
 

Fledskov den 4. aug. 1811. 

 

Efter nådig befaling skriver jeg disse få linjer til Dem gode herre for at melde, 

hvad der kunne være passeret her i denne gode egn i deres fraværelse, og 

Gud ske lov alting går her ret godt. Fledskov er som sædvanlig endogså for 

mig en interessant og behagelig. Her er jeg nu begyndt med at køre kongens 

tømmer og bliver nok færdig om 14 dage.  

Om skovanlægget i Syvendeskoven kan jeg ikke andet end med den største 

fornøjelse melde, efter min ringe skønsomhed, at det såede fyr- og granfrø 

står meget godt og jeg kan ikke sige hvilken slags af frøet, som står bedst for 

hvor jorden er nogenledes bekvem er det kommet godt frem og plantningen 

(af) de små fyr står først for i vangen, og det er jo naturligt, da de er 

opdraget i Fledskov af den godt ¾ af granerne kan man i reglen 1/4 står sig, 

de har også den slettest jord. (Det skal vist forstås som, at ¾ af granerne 

står godt, mens 1/3 står mindre godt p.g.a. dårlig jord) - De øvrige løvtræer 

af alle slags står overmåde godt. - Her i egnen er man snart ved endnu at 

høste. Den kom så at sige på os inden, vi vidste af det. Den er desværre ikke 

så rig, som jeg forventede. Vi har også haft en usædvanlig sommer. 

Termometeret har næsten hver dag stået på 24 og 25 grader. Men vi må 

takke Gud for 2 dages god regn som faldt her den 6. og 13. juli ellers har vi 

ingen haft siden herskabet rejste. 

 Reignbothe er for nogle dage siden kommet hertil fra sin lollandske rejse.  

Og Christian Larsen ved Mineslyst er død. Nu anbefaler jeg Fledskov og dens 

bevoksning i gode herskabers protektion, og ønsker at De måtte befinde Dem 

vel og at vi snart må få den glæde at se Dem hos os igen. Nu beder jeg 

nådige hr Baron, De vil tage til takke med dette usle brev fra Deres 

underdanige og tro tjener. 

Det er sandt, fra vores gode amtmand kan jeg hilse, jeg var for 8 dage siden 

hos ham med nogle hindbær.  

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 


