jorden kommes paa ryſter man lidt op og ned paa Træet 
ſaa at den falder vel ſammen om Rodderne. Tilſidſt tager 
man Bundjorden fom ſaaledes kommer pverſt. Skulde 

der være Torv (ſom der dog ikke ſkulde, da Jorden bør 
være dyrket i Forveien) faa bør den vendes og legges ned 
i Merkanterne og bedekkes med ſaameget Jord at Gres— 
rodderne ikke kommer til at ſpire. De vil da raadne og 
afgive den bedſte Næring for Treeets Rodder. 

Hvis Jorden er tor bor den vandes, men der er ingen 
Grund hvorfor et nyplantet Tree ſkal foømme i en Sole 
ſom mange ſynes at mene. Paa den Tid der plantes om 

Vaaren pleier Jorden at være fugtig nok, og hvis den 
Jord ſom kommer om Mødderne bliver faa fugtig fom 
den øvrige Jord, er det nok. Hvis Jorden er fyldt med 
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Band faa kommer ikke Luften til Rødderne og det er nød- 
vendigt. Jorden bør trampes til med Foden faa at den 
bliver kompakt og flutter fig vel om Rødderne. 

For at Rekkerne fan blive faa rette fom muligt, er 
det bedſt at udftiffe Pinder i Marken hvor Fræerne ſkal 
ſtaa. Naar Hullet graves maa Pinden tages bort og der— 
ved udſettes man for at Træet ikke kommer noiagtig der 
hvor Pinden ſtod. Dette kan forebygges paa en ſimpel 

Maade derved at man tager et Stykke Bord 8 à 10 Fod 
langt, borer et Hul i hver Ende og jfjærer et Hag paa 
Midten i den ene Side. For Hullet graves lægger man 
dette Bord ned faa at Pinden hvor Fræet ſkal ftaa, kom— 
mer i Midthaget paa Brettet, derpaa ſtikker man en liden 

Kjep i hvert af Hullerne i Brettets Ender, og ned i Mar— 
ken. Naar Bordet løftes vek bliver disſe Kjeppe ftaaende i 

Marken, og modtager atter Brettet naar Treet ſkal plan- 
plantes. Dette kommer ſaaledes nøiagtig paa ſamme 
Sted ſom Pinden derved at det ſtilles i Haget paa Midten 
af Bordet. 

Beffjæring. 

Beſkjcering af Træer, enten det er Frugttræer eller 
andre, er en Ting, hvorom man ikke bliver enig. Saa 
meget ſynes dog at være faftflaaet, at, hvis Rødderne er 

meget afſtumpede eller beſkadigede, bør Grenene ogfaa i 
nogenlunde lige Forhold bortffjæres. Det fer rimeligt ud 
at der bør være en vis Ligevegt mellem Rodderne og 
Grenene og at fvage Rodder forplantet til ny Jord ikke er 

iftand til at udføre de Pligter fom fordres af en fyldig 
Top eller Krone. Ved Beſkjeringen af et ungt nyplantet 
Tres, bør helſt de fleſte Sidegrene afjfjære3 og den øverfte 
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Spids afſtumpes faa at nye Sidegrene kan ſkyde ud efter- 
fom Treets famlede Kraft formaar. 

De flefte Frugttræer bør beſkjcres lidt hvert Aar. 
Bed denne Handling bør man have to Ting for Øiet: at 
FIræet faar en ſymmetriſk Form og dDernæft og allervig- 
tigſt, at Kronen ikke bliver faa tyk at Lys og Luft ude- 
lukkes fra Grenene. Enhver Gren bor ſaavidt muligt ftaa 
frit og i pasſende Forhold til de øvrige Grene. Har man 
disſe Ting for Øiet og bruger common sense og Forſig— 
tighed, vil enhver funne beffjære fine Zræer uden at be- 

ſkadige dem. Men, ſom faa ofte ſker, at lade Iræet vore 
frit i mange Aar indtil Kronen bliver en ugjennemſkuelig 
Masſe, og faa fare los paa det med Ox og Sag indtil det 
Halve af Grenene bortjfjæres paa en Gang, det burde 
enhver funne ſkjonne ikke gaar an. 

Havens Dyrkning. 

J enhver ung Frugthave bør Jorden omhyggelig dyr- 
kes de forſte 3 å 4 Aar. Skal noget andet plantes i 
Haven faa bør det være ſaadant fom ikke ſkygger for 
FTræerne eller berøver dem Jordens Vædffe. I pasſende 
Afſtand fra Trœerne kan dog med Fordel faadant fom 
Poteter, Bønner, Erter, Tomatoes og ſaadanne Vexter 
fom fordrer Jordens hyppige Bearbeidelſe og Ugresſets 
Fjernelſe plantes. Kultiverer man med Heſt mellem 
Fræerne, maa man bruge den ftørfte Forſigtighed at 
Barken ikke afflenges ved WhippleTræerne; disſe 
bør være faa forte fom de kan bruges og Enderne omvikles 
med ſtore Klude. 

Blandt Wble⸗, Pære- og Kirfebærtræer kan man, 
naar de har naaet en 3 å 4 Aars god Vert, faa Kløver 
og lade denne ſpiſes af Svin. Dette vil være baade til 
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Svinets og Havens Fordel, hvid det gjøres med Forſig— 
tighed. Svinet bør være ringet, faa det ikke kan rode op 
og ffade Rødderne. J Skyggen af Træerne vil ikke Klo— 
veren vore meget tyk og den vil hjelpe til at holde Ugres— 
jet borte. Svinene vil ſpiſe op de Wbler fom falde ned 
og fom ellers ofte ligge og raadne paa Marken og frem- 
bringe Orm og Inſekter fom er Frugthavens værfte 
Fiender. Man bor ikke lade Frugthaven gaa over til 
Græs og Torv, men pløte den op hver 2 å 3 Aar, faa at 
Jorden bliver los og ren. Ved Pløiningen maa man ikke 
gaa dybt faa at mange af Rodderne flides af. Et Lag af 
los, halvraaden Fjosgjodſel om Træerne vil hjelpe til at 
holde Ugresſet borte og bevare Fugtigheden i den tørre 
Aarstid, ſamt beſkytte mod Kulden om Vinteren. Dette 
bør dog ikke bare være, fom man ſaa ofte fer, en liden 
Klat rundt Træet3 Stamme men ſtrekke ud fra denne faa 

langt ſom Grenene naa. Det er ikke Stammen men Rød- 

derne fom ſkal gjodsles og beſkyttes. 
Gamle og forfaldne Frugthaver er ofte bragt i ny 

Vext og Frugtbarhed ved fornyet Bearbeidelſe af Jorden, 

Gjodsling og Beſkjeering. 
Frugtdyrkning er, ſom andre Grene af Jordbruget, en 

faa mangeartet Drift at der kan ſkrives ſtore Bøger om 
den, men det troes at disſe faa almindelige Antydninger 

vil lede den uerfarne men teenkſomme Dyrker paa ret Vei. 
Enhver Farmer-Familie i Dette rige og frugtbare Land 
burde have al den Frugt de fan ſpiſe hver Dag i Aaret. 
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Kapitel XXII. 

Tjeneſte-Folk paa Farmen. 

Sen J ville at Andre ſkal gjøre mod Eder, faa gjører 
J ogſaa mod dem, det er Summen af Budet fom 

beſtemmer Forholdet mellem Arbeideren og hans Herre. 
En heldig Farmer er ikke bare den ſom har nok at ſpiſe og 
drikke og fylder ſin Lade og ſin Lomme. Venlige Anſigter, 
ſommelig Tale, Fred og Fortrolighed og gjenſidig Agtelſe, 
er Frugten af en Ager hvis Dyrkning er vigtigere end 

Jordens. Opnaaes ikke dette faa er Farmeren en Failure 
om han blev faa rig fom Krøfusa. 

De mange Sporgsmaal fom indløber til "GSfandina- 
ven“s Redaktion baade fra Arbeidere og Arbeidsgivere 
paa Farmen, vidner nokſom om at Forholdet mellem dem 
ofte ikke er fom det burde være, og at der feiles tit paa 

begge Sider. 

Det er ikke klogt at være altfor ſparſommelig med 
Henſyn til Arbeidskraft paa Farmen. Den uerfarne 
Jordbruger er altfor tilbøielig til at mene at han kan ud- 
fore det meſte Arbeide ſelv, og at det vil koſte formeget at 
holde en Leiekarl, undtagen i den travleſte Aantid. Han 
forglemmer eller forſtaar ikke at det anſtrenger og ſvekker 
Kræfterne mere at ordne og ſtyre og bære Anfvaret end 
kun med Muſfkelkraft at udføre det foreſkrevne Arbeide. 
Den fom lesſer paa fit Legeme fvært og vedholdende Ar— 
beide og dertil bærer Omſorg og Anſvar paa Sindet, 
opflider fig for Tiden, og vil dertil finde at han i Læng- 
den ikke naar faa langt fom om han havde ffaanet fig 

lidt mere. 
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Farmeren ved ofte ikke hvoraf det kommer at han er 
ſaa mat og træt; han bebreider fig for at være doven naar 
han merker at han ikke orker at arbeide fom fin Leiekarl 
og bliver før træt. Han gjør ikke Regning paa den Kraft 
han fætter ind i Tankens og Sindets Arbeide, og fom 
Tjeneren er fritagen for. Udfaldet blir at det vigtigſte 
forſommes og at Helje og Lykke ſpildes. | 

Det maa være en meget liden Farm hvis der ikke træn- 
ges en god Arbeidskarl mindſt 8 Maaneder af Aaret, ſelv 
om der er Sonner og Døtre til Hjelp. Den fom fætter 
meget ind i ſit Jordbrug, er den ſom vinder meget ud 
af det. 

Det er ogſaa Lilfældet at et ſtort Antal Menneſker 
ikke er dygtige til at ſtyre og ftelle for fig felv, men kom⸗ 
mer, i allefald for en Tid, bedſt frem med at arbeide ſom 
Daglonnere for andre. Disſe trenger og bor have An— 
ſettelſe; og den fom ffaffer Andre Beftjæftigelje til en 
pasſende Lon er en Velgjorer mod fine Medmenneſker. 
De ſom har Anledning og Evne til at give Andre Un— 
derhold ved Arbeide, forſommer fin Pligt, hvis de ikke 
gjor det. 

Den forſte Pligt mod Arbeideren er at give ham en 
pasſende Betaling; thi "Arbeideren er fin Lon verd.“ 
Den Arbeidsherre fom tager Fordel af alle Omftændig- 
heder, og trykker Lonnen ned til den yderfte Grendſe, 
begaar en Uret ſom i Lengden vil falde tilbage paa ham 
ſelv. Tjeneren vil ikke arbeide med Lyſt, vil ikke lette 

Herrens Byrde ved at viſe Omhu og Paalidelighed, men 
vil ſoge at gjengjelde med at gjøre faa lidet fom han kan, 
i Folelſe af at der er begaaet ham Uret. Den ſom tigger 
om Arbeide, er en ærlig Tigger, og at give det bør ikke 
anſees ſom en Almisſe. Derfor er ogſaa den Tjener, ſom 
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faar Løn og ikke gjør fin Pligt, at ligne med en Tyv; han 
beſtjeler fin Herre. 

Efter det foregaaende tror vi at man vil komme til 

den Slutning at det ikke er heldigſt at gjøre ftrænge og 
ubøielige Kontrakter mellem Arbeideren og hans Herre 
paa Farmen. Disſe ſperre ofte Veten for gjenſidig Ag— 

telſe og Tiltro. Forholdet paa Landet mellem Husbond 

og Tjener er meget ſimplere ogenaturligere end det fom 
raader i ſtore Fabrikker hvor en Herre har mange Tjenere 
hvis Arbeide nøtagtig kan fordeles. 

Man bor dog paa Farmen ogſaa allerforſt komme til 
en grei Forſtaaelſe, og forſaavidt man ikke er vel kjendt 
med hinanden, bor det vigtigſte nedſkrives; men en Kon— 

trakt der binder begge til en beſtemt Tid og en vis Lon, 
er ofte Aarſag til Misforftaaelje og Uvenſkab. Man be- 
ftemmer Lønnen og Tiden, men kun jaa begge Parter har 

Frihed til at forandre den paa en Uges eller nogle Dages 
Varſel. 

Saa ſnart der er Misnøte paa en af Kanterne, vil 
ikke Forholdet være behageligt eller heldigt for nogen. 
Naar begge har fin Frihed vil ogjaa begge derved opfor— 
dres til at gjøre fin Skyldighed mod den anden. Tiden 
for Betaling bør ogſaa forſtaaes. Dette medfører Van- 
ſkeligheder paa Landet, hvor der ikke altid er rede Penge 
ved Haanden. Det er faa fedvanligt at man ſkal "vente 
til Hoſten.“ Dette er nodvendigt i de fleſte Tilfcelde der 
hvor man ikke er kommen ud af den enſidige Hvedeavl. 
Hvis Arbeideren "figer op“ faa bør han ikke ſtrengt fordre 
ſin hele Lon med det ſamme, uden ſpeciel Kontrakt derom; 
paa den anden Side bor ikke Farmeren benytte ſig af ſin 
Frihed til at lade „Hoſten“ vare indtil han finder for 
godt at fælge fine Produkter. Nogle har for Skik at ſige 
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til Arbeideren fom faa: Jeg vil give dig, f. Ex., 18 
Dollar pr. Maaned for fer Maaneder, men hvid jeg mær- 
ker at du er paalidelig og flittig, og ſoger at gjore det 
bedſte du kan, at ſpare mig Omſorg og Bekymringer, kort 
ſagt, tager dig af alting ſom om det var dit eget, ſaa vil 
jeg give dig et Paalæg af 10 pCt.; hvis du derimod vifer 
dig uværdig til dette Paaleg, beholder jeg dig ikke hele 
Tiden. Det forſtaas altſaa at hvis du ikke faar Afſked 
for Tiden, har du de 10 PCt. at vente.“ 

Dette ſynes os at være en fornuftig Handlemaade; 
Arbeideren vil derved anſpores til Flid og Troſkab, og 
jætte fin Wre i at vinde Meſterens Gunſt og Tiltro. Det 
vil vekke Tanken til Beſkjeftigelſe og Arbeidet vil virke 
opdragende paa ham, og det er mere værd end felve Til— 
[ægget paa Lønnen. Tjeneren kommer ogſaa til at arbeide 
med Hoved og Hænder. Hovedſagen for begge er at 
Forholdet fan blive et venligt og fortroligt; faa vil hver 
ſoge den andens Bedſte, og begge vinde i Længden. 

Naar en Mand leies paa Farmen, forſtaaes derved at 
han ſkal udføre kun almindeligt Farmarbeide. Hvis der— 
imod Farmeren venter at benytte ham til andet mere an- 
ſtrengende, eller farefuldt Arbeide, eller faadant fom for- 
drer Kunſtferdighed og fom ellers betales med bhøtere 
Pris, bør dette omtales paa Forhaand. Ventes det at 
Leiekarlen ſkal tage Deli Kreaturſtellet, er det bedſt at 
enes derom i betids. Leies to eller flere Karle paa en 
Gang, bør det ogſaa forftaae3 hvem ſkal ftaa Herren neer— 
meft faa fom med at kjore Heſterne og fore Maſkinerne, 

ellers bliver der let Uenighed mellem dem. 
En Ting bor Farmeren der har Familie, for Alting 

holde et vaagent Øie paa, og det er Arbeiderens moralſke 
Karakter. Tjeneren og Sonnerne paa Farmen kommer 

Farming med Hoved og Hænder. 19. 
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ofte til at ftaa i et intimt Forhold til hinanden. De 
arbeider ſammen under Faderens Fravær, og de yngre vil 
let paavirkes af den ældre, hvis denne er et letſindigt, 
ukydſk, eller uopdraget Menneſke. En ukjendt og omflak— 
kende Arbeider bør ikke betroes til Sønnerne Omgang, 
uden han kan fremviſe de bedſte Vidnesbyrd med Henſyn 
til Sedelighed, og under alle Omftændigheder bør Meſteren 
i tide lade fin beſtemte Fordring i dette Stykke forftaaes. 
Der er Exempler nok paa at en uopdragen Tjener har for- 
ledet Gutterne paa Farmen til Drik, til Brug af Tobak 
og ved uſommelig Tale fordervet gode Seder til ſtor Sorg 
for Foreldrene. a 

Bor man i Nærheden af en By, er Faren i denne Ret- 
ning allerftørft. Her føger ofte Byernes Udſkud ud paa 

Landet for at finde Arbeide om Sommeren. De er vandt 
til Kjobſtedernes Udſveevelſer; de vil have Frihed til at 
lobe ind til Byen om Aftenerne, og ofte forſtyrrer Fa— 
milien ved at komme hjem midt paa Natten, og kan de 
forlede Sonnen til at være med, tager de ofte ikke i Be⸗ 

tænfning at gjøre det uden Foreldrenes Villie og Vi- 
dende. Her bor Arbeideren vide at førfte Overtredelſe i 
denne Retning vil medføre pieblikkelig og ubønhørlig 
Afſkedigelſe. Der er endog dem fom er uforſkammede nok 

til at begjære Heſt og Buggy til ſaadanne Udflugter baade 
om Aftenerne og paa Sondagen. Hvis derimod Arbei— 
deren har viſt fig, efter loengre Kjendſkab, faa anftændig 

og paalidelig at Meſteren kan tilbyde ham Brugen af en 
Heſt til et Beſog hos Slægtninge og Venner faa vil han 
derved gjore meget til at vinde en fornuftig Arbeiders 
Taknemmelighed og Venſkab. Men for alting bor det for— 
dres at Tjeneren behandler Heſte og andre Dyr med For— 
ſtand og Venlighed enten det er ude eller hjemme. 
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En Ting kan det maaſke tillades os at ſige i denne 
Forbindelſe, nemlig, at Farmeren ofte forglemmer at tage 
tilbørlig Henſyn til Kvindens Stilling i de travle Aan— 
tider paa Farmen. En eller flere Arbeidere leies, de ſkal 
have Koſt og Logi, og Konen har maaſke hverken Døtre 
eller Tjeneſtepige til Hjelp. Maaſke har hun endog ſmaa 
Børn der netop i den varme Sommertid allermeft til- 
trænger hendes Omhu og Pleie. Det vil let indſees at 

under ſaadanne Omſtendigheder ſtilles der Krav til hende 
ſom overſtiger Billighedens Grænje. Det er ikke godt at 
give Raad i ſaadanne Lilfælde; Omftændighederne kan 
ſynes ubøielige og Hindringerne uoverkommelige. Pige— 
hjelp er maaſke ikke at faa, Arbeidet maa gjores, og man 
friſtes til at fætte Fremtiden paa Spil for Oieblikkets 

Vinding. Mangen Kvindes nedbrudte Sundhed er Vidne 
til den Uret der paa denne Maade er gjort hende. Los— 
ningen af denne Opgave vil maaſke komme, og blandt flere 

af de ældre Jordbrugere er allerede kommen derved, at 
Arbeidsfolk uden Land boſetter fig blandt Farmerne og 
kan ſaaledes gjøre Tjeneſte uden Koſthold. Mange op— 
fører et lidet Hus og giver Arbeideren Brugen af dette 
med en Haveplet mod at han arbeider for ham en beſtemt 
Tid. Hvor ſaadanne Forhold ikke er indtraadte, vil det 
være klogt om Manden ſelv fun ſtyrer og ordner Gaards— 

arbeidet og bliver hjemme ved Huſet paa visſe Tider af 
Dagen for at hjelpe Konen med at ſkaffe Vand og Ved, ſe 
efter Bornene og udrette ſaadant ſom fordrer mere Le— 
gemsſtyrke end Kvinden har. Paa den Maade vil hun 
ftøttes ikke allene ved den direkte Arbeidslettelſe men og— 
ſaa, og det betydeligſt, ved den Paaſkjonnelſe der viſes 

hende. Manden vil ogſaa faa Anledning til ad praktiſt 
Vei at ſette fig ind i Kvindens Stilling, og ſaaledes lære 
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at veie de Byrder hun har at bære, en Ting ſom ikke alle 

Mend kan fære paa anden Vis. 

Senner og Døtre paa Farmen. 

„Jeg er fattig paa Gods og Guld; men jeg er rig paa 
Sonner og Dotre,“ var en vis Mands Svar paa en 
Taabes Sporgsmaal. Disſe to Slags Rigdom følges 
ikke altid ad; men den ſom har den ſidſte og ſkatter den, 
ſetter mindre Pris paa den førfte. Hvorledes man ſkal 
opdrage ſine Born, er en Opgave der ikke er mindre van— 
ifelig at loſe paa Landet end i Byen. Det vil ikke her 
være Plads til at gaa ind paa denne Opgave i fin Almin— 
delighed, men kun at kaſte Blikket paa visſe Vanfkeligheder 
ſom færlig møder Landmanden. Farmen byder de bedſte 
Naturbetingelſer for at give Børnene en ſund Opdragelſe, 

men det er ikke altid Forældrene forftaar, eller Omftæn- 

dighederne tilſteder at gjore det bedſte Brug af disſe Be— 

tingelſer. Dette er at vente i Nybyggerlivet i et Land 
ſom vort. Men det er meerkverdigt hvorledes den der er 
befjælet af Opgavens Alvor og Bigtighed formaar at 
tvinge de fattigſte Omftændigheder til at bøte fig og ftaa 

ham bi i Opnaaelfjen af Maalet. Ville, Vilie! Vilie! 

har du ikke den, faa forbander dig dine gunſtige Omftæn- 
digheder. Brug det ene Pund du har. PÅ 

Farmen er en Skole hvori Gutten fan lære meget; 
men Meſterens forftandige Ledelſe vil have meget med 
Udfaldet at gjøre. Grundbetingelſen er, at den unge 
tidlig kommer til at arbeide baade med Ho ved og 
Hænder. Farmeren friſtes, ligeſom mange andre, til 
at ſoge at gjøre fig den ftørfte direkte Nytte af Guttens 
Krefter, og til at have Gevinſten heller end Opdragelſen 
for Oiet. 
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„Det du ikke kan, det vil du altid gjore; men det du 
fan, det vil du ikke,“ faar Gutten altfor ofte høre. Me— 

dens Legemet voxer, og Krefterne tiltager, udvikler og- 
«faa Aanden ſig; begge vil beſkjeeftiges og have noget at 

øve fig paa. Den raſtloſe Sogen efter at faa prøve noget 
nyt, er Tegn paa Liv og Friſkhed; den bor ikke faa aldeles 
frit Spillerum men den maa heller ikke deempes for meget. 

Tvinges den føgende, ſporgende Aand altfor længe ad 

Gangen til at folge Hendernes velkjendte og ensformige 

Bevegelſer, faa ſloves og ſlappes den, og begge blir ſtive 
og tunge. 

Ethvert Arbeide fordrer visſe Mufklers færlige Be— 
ſkjeftigelſe. Varer dette forlænge, faa begynder de andre 
at klage og fordre fin Ret; Drengen bliver utaalmodig. 
Taalmodighed bor han dog ogſaa lere; men ikke paa 
Friſkhedens og Aandsudviklingens Bekoſtning. Den Gut 
ſom gaar Time efter Time, Dag efter Dag i ſamme ens— 

formige Bevegelſe, kan have en rosverdig Taalmodighed; 

men den kan ogſaa være en Folge af Aandsſlovhed. 
Er der en Ting han har taget ſig fore, og ſom du er 

vis paa ikke overftiger hans Krefter, ſaa bor du opmuntre 
ham til, ja, endog fordre af ham, at udføre det med 

Troſkab og Noiagtighed, men med Haab om Afverling 
og Paaſtjonnelſe; thi derved faar Aanden den Næring 

ſom gjør at den ikke falder i Dvale medens Henderne 

arbeider. 

Lad Gutten faa være med og tage Del i Faderens 

Arbeide ſaa meget ſom det lader ſig gjore; lad ham kjende 
Faderens Grunde, Anſlag og Planer, ſaavidt det fan være 

pasſende; fvar ham paa hans Sporgsmaal; ſporg ham 

om hans Mening; overbevis ham om hans Feil med 

Grunde og ikke med Skjeldsord; kald ham ikke en Nar og 
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en Toſk uden at huſke paa at han er din Søn og en „chip 
of the old block.“ 

Saa ſnart Sønnen er ftor nok er det godt at lade ham 

faa noget for fig felv; et Stykke i Haven; et Lam; en 

Kalv eller en Fole, hvoraf Udbyttet eller Afſpringet 
bliver hans for beſtandig, mod at han pasſer det godt og 
holder noiagtig Regning paa hvad det koſter at føde 
det, og Dette bør ftrængt tilbagebetales, faa at han lærer 
at fortjene men ikke at tigge. Faderen bør altid hjelpe 
med Raad og Veiledning; thi uden de Wldres In— 
teresſe og Sympathi vil den Unge fom ofteſt tabe Mo— 

det og Lyſten. At foretage noget og ikke fuldbyrde det, er 
et Nederlag ſom bliver en ſvag Grundſten i Opdragelſens 
Bygning. 

Der er mange Ting Børnene fan foretage fig paa 
Farmen hvorved de kan vænne fig til Flid og Forretnings— 
dygtighed, og med det ſamme tillægge fig nyttige Kund— 
ſkaber. 

Tag f. Ex. Honſeavl. Hvis Gutten (eller Pigen) 
viſer Lyſt dertil, ſaa ſkaf ham en Bog om det, og lad ham 

holde et Blad om Honſeavl. Hjelp ham til et Hus og 
Yard og nogle Høns at begynde med, alt ſimpelt og billigt 
fra Begyndelſen, lad ham holde Regnſkab paa alt, lad 
ham betale for Føden, Renter af Udlegskapitalen; giv 
ham Markedspriſen for Wg og Høns og lad Gevinſten 
blive hans egen. Netop paa denne Maade har mange 
lagt Begyndelſen til Forretninger ſom har gjort dem ſe— 
nere i Livet til Meſtre i ſit Fag. 

Giv baade Sonner og Døtre pasſende Aarlag efter 
deres Alder og Krefter; naar disſe er vel udførte, ſaa 
Frihed. 

Et enſidigt Jordbrug udvikler en enſidig Jordbruger. 
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De unge Meennd fom vorer op paa en Farm hvor lidet 
foretage3 uden det fom fan gjores med Maſkiner, faar ikke 

den bedſte Opdragelſe hvis de, fom ofte fan treffe, maa 
ud i Livet og føge fin Lykke paa andre Baner. J Haven, 
i Fjoſet og Stalden, rundt Huſet og blandt Frugttræerne 

er der Anledning til mangeartet Udvikling, og det bor 
ikke forſommes. 
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Aslak Brauts andet Frieri. 

S0 blodt fom Aslak Brauts Hjerte var i Dag havde 
det ikke været paa Aar og Dag; men det var bare paa 

den ene Side, paa den anden faa endnu Tyve-Aars-Skorpen 
tyk og haard. Dette gjorde at der ikke var den vandte 
Stohed i Aslaks Optræden. Der var ikke den rette Malm 

i Røften og den Ubøielighed i det furede Anſigt fom fæd- 
vanlig gav det et milepoſtagtig Udſeende. Modte man 
ham fra en Kant, faa havde han et Smil og et venligt 
Ord; men paa den anden Side var han ubsgielig fom en 

Naturmagt. 
Han tenkte mindre paa fig felv end ellers. Endog de 

magre og noget ſtivbenede Betty og Bill i Stalden var 
bleven betenkt med en dobbelt Portion Havre, endog det 
var Gøndag. De ftampede i Gulvet og aad fom de havde 
Aarlag, og hver Gang noget rørte fig ftak de et Øre til- 
bage for at lytte; de havde en urolig Anelſe om at de 
ſkulde til Byen med fvært Lees. Men nei; i Dag ſkulde 

de faa dobbelt Mad og halvt Arbeide. 
Aslaks Mildhed var ikke uden Grund: i Dag ſkulde et 

fjært Onſte gaa i Opfyldelſe. Hans førftefødte Son 
Andrew (Anders) ſkulde have Bryllup, og det med den 
jeveſte Farmerjente i Settlementet. Betſey Johnſon 
(Birjit Johannesdatter Stafjeld havde hun hedt, hvis de 
var forblevne i Norge) var ligeſaa vakker fom hun var 
flink og godhjertet, og en Otti Land ſom grendſed ind til 
Aslaks Farm var ikke alt det hun havde Udſigt til at faa 

i Arv af fine velanſeede Foreldre. 
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Betty og Bill kom muntert frem i Gaarden med Vog— 
nen hvori Brudeparret og hele Braut-Familien ſkulde age 
til Kirken. Følget var ftort. 

Andrew havde med brudgommelig Godhed fat en Stol 
ved Vognen for Betſey at ftige op paa. Mor Braut faa 
med halv Misundelſe paa Brudens venlige Smil da 
Brudgommen rakte hende Haanden for at hjelpe hende paa 
Stolen og i Vognen. Dette varer ikke længe, hvis 
Andrew blir lik Far fin,” teenkte hun. Selv maatte hun 
flyve op over Vognhjulet til det hoie Springſede. Aslak 
var for ſtegen op og holdt Tommene; med en urolig Be— 

vægelje i Kroppen ſtak han Haanden lidt frem, men hun 
hverken faa eller vilde have forftaaet denne uſedvanlige 

Bevegelſe. 
„Kommer du op?“ ſagde han, med fravendt Blik. 
„Aa ja, det er ikke forſte Gangen,” ſvarede hun tvært. 

Hun blir ikke anderledes; det nytter ikke hvor god jeg 
er,“ tenkte Aslak. Ved ſidſte Tanke ſtak det ham lidt i 

Hjertet og Kindet blev varmt. 
Brudeparret ſtod foran Alteret. J en Halveirkel bag 

dem ſtod de nærbeflægtede; Aslak ved den ene Ende og 

Konen, Guri, ved den anden. | 
Preſten med bredt og blidt Anſigt havde forkyndt 

WAGgteffabet3 Glæder og Byrder. Han gjorde en liden 
Pauſe, forandrede Stilling; Anſigtet blev mere alvorligt 
og Hænderne faldt ſammen foran til Ro. Med klar men 
lav Stemme og ſagte begyndte han atter: Jordlivet 
bliver kaldet en Jammerdal, og det er det ogſaa for de 
flefte, og Wgteſkabet er for mange det dybeſte 
af denne Dal.“ Derpaa lod han Blikket glide ſagte 

om paa den ſkjonne Gruppe fom ſtod foran ham, og ved— 
blev: „Der er dem tilſtede i denne Forſamling der i fit 
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Hjerte fan bevidne Sandheden af dette. Hvis faadanne 

kunde tale til dette haabfulde Brudepar med Erfaringens 

og Exemplets knuſende Kraft, ſaa ſkulde jeg helſt tie.“ 
Her ſtandſede han atter. Ingen ſaa op; det kom over Alle 
ſom om noget frygteligt ſkulde ſke. Bruden ſkjalv og 

Brudgommen bed fig i Leben. Aslaks hele Sjæl var fom 
i Brand, Tanker og Folelſer i fuldftændig Forvirring. 
Paa Mor Brauts Kind ſaa Preſten en Taare, og vidſte 

dens Betydning. 
„Det kjerlige Forſyn,“ blev han ved, "har beſtemt 

Mand og Kvinde til gjenſidig Støtte og Hygge; men 
Menneſkets Svaghed, Uvidenhed og Stolthed lægger Stok 
og Sten i de glatteſte Spor. Stoltheden maa knuſes, 

Uvidenheden fjernes, faa vil Svagheden paaflædes med 
Styrke." 

Aslak ftjal et Blik over paa Konen, men det var fom 

om hun følte det paa Kindet og undgik hans Oiekaſt. 
„Der er kun en Ting fom kan bøie det hovmodige 

Sind, oplyſe Forſtanden og give Kraft i de Svage; og det 
er Gudsfrygt og Kjerlighed. Kun paa denne 
Grund kan et lykkeligt Wgteſkab bygges, uden den gaar 
det ned, ned i hin morke Dals dybeſte Dyb. Naar to bin— 

des til et ftørre, megtigere tredje, naar Mandens og Ko— 
nens Haab og Tillid feſtes til det ene Frelſens Anker, 
naar de ſer ſin egen Ringhed og Afmagt ſpeilet i Skabe— 
rens Storhed, fin egen Selviſkhed ligeoverfor hans altom— 
fattende Kjerlighed, faa fer hver fine egne og ikke den 
andens Feil, faa føger hver i den anden Støtte og Hjelp, 
og i det de ſoger finder de. Kun naar begges Sine er 
fæftet paa ſamme Maal ræffer de hinanden Haanden 
og forener Hjerterne.“ 

„Tvivler nogen i Dag paa at Andrew og Betſey 
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elfter hinanden; at de ligeſaa virfelig er fom de fer 
ud til at være et; at de virkelig har givet hinanden 
Hjertet og ikke bare Haanden; at Brudekysſet ikke er et 
Judaskys, at Elſkovens Varme ikke bare er Lidenſka— 

bens flygtige Glød, fom kjolnes af Mettelſen og isner 
ved Modgangens førfte Blæft? Tvivler Nogen ſiger jeg? 
—3Jeg tvivler! J fer paa mig med Gfræf og For- 
bitrelſe i Eders Blikke. Jeg er ikke her for at flette 
Brudekranſe, men for at reiſe Vagttaarn paa Livets fare— 
fulde Skjer og Kyſter. Hvad Gud har fammenføiet, lad 
intet Menneſke adſkille. Jeg vilde heller fige: Det fom 
Gud har ſammenfgiet, kan intet Menneſke adſkille, men 
det fom Menneſker fammenføier falder fønder af fig felv. 
Naar man kaſter Blikket omkring paa de mange ulykkelige 
Aegteſkaber, paa den Mangel paa Troſkab og Kjærlighed 
ſom raader—tør jeg ſige det? —i de fleſte Wgteſkaber, faa 
kommer man til at frygte at den Gud vi anraaber om 
Velſignelſe, har havt lidet med Wgteſkaber at gjøre. 
Naar jeg fer paa Dette faa tvivler jeg, og fordi jeg ikke ved 
at Gud har fammenføiet disſe Hjerter, Derfor tvivler jeg. 
Fordi jeg har fnyttet mange lignende Baand for, der er 
bruften fom et Straa ved førfte Modgangs Prøve, derfor 

tvivler jeg. Fordi jeg fer Livets Kyſter beftrøet med 
egteſkabelige Vrag, derfor tvivler jeg. Og naar I fom- 

mer ud paa Bolgen og ſer at Seiladſen ikke er faa glat 
ſom J havde tenkt, og naar J faa fer tilbage paa denne 

Gledens Dag, faa ſkal det ikke være min Skyld, hvis I 
ikke der faar ſe et Lygttaarn ſom viſer Eder Havnen hvor— 
fra I drog ud og Veien tilbage til en ny og bedre Kurs.“ 

„Jeg tvivler, men jeg haaber.“ 

„Haabet grunder jeg derpaa: Du Andrew har en god 
Forſtand og er ſterk; du Betſey har alle Betingelſer 
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for at blive en god Huſtru. Eders Hjerter kjender jeg 
dog ikke, og jeg frygter at J begge er ſtolte, thi de 
ſom har noget at være ſtolte af, de mangler ſjelden at 
være det.“ 

„J Dag bærer J hinandens Byrder, fordi J ingen 
har at bære ſelv. J Dag byder J hinanden Haanden til 
Hjelp paa Veien fordi Eders Lemmer ikke er trætte. I 

Dag er I opmerkſomme mod hinanden og kappes om at 
ane hverandre Onſker for at funne efterkomme dem endog 

før de udtales fordi J er beruſet af Glæden og fjender 
ikke Sorgen. J Dag beundrer J Skjonhedens Blomſt og 
Mandommens ubøiede Kraft. Den fvagefte Kjerlighed 
lever i Beundringen. Men den Tid vil komme at Blom— 
ſten falmer og Kraften fvigter; da fvinder Beundringen. 

Da maa Kjærligheden ſtaa paa egne Ben, og da vil den 
proves om den er ſteerk. Hvis Kjærligheden da fvigter 

ſaa ved J at den var falſk, at J har fanget Buret men ikke 

Fuglen; ſaa ved J at J er ude paa Havet uden Kompas 
og at Morket vil omfavne Eder. Saa er der intet andet 
at gjore end at ſe tilbage til det Lystaarn ſom jeg i Dag 
reiſer for Eder, og vende om til den kjendte Kyſt. Da har 
J at begynde paa nyt, da ſkal Hjertet vindes, og da ſkal 
J merke at god Forſtand og ftært Villie kun udrette hvad 
Lidenſkab og Ungdomsſvermeri ikke mægted. Da Andrew, 
naar Høflighed ikke lœenger er en Tribut til Skjonhed, vil 
den gjengjeldes; da vil den udſtrakte Haand, om den end 
er ſkjelvende og mat, gribes med Taknemmelighed.“ 

„Det kommer an paa det,“ tenkte Aslak. 

Mor Braut ſukkede men ſaa ikke op. 
„Da, Betſey, vil Taalmodighed mægte mere end 

Skjonhed, da vil et blødt Ord være mere tiltrekkende 

end Brudens blusſende Kind; da vil egen Svaghed have 
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fært Eder at Styrke og Kraft kommer herovenfra, og 
den Kraft kan bøte en ſtolt Nakke og lege de gamle Saar.“ 

„Kvindens Kjerlighed er ikke en Frugt fom kan pluk— 
kes og ſaltes ned til Fremtids Brug; den er heller en 
Evigheds-Blomſt hvis Duft aldrig taber fin Sodhed, ſaa— 
fænge Solſtraalerne fra Mandens Hjerte ſkinner paa den. 
Men disſe Straaler kan ikke naa frem til den, hvis den 
omgives af Forfeengelighedens Ukrud i Egenkjerlighedens 
Jordbund. Tor jeg haabe at J vil komme dette ihu, 

Andrew og Betſey? Tor jeg haabe at der er andre tilſtede 
hvis Erfaring ftadfæfter Sandheden og hvis Fremtid vil 
viſe Sandheden af hvad jeg her ſiger? Gud ſigne Eder 
Andrew og Betſey, og lere Eder itide at bygge Kjerlig— 
heden paa en faſtere Grund end ungdommeligt Svermeri 
og Skjonhedens Beundring, og til at bære hinandens 
Byrder naar de er tunge heller end naar de er lette. J 
denne Forſtand onſker jeg Eder et langt og lykkeligt Liv.“ 

Det er grovt faa meget de Preſterne kan finde paa at 
ſige,“ tenkte Aslak paa Hjemreiſen fra Kirken, men Bille— 
det om Solſtraalerne og Ukrudet havde ligſom feſtet fig 
hos ham, bare at Ufrudet faa fvært tykt ud. 

„Ja det fan være Feil paa begge Kanter,“ tænkte Mor 

Braut, men Solſtraalerne“ de leengtes hun fvært efter. 

Der var ftor Stas paa Farmen da de fom hjem. Der 
ſkulde være Gjæftebud og mange ſkulde beværtes. En Par 
Nabojenter fom havde været hos Yankeerne i Tjeneſte, 
havde laget til et Bord fom Brauterne aldrig havde ſet 
Mage til før, og Mor var ligeſom fremmed i fit eget Hus. 
Hun vidſte ikke hvad hun ſkulde tage fig for; men for at 
faa Henderne i noget, tog hun Botten og gik til Brønden. 
Aslak var uklar i ſit Sind og ligeſom beſjelet af et halv 
bevidſt Forſet, gik han efter. Da Botten kom tilſyne, greb 
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han i den men ſaa forkjert at den kantrede og Vandet ſkyl— 
ledes over Konens Fodder. Tak ſka du ha',“ fa Guri, 
gik brat ifra Bøtten og ind i Kammeret for at ſkifte tørt 
paa Benene. Aslak ſtod forvildet, ſaa bed Sinnet ham. 
„Forgjort ſom det kan gaa,“ ſa' han, “men hun kunde da 
fet at jeg vilde hjelpe; og gaa ifra det paa den Maade! — 
ſlig er hun og flig blir hun. Det nytter ikke.“ Saa 
gik han bort i Harden. Griſen fom ſtod i eien gav han 
et Spark, "alting er i Veien for mig, endog mine egne 

ſtive Hender!“ 
Da Mor Braut havde faaet tørt paa, braſt hun i 

Graad. Kanſke han tænkte, at hjelpe mig alligevel, og 
faa ſkulde jeg have takket ham paa en anden Maade.“ 

Inden de ſkulde tilbords havde de vaffet og pyntet fig 
og var kommen ſaa vidt til Selvbeherſkelſe at de kunde 
iallefald tage Gleedens Maſke paa. Men under Maſken 
var Tankerne uſtyrlige. Guri ſyntes dog hun havde gjort 
det daarligſt denne Gang, thi havde han virkelig villet 
hjelpe, faa ſkulde hun ikke have gaaet ifra ham paa den 

Maade, hvor galt han end gjorde det. 
Bed Bordet fik hun faa bradt den Tanke at maaſke hun 

kunde gjøre det godt igjen ved at fljænfe ham pent forſte 
Kaffekoppen fom hun ellers havde tilteenkt Brudgommen. 

Men Legemet havde faaet Del i Sindets Uro; hun ſkum— 
pede imod Stolen og flog Kaffekoppen lige i Fanget 
paa ham. 

Havde ikke hele Laget flaaet op en Katter, hvori de 
Gamle uvillig maatte tage Del, faa kunde det have kommet 
til at fe værre ud. Aslak var dog mørk i Hu, og Guris 
Hjerte brændte under den paatagne ydre Munterhed. Hun 
ſyntes at maatte fige noget, og med fortvivlet Kjekhed 
kom det: „Ja, De faar undſkylde, det var ikke faa ilde gjort 
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ſom det var ment.“ Alle fjendte dette fom en gammel Vit— 
tighed, der ſkulde tjene fom Kompromis til Forſoning, 
uden at ydmyge den Feilende altfor meget. Men Aslak 
tog det fom Gjengjeldelſe for Vandbøtten; og mumlede 
halvhoit, Naa ſiger du viſt fant.” 

Betſey Johnſon var Brud i Dag; men Hvedebrods— 
ſtemningen var bleven lidt forſtyrret i hende; Alvoret fra 
Kirken var trængt ind i hendes Sind og hun ſyntes at fe 
det ſamme afſpeilet i Svigermors uheldige Forſog paa 
Hoflighed mod fin Mand. Hun havde dog Beherſkelſe 
nok til at vende Samtalen ſaa at Ulykken ſnart forglemtes 
og alle blev muntre igjen. 

De gamle Brauter levede dog under Maaltidet i en 
ganſke anden Stemning end den fom raadede i Laget. 
Men for at ſkjule den Ild fom fviede i deres Indre lo de 
hoiere end andre naar der var noget at le ad; men Bruden 
ſkjonte den Latter og ſukkede “gid det maatte gaa Andrew 
og mig bedre. Preſten vidſte nok hvad han ſa'.“ 

Der gik rum Tid med, for de Gamle gjorde nye For— 
ſog i Forſonings-Politikken. De havde begge lidt Neder— 
lag ved forſte Angreb, og det var ikke ſaa let at ſamle 
Krefter til nye Forſog. 

„Det nytter ikke; hun blir flik hun er,“ ſagde Aslak. 
Han misforſtod hende fuldſtendig. 

„Hvis Aslak mener noget med det, faa er det hans 
Tur at gjøre nyt Forſog,“ tænkte hun. 

Tiden gik, og det Forefaldne var leenge forglemt tænkte 
begge. Den eneſte Forandring var den at baade han og 

hun var bleven ualmindelig flittige og agtſomme i fin 
Gjerning. Han kan tenke og ſige hvad han vil; det ſkal 
dog ikke funne ſiges at jeg ikke rygter mit Stel,“ tænkte 

Guri. Omtrent paa ſamme Maade tenkte Aslak; det var 
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fom om der var Kappeſtrid mellem dem. For havde de 

ofte vexlet bittre Ord, men nu var der indtraadt en 0 

Hoflighed. 
Sommeren gik og Høften kom med det fvære Harveſt— 

arbeide. Alting faa lovende ud paa Farmen og Arbeidet 
gik fom det aldrig havde gaaet før. Aslak kunde ikke 

nægte at det ikke var faa leit at være Farmer endda, 
naar alting gik fom det gjorde i Aar. Jeg ſkulde takke 

Gud for alt, naar det bare var flik mellem Guri og mig, 
ſom det ſkulde være," tæntte han og medens han grublede 
paa det blev det faa blødt og varmt om Hjertet hans fom 
det ikke havde været fiden Bryllupsdagen. Det er nok 
ſtrit nok for hende nu naar hun ikke har Hjelp heller.“ 

Det var midt paa Eftermiddagen, langt borte i Ageren 
en varm Harveſt Dag at Aslak ſtod og ftøttede fig paa 
Forken medens disſe Tanker for gjennem hans Sind. 
Han kaſtede uvilkaarlig Blikket mod Hjemmet og blev var 
Konen komme jlæbende med en ſtor Bylt i hver Haand; 
det var den ſedvanlige Eftermiddags-Kaffe, med Kopper 
og Skaaler og Smørrebrød og Cake til fem Mand. Det 
var Bord nok for en aldrende Kone og det var over en 

„Fyrti Længde" fra Huſet. "Ja dette er for ſtrit for 

Guri naa ho blir gammel. Om ikke alle fem har Tid til 
at gaa hjem og drikke Kaffe, jaa kunde vel en af os gaa 
efter den alligevel.“ Han fatte Foden frem og vilde gaa 
for at møde hende, men 7ſaa fer hun at det er for at hjelpe, 

og det er faa leit,“ tenkte han og blev ftaaende. 
Kaffen var varm og god og ved Siden af det deiligſte 

Gmørrebrød og Cake, var der et kogt Eg til hver. Det 
imagte fortreffeligt. Medens Mendene lo og ſpiſte gik 
Guri bort i Agerkanten plukkede et Par Hvedeax og gned 
dem ud i Haanden. "Guds Velſignelſe i Ageren, men Hun— 
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ger i Hjertet,” ſagde hun ved fig felv. Taarerne fom vilde 
frem, beholdt hun til hun fom hjem. 

„Slik fom Guri fteller naa om Dagen. Hun ffal da 
ikke bære Kaffen til os mere alligevel, det ffal blive en 
Raad for det,“ tænkte Aslak ved fig ſelv. 

Den følgende Dag da det led til Kaffetiden gik Aslak 

ſkyndſomt til Huſet. Han faa at Kaffen fnart var færdig 
og Maden i Beredſkab; han gav fig til at føge omkring i 
Huſet. 

Er det noget du leiter efter?” ſpurgte Guri. 
„Ja, jeg ſkulde have Hammeren,“ ſvarte han; og den 

fandt han juſt fom Guri ſkulde ud af Døren med begge 

Hænder fulde. Han gik raſk efter. "Giv mig den ene 
Tulten, jeg gaar ſaa ſamme Veien.“ 

„Tak!“ ſagde Guri halvhøit og fatte den ned. 
„Jeg havde da iffe tænkt, den var faa tung.“ 
„Aa der ſkal noget til faa mange.“ 
„Ja, ſaa meget ſom du har til os ogſaa!“ 
„Skal jeg lage til lidt mindre kanſke?“ Det ſtak lidt 

i Guri. 
Aa nei; det kommer vel med; Dagen er lang.“ 
„Ja, det var det, jeg tenkte.“ 

Der blev ikke mere ſagt den Gang; begges Hjerter var 
fulde men de turde ikke lade det komme op i Munden. 

Det var ikke frit at Aslak var lidt ſtolt af ſin Bedrift 
den Dag. Det gik bedre end da han vilde bære ind Vand— 
bøtten. Men at det ſkulde have nogen Virkning paa 
„Guris ſtenhaarde Sind,“ derom havde ikke Aslak ſtor Tro. 

Guri merkede ikke at Hammeren blev brugt til no— 
get. ⸗Skal tro han kom bare for at hjelpe mig,“ tenkte 

Guri paa Hjemveien; men det var jo neſten utenkeligt, 
dertil ſyntes hun at høre Hammerflag nede i Ageren, og 

Farming med Hoved og Hender. 20. 
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disſe Hammerflag var ligeſom de ſlog paa hendes ſaare 

Hjerte. 
Den folgende Dag fik Aslak atter et Wrinde hjem paa 

Kaffetiden. Sidſte Forſog havde gjort ham faa inderlig 
godt at han vilde have Fornsielſen endnu en Gang, ſelv 

om Guri, fom han ventede, ikke ſkulle paaſkjonne hans 

Godhed det ringeſte. Det var Lørdag og de havde jvært 
travelt faa at Aslak neſten ikke kunde afſe Tid, men dog 
kom han. 

Det var ikke frit Guri havde fet ud efter ham med et 

Haab om at han ſkulde komme i Dag ogſaa, og da hun fik 
Diet paa ham ilende med raſke Skridt op imod Gaarden, 
banfede hendes Hjerte faa at hun neſten ikke kunde ftelle 

„Lunchen“ til rette. 
Der blev intet ſagt om Hammer eller noget Wrinde 

den Gang og Guri blev beſtyrket i ſin Tro at det virkelig 

var af Godhed for hende at han kom. Der var en Glod i 
hendes Sjel fom hun ikke havde kjendt paa mange Aar. 
Hun vilde ſaa gruelig gjerne ſige ham hvor taknemmelig 
hun var og hvor inderlig godt denne Opmerkſomhed gjorde 
hende, men det var ligeſom "faa leit,“ Munden ville ikke 
op; og faa gav han hende ikke nogen god Anledning. Det 

blev med et ſtivt “du ſkal ha? Tak.“ 

Morgendagen var det Søndag og Regnveir. Kirken 
var halvanden Mil borte; men i Dag ſkulde Formand 

Buk præfe og han var en Storrelſe fom Guri aldrig havde 
hørt eller fet. 

Hun havde fænge talt om og glædet fig ved at hun 

ſkulde faa høre Formanden. Hun gik flittig i Kirke, Aslak 
derimod ſjelden og endnu ſjeldnere tog han Heſtene. 
„Heſtene maatte hvile om Søndagen, for de maatte flæbe 
hele Ugen,” det var Aslaks Heſtefiloſofi. Guri havde 
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Derfor mange Gange traſket til Kirken med den bittre 
Tanke i fit Hjerte at hun ikke ſtod fuldt faa høit i Man— 
dens Anſeelſe fom den "brune Merra;“ men at hun dog 
kanſke fik flæbe lidt haardere. 

Hun kunde derfor ikke vente ſig andet end at trampe i 

Sole og Regn til Kirken i Dag, men medens hun gik og 
gjorde ifra ſig Morgen-Stellet kunde hun dog ikke undgaa 
at tenke „Hvis nu Aslak var ſlik at han vilde hegte for 
Heſten og kjore med til Kirken,“ men den Tanke ſlog hun 
ſtrax væt, “det vilde jo ogſaa være for meget.” Men den 
fom atter og atter. Derſom jeg ſkulde bede ham om det, 
—nei tigge, bet ffal jeg da ikke gjøre, dertil er jeg dog 
ikke endnu kommen. Det han vil give mig, det faar han 
byde mig frit.“ 

Aslak ſad i Gyngeſtolen og røgte fin Pibe. 

Atter og atter kom den ſamme Tanke igjen til Guri. 
Hun havde faaet Smag paa lidt Medlidenhed og Agtelſe 
og tørftede efter mere. 

Hun gif ind i Kammeret og kledte fig paa, men Para— 
plyen var ikke at finde. Som hun ſtak Hovedet ud for at 
je Hvordan Veiret var —der ſad Aslak i Buggyen og ven— 
tede, med Paraplyen over Hovedet! 

„Skal du bort?“ ſa' hun med bævende Stemme. 
Ja, du har ikke Sko fom pasſer til fligt Føre, du faar 

komme opi,“ ſagde han og rakte Haanden lidt frem. 
Der var ingen Tvivl longer. 

Kommen op i Sæbdet ſagde Guri, "det var fnilt af dig 
Aslak at du vilde gjøre det for mig,“ og faa braſt hun i 
uftyrlig Graad. 

Aslak forſtod ikke dette. Jeg tenkte da ikke at du 
havde gjort faa meget af det,“ ſagde Aslak da de var kom— 
men langt paa Veien. 
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Aa det var ikke det at jeg ſlap at gaa til Kirken i Regn 
og Sole, det var ingen Saf,—men at du var faa god at du 
vilde gjøre det for min Skyld, det var det fom gjorde mig 
faa godt Aslak; det var meire end jeg havde fortjent.” 

Der gik et nyt Lys op for Aslak; han blev forundret 
og næften forfærdet. Han ſad længe i dybe Tanker. En- 

delig lagde han Armen omkring hendes Skuldre og trykkede 
hende til fit Bryſt. Du har nok faaet meget mindre end 
du har fortjent.” 

„Jeg havde nok faaet meget mere havpde jeg ikke været 
faa ftolt og tver,“ fvarte Guri. 

Saa blev der en lang Samtale og en fuld Forſtagelſe, 
og Glæden ftrømmede over hos begge. 

Endelig udbrød Guri med et Blik der var blidere end 
Brudens, Jeg tenker vi faar bede Preſten vie os igjen 
jeg; vi har nok aldrig været gifte før i Dag.“ 

Aslak lo; og ſaa fagde han: "Jeg har dyrfet Jorden 
i mange Aar og jeg har erfaret at det nytter ikke at plgie 

og gjodsle og ſaa bare en Gang, og ſaa vente at Jorden 
dermed ſkal bære Frugt Aar efter Aar uden at jeg gjen— 
tager Arbeidet. Saa er det nok med Menneſkehjertet ogſaa. 
Bort andet Frieri er nok heldigere end det forſte.“ 
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Efterord. 

1 al Fortrolighed byder vi nu Leeſeren Haanden til Af— 
ſked. Det var vel mødt og maaſke vi ſees igjen om 

en Tid; da haaber vi at høre Tak for ſiſt.“ 
Bogen har med Henſyn til Udføreljen været et Haſt— 

verk; til Forberedelſen var der dog mere Tid. Det tor 
Derfor haabes at, om den ſkulde findes mindre tiltrækfende 
hvad Formen og Sproget angaar, Henſigten alligevel vil 
opnaaes. Maatte den veekke til Eftertanke, anſpore til 
Forſog, Forſkning og Experiment i alle Dele af Jord— 
brugets vidt forgrenede Felt; men, for alting maatte den 

antænde Kjerligheden, Hvor den mangler. Kjerlighed til 
Jorden, til dens Frugter, og fremfor alt, Kjærlighed til 
den viſe Skaber⸗Aand der har nedlagt Mulighederne 
baade i Menneſket og i Marken. Maatte den hjelpe til 
at [ette Hendernes Arbeide ved Hovedets forøgede Del— 
tagelſe i Verket. Disſes harmoniſke Samvirken vekker 
Lyſt; Lyſten er Kjerlighedens Moder og Kjærligheden er 
den Magt ſom driver Verden. 

„Jeg er bare en ſimpel Farmer“ er det ofte bleven 
ſagt og maaſke oftere tenkt, endog af heldige og driftige 
Jorddyrkere. Dette kommer af et fnevert eller ſkjevt Syn 

paa Sagen. Menneſkets Lykke ligger ikke i bløde Hænder 
og fine Klæder. Disſe betyder altfor ofte at de er Hove— 

dets Herre og Meſter, medens de bør være dets Tjenere. 
Der ſkal ikke ſoges at vækfe Hovmod og Stolthed; disſe 
ſpirer rafft nok endog i den magreſte Jordbund; men er 

der nogen der med Rette fan være ſtolt af fit Kald og glad 
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i fin Gjerning, faa er det den under hvis Hænder Sæden 
ſpirer, Lovet ſpretter, Blomſten ſmiler og Frugten trives, 
ſom dagligen gaar og ſtaar blandt Skabningens Undere; 
ſom har Duggen og Regnet og Solſtraalerne til ſine Tje— 
nere og Skabningens herligſte Dyr til Leieſvende; ſom med 
en Haand modtager af Skaberen og med den anden uddeler 

til Slægten dens daglige Brød. 
Det fom burde være men ikke er fagt i Bogen, bedes 

Qæferen at tilfætte. Hvis han fatter dens Grundtanke og 
tager den til Hjerte, faa vil den ikke blive frugtlos. 

I den lille Fortelling hvormed Bogen ender, er vi nok 
kommen bort ifra det egentlige Jordbrug med Hoved og 
Hender og ind paa det rent menneſkelige Gebet; muligens 
kan vi have traadt paa en af Preſtens ømme Teer. Vi 
beder ſaa pent om Tilgivelſe; Henſigten var den bedſte. 

Der tales ofte i Lignelſer; ikke allene af Preſten. 
Der var en Sedemand ſom gik ud, at ſaa. Jorden 

var Menneſkets Hjerte; Sceden var Sandheden. Noget 
faldt paa Stengrund; noget kom i god Jord, og der blev 

Frugten Kjerlighed. 
Sæden i denne Bog ſaaes vidt og bredt; den Sed i den 

fom er god haaber vi falder i god Jord og bærer Frugt, 
den ſom er daarlig haaber vi Himmelens Fugle vil plukke 
op at den ikke faar ſpire. 

Peter Hendrickſon. 
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