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DeresKongeligeHojhed,
hvis Bcstrabelse er at fremme Tvillingrigets 

Held, hvis Omsorg indbefatter alle Fcedrelandets Anr 

liggender, og hvis Anste er at kjende ogsaa de fierner 

sie Provindser, i det «dle Hjemed, for at kunne desto 

sikrere virke til ethvert af Landers Borns V e l; D e m , 

n a a d ig s te  K r o n p r in d s !  helliges dette Bidrag 

t il Kundstab om en Provinds, der formedelst sin afsir 

des Beliggenhed, har voeret unddraget den Lykke, at fal- 

de under D e r  es Bestuelse; men hvis Beöcere ikke har 

ve savnet D e r  es, under Fred og Krig, vife og menr 

nestekierlige Omsorg, og derfor med den erkiendtligste 

Taknemlighed fole den oprigrigste Hengivenhed for D e m , 

alle Danstes Glcrde og Haab.

allerundcrdanigst.

K nud A agaa rd .



F o r t a l  e.

Alle ere vel eilige i ,  at Bejfrivelser over enkelle Pror. « S
vindser kan verre nyttige, da bisse fremsatte enhver Egns Forr 

trin og Mangler, bekiendtgiöre de Fremffridt, som kunr 

ne tiene andre til Efterligning, og de Nfuldkommenheder, 

som ved bedre Zndretninger burde afhielpes, og overhvvedet 

ere Kilderne til Landers almindelige Bessrivelst. Men fta hvilfe 

Synspunkteren Forfatter fornemmeligen ffal fremstitle sin Egn 

og med hvilkenVidtlsftighed Han ffaludfore enhver Deel,d er̂  

om maae nsdvendigen Meningerne vcrre forffietlige efter cm 

hver Lcrsers forffietlige Ajemeed. Fornwdentligen rille nogle Lcrr 

sere havr sordret af mig en siorre Udfsrlighed i een eller anden 

Deel. Det ffulle oasaa karerwrct baadebehageligere, og rvisse 

Henseende lettere, dersom jeg ikke havde troet mig nodsaget 

til at paalcrgge mig saa wegen Indffrankning. Mcn je



maatte med Grund srygte for et alt for betydeligr Tab ved 

en storre Bogs Forlckgning af detre Slags. Og uden win

sle Attraa efter egen Fordert, snskede jeg dog gierne, a tno- 

get Overskud maatte blive, da sawme er besteMt til Bedste 

for Degnenes og Skolehöldernes Enkekasje i Thisied Amt. 

Efterat have givet denne hsjst savnede Zndretning Tilvce- 

relse, onskede jeg ogsaa ved nogen Formerelse i dens Fond, 

at forsikre den om Vedvarelse; hvortil jeg intet formaacde
' . ' 7. ^

at give uden denne Bog. Dersom ikke det Onsse, saasnart 

som muligt, at bidrage hertil, havde fcemskyndet. Arbcjdets 

Fuldendelse, stulle Bogen maaffe sildigere have fremtraadt, 

og derved have vundet i Vcrrd. Dette sn>7es at maatte tier 

ne til Undffyldning for nogle afdens Uftrldkommenheder. Z  

Svrigt ville man ansee mit Arbejde som et Forssg, der maar 

s7e kan tiene til Bidrag, men Lngenlunde udelukke en fuld- 

skcrnoigere Bejrrivelse over den samme Provinds.

De som attraa udforligere Kund?7ab om Thye, vit 

finde adffilligt herhid hörende i Ponroppidans Atlas, Hoft 

mans Fundationer og flere Skrister, som for Kortheds Skpld



ikkun ere ncevnte, men ncrsten intet deraf indfort. — De, 

som i Kapitlet om Fisserie savne Efterretntnz om Fisseredr 

ffaberne i Liimfiorden, vil finde samme anfmte under Thy- 

Holm.

Den Beredvillighed, hvormed saamange, som jeg am 

modede derom, have understottet mig med Bidrag, paalcegr 

ger mig en stsrre Taknemlighed, end jeg formaaer at bevid- 

ne. De, som Lscrr have Fordring paa min fuldeste Tak, erer 

Amtmand Ferslev, Kammerraad Thagaard, Amrsforvalter 

Friderichsen, Toldinspekteur Ludvigsen, foruden adffillige Godsr 

ejere, Forvaltere og andre private Mcrnd. Af Prcestestam 

den kan jeg ikke ncrvne nogen, uden at ncrvne ncrsten alle i 

Tbye; thi med den ufortrsdneste Velvillie var enhver af 

Mine Embedsbrodre rede til at meddele mig de begierte Opr 

lysninger. Zkkun et Par Maend gierte herfta en Undtm 

gelse. Paa en saa meget hcrderligere Maade, end disse tvem 

de udmcrrkede sig Sogneprcrsten til Sonberg, Hr. N. B . 

V ilse. Denne Mand havde i fit Gjemme en B.essrivelse or 

ver Thyholm af Hans Broker Professor Z. N. Vilse, forr



fattet for z? Aar stden, som var tilkiendt rn Premie; me« 

aldrig bleven trykt. Han havde den Agtelse for Videnffar 

beligheden, at Han uanmodet ikke allen« overlod mig brtte 

Hans afdede Brokers Arbejde; men med den nejagtigste Fltd 

sclv tilfsjede og forandrede, hvad der efter saa lang Tibs 

Forlsb fandtes anderledes. Ogsaa udenfor Thye fände jeg 

hos de naturkyndige Videnfkabsmoend Provst Schade i Ny- 

kiobing vg Pastor Henneberg i Aalborg den beredvilligste Med- 

delelse af de Naad og Oplysninger, som jeganmodede dem 

vm. Alle dijfe, fom faa venstabeligen have understvttet mit 

Arbejde, rille vcere forvisscde om, at jeg med den fuldeste 

Erkiendliighed fsler, hvor meget jeg er enhver af dem for- 

Kunden.

Maatte nu bette lille Skrift vpvcrkke den Zntereffefor 

Thye, at Regicringen, Landhuusholdnings Selssaöet og opr 

lyste' Patriotcr viüe afhielpe denn« Provindses Mangler; og 

bringe de savnede Bindstibeligheds Trcne kil §remve.rtt Maat- 

te denne Deel af Fcrdrenelandet herefter nyde Sejladsens 

Fordele, see de komme Hcrnder satte i Virksomhed ved Uld-



fabriker, vejledes til Skoves Anlceg, nybe Zordens storre 

Fordele ved Zndhegning, ved Kleverens almindeligere Udbrer 

dels«, ved HsrrenS, Karwflers og andre Jordfrugters Dyrkr 

Ning. Maatte den overdrevne Parcellerings Skadelighcdind- 

sees og hemmes. Maatte i Thyland selv dannes et Bind? 

jkibeligheds Selstab til Betleriets Asstaffclse og ernrrende 

Flittigheds Opmuntring. Maatte noget af bette herved blt.- 

ve fremmet, da opnaaedes der Ayemeed; som jeg allene har 

sigtet til.

Skioldborg Prirstegaard den rste November 1802.

For fat t  eren.
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r. Thylands Beliggenhed, St-rrelse 
og Folkemcrngde.

/

'L/hyland, somerden nordvestligeDerl afJylland, tat 
>er mod Osten, hvor Hjardemaal vg Asterild Sogne ere 
e yderste, sinBegyndelsefraVestevHanherred, ogstraekr 
er sig mod Sydvest deels til Odsund deels til Harbvsre k 
stiber S tift. Groendsen ved den osilige Side, gaaer imel- 
em de tvende Gaarde, R sd b roe  i Tsmmerbye Sogtt 
g A b ild h a v t j. i Osterild Sogn; ved den sydvestligeEttr 
e sieder det til Niber S tift med den smakle Landstrimmel, 
rm gaaer imellem Havet og Liimfiorden, hvorpaa et D i
e, kalbet Pcrldige, er Agger Sogns, og altsaa Thylands 
berste Grarndsestioel. Thyland kand saaledes egentligett 
?ke kaldes en Halvoe,efterdi det fra tvende Sider er tand< 
ast, endskiondt det i ovrigt er begroendset af Vand, mol» 
worden og Vesten afVesterhavet og mvd Synden og Osten 
fLiimfiorden. Fra dets ostlige Grcendse t il Thisted e rrL  
)riil, og fra Thisted til Odsund 7 M ile , saa at LandetS 
ele Loengde er 92 M iil. Dets Brrde fra Vesterhavet tit
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Liimfiorden er paa nogle Steder z M ile , püa andre 2 , og 
arrer paa andre neppe i§ M iil. I  Qvadrat Indhold ud- 
gisr dek omtrent 18 M ile .— Der midterste afLandet ligr 
ger 4° Vesten for KjSbenhavn; der allernordligste Punkt 
gaaer til 5 7 ^ '  nvrdlig Brede.

Ester saa nojagtia Beregning, svm muligt, har )eg i 
Aaret 1799 fundet Familiernes Anial baade i Thisted og 
paa Landet, ai udgjore z rz i.  Ester Folketaellinge» i Aar 
ret 1801, fandles i Thyiand 17956 Sjele. Ved forrige 
Zvlkel<riiing r787varMenneskeantallet 16654, st'" ak,derr 
som -egge diffe FvlketMinger ere foretagne med lige Nsjr 
aglighed, har Thyland i de 14 Aar faaet en Tilvext af 
i  zO2 Persvner. Man b il, ved at sammenligne Antallet 
afFamilierne med Ankallet afPersonerne, finde, at til hvrr 
Familie bliver oder 5Z Persvner. Paa hver Qbadracmiil 
komme altsaa nssten izoFamilier og 998 Persvner. Samr 
meniignes dette med andre Lande, f. Ex. Sachsen, hvor der 
paa hver M ül leve 4250 Mennefler , og med Menneske« 
antaüet selv i Danmark, hvor der overhovedet er regnet 
over !2vo Sjele paa hver Qvadratmiil, saa synesBefolkr 
ningen her ikkun ringe. Men betcenker man, at omlrent 
den Trediedeel af Landet er berxrkker med sde Sandklitter, 
at Soer og Moser-indrager en anden betydelig Deel, og 
at Skovmangel gjsr det fvrnedent, at störe Gtraekninger 
af temmelig god Jord , maae ligge ubrugte, for at afgive 
en ussel Smule smaat Lyng, da vil man ikke finde det 0- 
verdrevent, naar jeg antager, at ikke over en Trediedeel 
er bragt under Dyrkninq, og da kvmmer omtrent 2992 
Mennefiker paa hver M iil byrket Land; eller rigtigere, 
dersom blot Klitterne borttages,da kommer paa hver M iil 
1496 Persvner. Dersom Sandflugten ikke havde sdelagt 
saa meget af Thye, vgIordbnnden var overalt saa god.



fom den er paa nögte Steder, saa künde det maaffee regr 
nes iblant Danmarks bedsteProvindser. Men mere paar 
salbende Forftiellighed afIvrdsmon paa saa liden Afstand 
findes nok faa Steder. En Strcekning af Sandbakker eller 
Klitter längs medHavet paa en halv eller heel, indtil halvr 
anden M iils  Brede, frembyder der fceleste S yn , man kan 
forestille fig. Ved at overffue bisse/ for det meste nsgne 
og uhyre störe Sandklitter, troer man stg hensat midt i Ar 
rabiens Sandorkner. Paa den anden Side derimod, ved 
Liimfiorden, frembrydes saa smukt et S yn , svm man kan 
vente stg i et skovmanglende Land. Bierge har Landet vel 
ikke; men noget bakket, eller i der mindste bolzet, er det 
vveralt. Liimfiorden, som paa den ene Side omgiverLan« 
det, inddcrmmes i Almindelighed allevegne med en temmer 
lig brat Brink. Overskuelsen af denne Fjord, saavelsom 
af de hyppige Soer og rige Kornmarker,er paa den ene 
Side og midt i Landet saare behagelig. Dersom Sandklitr 
lerne paa den vesire og nordre Side ikke gav Landeten saa ur 
Liid Skikkelse, saa villr Vesierhavet, som paa den Side 
vmgiverLandet, med de ta!rige Skibe,som derpaa oste vise 
stg, ogsaa have sin Behagelighed.

Ester den gamle Inddeling,-bestod Thye af de sAmr 
ter, Arum og Vestervig Ämter, nu udgior det, tilligemed 
Morste ogVesterhanherred, ThistedAmt,hvis Amthuus og 
Amtstue er i Thisted. Dersom hertil endnu skulle tillcegges 
af de syndcnfor liggende Herreder, viüe det for disse blive 
saare ubeqvemt. Thyland er deelt i 4 Herreder, Hillersr 
lev og Hundborg Herreder under een, og Hasstng og RefS 
Herreder under een Herredsfoged.

Endskiondt Thyland, som ovenfor meldt, er landfast 
ved Agger med Niber S t if t ,  saa er dog Vejen over denne 
Landstrimmel saa brsvcerlig, at her falber megrt liden L«o
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sei; men senderpaa gaaer Farten merk ober ved Odsunds 
Fcergested, som er z M iil bredt. T il Mvrsoe fteer Overr 
faxten meestover V iil Sund fra Skjoldborg Svgn, som 
er z Fjerdingvej bredt; men sielden vver N«es Sund fra 
Heitborg Sogn.

. 2. Klima.

Da Danmark er af saa liden Omfang- dg overalt 
omgivet afHav, saa synes det velikke, at den ene Provins 
kan have nogen mcrrkelig Forskjellighed i Klima fremsor 
denanden. Ogdog erdet uncrgteligt, atJordbund, Sksr 
ve og andre Omstcendighedek frembringe en betydelig Forr 
anderlighed endog i Steders Temperatur, der ere hveram 
dre temmelig ncertilgrKlidsende. Saaledes er det bekjendt, 
at Fvraarek ytirer stg tidligere i Fyen end i Sjelland. Og 
saäledes vil man letteligen overtydesom, at Thye, der ej 
allene ligger2vMilenordligere endKiobenhavn, men hvor 
tillige saa mange andre Omstamdigheder stode sammen til 
at foroge Kulden, maae have en kvldere og skarpere Him- 
melegn end de fleste andre, og maaskee end alle danske Pror 
vinser. Jordbunden er fvr det meste lerig og kold, Skove 
mangle ganske, afBjerge eller meget hsje Bakkerer i'ngen, 
og for det meste er Landet omgivet af Vand, mod Norden 
og Vesten af Vesterhavet og mod Senden og Gsten afLiiim 
fiorden. En Kjede af Sandklitter, som längs med Havr 
siden omgiver Landet, kan kun i ringe Grad bryde de nord  ̂
lige og vestlige Vinde, som forreflen ubehindrede gjennemr 
stryge Landet og medbringe al Havluftens Raahed ogKulde. 
Man skulle vel troe, at Havets ncrre Beliggenhed skulle 
her, som i England, virke til at formilde Lüften om Vinteren; 
dog har det ingenlunde Sred med nordvestlige Vinde, og 
endskisndt jrg , ved at sammenligne Thermometrets Grader
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her med samme i'Kiobenhavn, iAlmindelighed ikke har fum 
det Knldegraden om Binrerenherstorre end der; saa erdet 
dog unoegteligt, at den for Fslelsen har vcrret langt stren
gere. Alles Fornemmelse stemmer den overeens: at Kulr 
den her er inere fvlelig og gjennemtrengende end i de sieste 
andre Egne af Danmark. I  Norge, hvor der haves saa 
wegen Lee, foles enstorre Grad af Kulde langt mindre. 
Det kjendes endog paa Trevexkerne i Thyland seid, hvis 
Brede kun er er Par M ü l, at VindenesSkarphed. aftager, 
jo lenzere man kommer fra Havet. Hvor onffeligt var det 
ikke ogfaa > den Henseende, om Skovebleve anlagte baade 
her vg paa hele Jyllands vesilige Kysi, der yreget vilde 
bryde Vindene for hele Landet. Almuesagnet siger, at Kul-, 
den nu er langt storre her, end i eldre Tider, dersom dette 
har nogen Grund for sig, maa det forstaaes ester den Tid, 
da Skovene bleve vdelagte.

Om Foraaret sildigere bryder frem her, end iSjelland, 
tor jeg ikke bestemme. Stikkelsbertornene havde Blade som 
Museoren, 1799 d. zd ieM aj, igood. 27de A p ril, itzoL 
d. 8de April, cg 1802 d. 4de April.

Hävers Ner'iggenhed frembringer ellers tvende »Ke- 
hagelige Virkninger, nemlig H a v r a g og S k a j. Hav- 
rag, som man andre Steder kalder Havgnse, er en c»k 
Taage, sein oste om Sommeren esker en varm Dag opkom- 
nier fra Havet ec Par Timer fsr Solens Nedgang, og !ed- 
sages af en nbehagelig Knlde vg en sierkere eller fvagere vest- 
lig Dind. Sedvanlig fores den saa pludselig ud over Lan
det, at den renesie Lust i faa Minurer forvandles ril en u- 
igiennemtrcrngelig Taage. Fornicdelsi den medfolgende 
Kulde er den overmaade ffadelig for Snndheden, da isa?r 
Arbejdsmanden, som paa Marken er varm og fvedig af 
Dagens Hede, derved pludselig bliver afkislet. Dette er
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»wk og Hvvedaarsagen til den wegen Forki'slelse, eller saa 
kalbte Betoendelse, ogGigt, som hersker iblandtAlmuen. 
Maar denne Havtaage indtrcesftr paa den T id , Körnet 
staaer i Drcee, da kan den ved acloegge sigpaa Droeenogr 
saa bidrage til at giere Körnet goldt. Forresten er det nok 
weget sieldent, at den har andre skadciige Dirkninger for 
Korn eller Grces, undcagen hvad den medsolgende Knlde 
kan foraarsage. Men paa e» saare ubehagcligMgapean; 
griber denBrystet, somisirrfelesafdem, der haveBryst- 
svaghed. .

Langt ffadeligere Virkninger for Planteriget, ifcer for Troer 
«rne, har den saa kalbteSka j , eller skadeligeVind, som 
weest hersker i Mas og Juni Maaneder. Det er en kold 
skarp og tor Vind, s«dvanlig fra Nordvest, som gierne 
blcrser tre eller flere Dage i Rad. Det er denne Skaj der 
gior, at Troeernes Top ere bojede mod Osten, thi endskisndt 
den ostlige Vind maaskee bloeser lige saa lang Tid som den 
destlige hele Aaret igiennem, saa har hiin dog ikke den 
Skarphed og hersker ej saa meget i Foraaret, som denne. 
Almindeligen, naar Haugerne tidlig i Foraaret staae i den 
skjsnneste Flor, kowmcr denne Vind og afsvier de spcede 
Blade og Skud, og anretter i een Dag mere Adela?ggelse, 
end en langvarig V ind , til en anden Tid og fra en andcn 
Kant, er istand til. Paa Tr^erne esterlader den sig altid de 
sorgeligste Spor. Körnet er det, som best udholder dens 
Strcrnghed. Skajer det lcenge, bliver Grersset gultogforr 
sat i sin Vext. Men har Körnet ferst skiult Jorden, blive 
vel Bladene derafgule, der bliver vel og noget fvrknyltet 
vg kortere paa S traa, men soetter desto giftigereAp. Naar 
der, som saedvanlig indtr<rffer Torte i den ferste halve Deel 
af Sommeren, og denne kolde Vind da afkislerLüften, er 
Korner bedre «stand til arundvcere Regn, end naarTorken



er ledsaget med Heede. Derber» har man stet Körnet i 8 tik 
io  Uger temmelig vet at udholde Torken. — De skadeligfie 
Virkninger, som Vindene har paa Körnet, ere, naar 
Skorme indtroeffe paa den Tid Körnet modnes, da dette 
derved ofte asflaaes.

En anden Ubehagelighed, ssm dette Lands Klima medr 
fsrer, er en ualmindelig stör Fngtighed. In te l Huns, 
hvad enten der ligger hojt eller lavt, er fri for Fngtighed. 
Baade Lüften vg Iordbunden medfsre samme. Fra alle 
Sider medbringer Lüften Vanddunster fra Hab og Fjord. 
Og Iordbunden er istrride tosydtigsteHerredermegetvam 
drig. Kildevoeld findes hyppigen, endogpaa dehojesteBakr 
ker. Mobler og a lt, hvad der kan lide af Fngtighed, kan 
derfor ingen Varighed have i Thye.

Saaledes har vistnok Thye sineUbehageligheder i Hem 
sennde lil Klimaret. De ostlige Vinde, som stryge längs 
ad Liimfiorden, stsde herpaa med Heflighed. De vestlige 
og nordlige Vinde medfsre Skarphed, Knlde og Fugkighed 
fra Havet, og forvolde Aret en ubehagelig Lyd af Haveks 
Brusen, som undertiden i stille Vejr efter Skvrm, issr 
naar Stormen igien vil reise sig, endog kan hsres til Thi- 
sied, som er over 2 Miie fra Habet Dvg maa man ikke 
forestille stg Dejrliget som altid nbehageligt. Ogsaa her 
gives stille, smnkt o g  godt Vejr. Og for den, soin har 
et sicrrkt Helbred, maa Klimatet ikke vaere usnndt, hvilket 
bevises af de mange Oldinger, som med megen Styrke 
bcere en hsj Alder. Koldfeber er her megen sielden, i der 
mindste langt sieldnere, end i de sydligste Egne af Zylland. 
Fvrraadnelsesfeöer vg Sprinkler, som her kaldes S o t, 
grasserer derimod temmelig okte. Nogle mene, at denne 
Sygdomforaarsages af dsnMcrngde torrede og sa>t»deFis?, 
ssm her spises. For Gigkpatientcr og sor Brysisvage er
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Thyland viA ,'kke günstig. Endog iblant Bsnderne findes 
Wange at lide af bisse Svagheder.

z. Folkets Levemaade og Kultur.
Neppe gives noget Sted, hvor Bonden i Almindekigr 

heb lever bedre, end i Thye. God Mab vg staerkt A l bestrcr« 
der enhver endog den fattigsie sig for altid at have paa sit 
Bord. At den danste Bonde i Almindelighed og Thyboer- 
ne i Soerdeleshed fordre en bedre og sufisantere Fode end 
Sydboerne, troer jeg ikke allene bor tilstrives Dänen; men 
vgsaa det starpere Klima. Er der sandt, at Soen teerer, 
kan det vel og voere sandt, at Seelüften taerer paa Landet. 
Man Hörer Tjenestefolkene langt sjeldnere sporge: hvor stör 
Lennen er, end hvordan Foden er? at man her er vant til 
saa god en Kost, er nok og Aarsagen, hvorfor langt scerre 
Karle ogPiger forladeThye, end de andre jydsteProvinser. 
Kun faa begive sig til Norge, og til Sielland og Kiobenhavn 
nasten ingen. Thi Thyboerne troe, at man alle andre Ster 
der lever usselt. Godt fedt Kiod, isar Faarekied, Flest, 
Aal, torrede, saltede vg undernden ferskeFiste, ansees for 
nedvendige Artikler i enhver Bondegaard. I  Hosiens Tid 
^>iftr Bonden 6 til 7 Gange om Dagen. Forst Smorrebrod 
t il Frokost, hvorefter medkages nogle Kanringer ekler Rug- 
tvebakker, som spises i Marken, derpaa spises til Davre, 
Spegesild eller Spegeaal og varmt A l vg Melk; efterat 
Middagsmaden er spiist og dertil drukketgammeltSl,spises 
endnu strax efter Middagssovnen noget Melk og Brod, til 
Mellemmad Hörer Smorrebrod med gammelt L» og til Nat
ter Grob med suur Melk. Nogle give et Glas Braendeviin 
til Frokost, dog ansees bette ikke for nodvendigt; men det, 
som meest sirttes Priis paa, og som enhver, der vil have 
Hoftfolk, nodvendig maae v«re forsynet med i Höften, er
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gammelt A l. Overalt gier Thyboen sig meget tilgode med 
stcrrkt Ol. Kun Skade, at deres Ol saa kräftig det end er, 
ikke kan kaldes sundk eller godt,undtagen for dem, som for
medelst Vanen kan fordrage det; efterdi Alurcen aldrig bli- 
ver kogr. Aarsagen dertil er deels for, akHlletikke ved Kög
ning sikal tabe sin Sodme og Kraft, deels for ak spare paa 
Ildebroendsel, vg deels fordi det nu saaledsser blevet Vane.

Den gode Levemaade er det, som forvolder Husbon- 
den den meste Besvcrrlighed med at holde Tienestefolk. Thi 
Lsnnen er,imod paa andre Sreder, ikke stör. En foer Karls 
Lon hos Bonden overstiger ikke 14 eller rz R d lr., vg en 
Aviskarl hos andre nden for Bondrstanden faaer sjelden 
over rz eller 16 Rdlr. En Higesalmindelige Lon hos'.Bon- 
den er ;  eller6 R d lr., vg faa giver hejere end 8 Rdlr. Dog 
er det nn blevet temmelig almindeligt, atethvertTienester 
tyende har desuden et Faar frit fodec hosHnsbvndens. At 
Lonnen er saa ringe, frisier adskillige Karle til ingen fast 
Tieneste at ville tage, da de ved at gaae i Dagleje kan 
havr storre Fortjeneste. En saadan Karl eller Hunsmand 
faaer for sin Hosttienesie 4 R d lr., den ovrige Tid er Dag- 
lejen scedvanlig 8 ß> om Sommeren, og om Vinteren for 
Toerskning, som betales Tondevüs, z eller4ß. forTonden 
af Byg og Havre, vg 5 ß. for Tonden af Ruz og AErter. 
Paa Tcrrfferens egen Kost kan man og faae 1 Tse. Korn 
torsten for 10 — 12 ß. I  gode Aaringer kan Daglejecne 
vel ikke mangle Arbejde, isirr i de smaa Gaarde,som ejforr 
maae at holde en Karl beständigen, men i de tosidste dyre 
Aaringer har det vüst sig, at Thye ingen Mange! har paa 
Arbejdere, damalige, som gierne ville arbejde for den blsr- 
le Fode, har seetsig nodt til at gribe eil Bettelstäben. Naar 
en Daglejer arbeider paa sin egen Kost, er Hans Daglon saed- 
vanligao-24ß. Man sinder vgfaa mange Piger, der saales
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des hellere vi'i sidde paa deres egen Haand,end tage Tjeneste. 
Thi da de for Hsstrienesten allen« i en Maanedstid kan Ha
pe saameget som et halvt Aars Len, nemligzNd!. foruden 
nogle Leönetsmidler, som de fore hiein med sig; saa kan 
de r kette Aaringer have det langt mageiigere ved at splnde 
eller foretaze stg an det Arbejde efker eget Tyk'k'e.

Thylands afsides Beliggenhed og Handelens siette 
Tilstand gisrLevemaaden i visse Henseender dyr, i andre 
Hensexnder !et. De nodvendigste Levnetsmidler, Korn, 
K>sd ogFist, som Landet selv rnndeligen frembringer, ere 
ikke i hsj P riis , men desto dyrere ere de fremmede Produkt 
ter, som andensieds fra stal tilfores. Et Pund Oxekiod 
scrlges i Thisted for 5 — 8 ß- En magerGaas koster go — 
za ß. Et Pund S'.nsr 8 — 12 ß. En Snees 2Eg l For» 
aaret 8 ß. Fist haves iHversisdighed saave! af Havec som 
af Fjorden. En Aborre paa Z Pund koster r ß. En Helt 
paa 2 — z Pund 2 — zß. Tsrrede Torst og Flyndere for« 
syne Aggcrboerne Lander rigeligen med. En Snees Aal 
koster 20 ß. vg de stsrste 42 ß.

Ti! sin egen Hnnsholdning tager Bonden detfremme- 
ste og beste Korn ti! Brsd, Gryn og M a lt, og derncrst det, 
som Han kan overladc Kiobmanden. Da Thye paa man« 
ge Steöer ikke er stikket til Nugavl, og ikke frembringer 
saa meget Nug som Bonden selv behover, saa er det al« 
mindeligk, at ligcsoni man i Alheden afMaugelpaa Byg 
brugerRug ti!H !,saa satter man her en Deel Byg, nogle 
vgsaa Havre, i Brodet, hvilket ogsaa giver meget godk Brod, 
ikkun at det noget hastigere bliver terk. Nogle tage halvt 
Bygmeel og halot Nugmeel, nogle tage mere, andremin« 
dre indtil 5 Skpr. Bygmeel til z Skpr. Nugmeel. Saa« 
erne scelles af til dette Brug, og da Bygget her, iscrr den 
stm voxer paa Kalkgrund, er meget tyndstallet, kan man
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regne 6 Srpr. Meel og 2 °Skpr. Saae af 1 Tde Byg. I  
dyre Aaringer har man og sat JErtemeel i Brod, hvorved 
maae iagttages, at naar de groveste Saaer ere aftimsede, 
maae ZErtemeelel udrercs i koghedtVand/'ndri! der fgaer den 
GradafVarme, at Rugn.eler kan blandes derndi. Cnhver 
Hnushvldning gisr her selv det M alt den forbrnger, paa 
en Maade, soin vel giver megel godt M alt, men i Henseem 
de til Sundheden ikke saavcl kan bifaldes. Enhver, end- 
vg den fattigste Hamsmand, har Iernrakkeicvn >sin Stue. 
Baade under og vvenpaa denneOvn ere indrektede tvende 
Skuffer elier Kaffer, hvori de omVinteren rerre der M a lt, 
som forbruges hele Aaret. Men dette Häver den Ulejlighcd, 
atOsen sg Fugtigheden deraf haves i Stuen. Nogletorrre 
det vel og i Bagerovnen ; men i de mere velhavende Hufe 
anstaffer man sig NU saedvanlig en stör Iernplade paa Ars 
nestedet, hvorunder anbringes en Skuffe, hvori kan torreä 
i det mindsie et Par Skiepper M a lt af Gangen, Denne 
Maade at tsrre M alt paa, ec saa god og saa besparende, 
at det var onsteligt, at man allsvegne ville efterligneden. 
Saadan en Skuffe er desnden paa mange Maader nyttig, 
saavel rilKorntsrring,som til at vanne Lg rsrre adstiilige 
Tina,. De somiThisted forbrugs nogen stör Mcengde M a lt, 
tvrre samnie paa Kolle, og da Brcrndeved her eromkrent 
i samn'.s Peiis som i K-ebenhavn, saa finde de deres Reg- 
ning ved at brnge Cinner dertil. Det er bekjendt, ac man 
i England i dertil indrektede Ovne udbroender en empyren- 
malist Oüe, somlignerTjere, afSteenkullene, hvvrefter 
de riibageblevne, numed Nette kaldteKul, ved Brcrndiugen 
ingen mErkelig Neg afgive. Den M a lt, som ts.rres ve» 
diffe Kui eller Cinner, giver mezet vclsmagende Ä '. Upaa- 
tvivlclig ville man i Kisbenhavn finde Fordeel ved-at bruge 
samme Tsrringsmiddel.
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Thyboebondens hnnsiige Tilstand er i Almiiideliohed 
gvd. De boe de fleste Steder beqvemt vg godt. Deres 
Verrelser vgHuusgeraad reber vfreVelstand. IKaastrup, 
Vandet og Tilsied Sogne, paa Thyholnr og flcreSteder, 
findes smukke og velbygteBsttdergaarde. Foruden de nsd- 
vendiqeVcerelser, Hoves serdvanlig en Storstue og loGjestr 
Kammere, anständigen moblerede. Betydelig Nigdoni 
findes vel kun hos faa, vg man vil endog have iagtkaget 
Formnenhedens Aftagelse i de stdste halvsnees Aar; men 
jrrvne og taaleligeKaar have dog de steste, og de meest Forr 
muende fortiene den Roes, at de ikke, saaledes lom i vög
le sydlige Egne a fIy lland , odelcrgge sigffelv ved Yppighed 
i Klcrdedragt og Levemaade, og at de ikke fvrlade den >or 
Bonde» saa notwendige Iaevnhed og Simpelhed. Kaffe 
og Thevand drikke Bonderne overmaade sielden, nndtageN 
det kan ffee ved Brylluper og andre Gjcrstebudde. Der 
drikkes virkelig og nu mindre Brcendcviin af Bonden, end 
tilsorn; men A l er ved alle öestigheder deres sstvdrik. 6ssest- 
frihed er en Dyd, som enhver i vg »den for Bondesianden 
ssrcer hsj Priis paa. At modtage den Fremmcde vel, ansees 
for enPligt, der iagtkages ogsaa af dem, som har kun ii- 
den Smag for Selffabelighed. Med hvor god Billie Thy- 
boerne gjere deres Gjester tilgode, fees ogsaa ved deres 
Gilder, etter saakaldte Vojlcr. De onsse sig gierne ved de- 
res Drylluper og stige Lejligheder ak have talrigc Forsamr 
iinger, og fremsa'kke da saa god og veltiüavet Mad, at 
man neppe formoder en saadan Bevcertning hos Bonder. 
Ningere end 6 Retter Mad gives da sielden, og hvad de 
iscer forkjene at agkes for, er det anstaendige vg soedelige 
Forhold, som derved iagktages. Den, som ved saadan 
Lejlighed, ved Uscrdelighed sorstyrrede den gvde Orden, 
viüe paadrage sig beständig Haan. Hvor bekosteligt et saa»
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dank Bryllup end kan vcrre, saa er det dvg ikke odelcrggen- 
de for den, som gisr det, da enhver Familie som moder, 
giver Sending af Hons, DCg, Smor o. d. l. overflodige- 
re, end der kan fortcrres. Enhver giver desuden i Brude- 
ffienk i Rdlr. eller i  Krone. Ved saadanne Lejligheder,har 
velKorrspil og lrcrngt sig ind i Thyboernes Selfkaber;men 
a! sänne sig i Kroer for at spille og drikke, nedlade Thpbo- 
erne sig ikke til.

Bondernes Klrrdedragt er simpel og kor det meste giort 
med egne Hcruder. Bondens Kjole er af morkeblaat Vad- 
niel; paa Nejser har Han derover en Lrrrrets eller Sejldngs 
Kittel. Enhver har sin forte Kicrdning, hvori Han staarr 
Brudgom og bruger til Sorg og ved siere Lestigheder. 
Qvindfolkene, som og gaae med i Liigffaren, har Ilgeledes 
deres Sorgedragt afsort S to f, uldent Damasik eller Vadr 
Niel. T il ringere Grad af Sorg, hrnges af begge Kjon 
morkeblaat Vadmel. Paa Hovedet har O.vindfo!kene, «sie
den for Korskloede, til daglig Fcrrd, et droget Tsrkloede 
bundet ovenpaa Hnen omkring Hovedet, og tilHoilidsfcerd 
en Pandepude eller Smekke af fort Flsjl eller Manjkirsiec 
af en Haands Brede med forte Kniplinger om, ligeledes 
blinden for Panden ovenpaa Hnen. Huen , som Ksnerne 
bcrre, er ogsaa af fort Flojl eller Manskiesier. Saasnart 
de ere uden for Huset, oste ogsaa i Strien, bcrre Qvindr 
folkene et Torklcrde for Hagen og Munden bundet oven 
paa Hovedet, som vel i sicrrk Kulde kan vcere nyttigt .men 
misbruges, demselv til liden S i ir ,  da derved ikkuu Ojne 
og Ncrse blive t il Syne. Overalt er det en forkeerrSlik, 
at man sormeget indpakkerHovedet og lader Fodderne vE- 
re kvlde. Bsnderne gaae med fodloseStrsmper i Trcrstoe, 
undtagen i den allerstroengesie Frost, da de bcrre Heelsironrr 
per. Om Sommeren käste de vfte Trcrskoene og gaae bar-
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fodsde, for üt vcrre desto lettere ti'l laengere Vandringsr. 
Fruentimrene gjore adskittigeSlags hjemgiorre Tojer etter 
Hvergarn til eget Brug,og da her frembrinaes megecUld; 
men liderHor, saa have deFattige ogTjenesiefolk scrdvan- 
l!gH.)!ökiceder afDadnie! paa Scngene, isiedst for Lagner.

Uden at künde beffylde Thyboeren for Ladhed, maae 
man tilstaac, at Han er mindre haarfsr, taaler mindre 
Ondt og er inere smfindrlig, end Sjettcrndere». Men velr 
voxne, stcerke, fore Folk af en rank og erdel Vexk fremvi- 
ser Thye. Hverken rebe de Nedtrykk»lse og Forkrrelse t 
Henseende til Sjel etter Legeme. Endstiendt der er nn 
fsrst i neervcerende Tiser, at Selvejernes Anral bliver af 
nogen Delyvenhed, da alle Bsnderne rükorn har siaaet 
underHerffab,saa have de dog aldrig faaledes vcrret bragr 
te under Aaget som den sjellandske Donde, Heller aldrig forr 
dragek vilkaarlig Behandling af nogen Befalende; men alr 
tid vcdiigehoidt en cedel SelvfoSelse. Thyboeren ledes letr 
teligen ved Godhed; men drives itke ved Haardhed. Gloer 
deligt er det, at nu i de sidste halvsnees Aar ved saa mange 
Herregaardes Adsplittelse, baade er bleven og vil blive 
flere Selvejere end tilfvrn, khi derved vil bistFlid ogVinr 
skibelighed endnu inere nltage. Stsrre Anstrcengelse blir 
ver aldeles forneden, da mange, som nu kisbe, forbinr 
des til at svare der dobbelte etter tredobbelte til Nenter, 
af hvad de fsr svarte til Landgild. Dette bliver vist nok 
vg nogle overlegent, som derfor maae, som Selvejere, forr 
lade de Steder, de som Festere lrygt besadde. Men i Tir 
dens Lcrngde maae dog Fslgerne blive gode. Dog erFor- 
muenheden i de senere Tider astager iblandt Bonderne, 
deels derved, at man kisber Skederne dyrt, og deels for- 
di Mergelen efter saa mange Aars Drug »g ofte^?isbrug, 
ikkr mere giver saa störFvfdeel,som tilfvrn. "
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Dersom man aset Steds stsrre rller mindre Afsiand 

fra Hovedstaden künde flutte sig til deks stsrre eller mindre 
Kultur, da blev Thye vist eet af de mindst oplyste Lande. 
Me» Erfaring visrr, al dette forholder sig ganffe andere 
ledes. Hvvr Armod og Underkuelse ikke siover Sjelen, der 
lader Vankundighed og Raahed sig adsprede ved M idier, 
som under andre Omsicendigheder ville vrrre all for uvirkr 
somme. I  fornuftlg Oplysning, og i Brugen af sund Fsrr 
stand og Dommekrafc siaae Thyboerne ingenlunde tilbage 
for nogen dansk Provinds. Videlysi og Lcsselyst, spvres 
ikke sielden. Den Flid og Dinsk.ibelighed, hvormed de 
forrette det, hvorombe have Begreb, viser, at de ere vcerr 
dige t i l,  at deres Begreber skulle udvides. Maaffeeman 
tor haabe, at Skolernes Forbedring ogsaa engang vilvise 
sig her. En Hielpekilde herril giver Janbrup Kirke, hver 
Overlroen harsamlet, saavidkvides, 21202 Ndl-, som rir 
meligen burde anvendes til Overtroens Udryodelse i den 
Provinds, hvvr de ere givne. Uden at tale omde virkelir 
geVidenskabsmcend, der have havt Thye til Fcedreneland, 
har dette Land frembragt adskillige, som aldrig forlod deres 
Fodested og simple Stand, og dvg have erhvervet sig ualr 
mindelige Knndffaber. Jsirr synes Lcrgckonsten at have vor- 
ret meget yndst. Jeg behover blot at n«vne den baade i 
vg uden for Landet bekiendte og agtede M ad  s L a u r its e n  
B adsk je r, som dodeiVangSogn 1761, som med Held 
udferte mange vigkige og vanskelige Kurer. Og af Hans 
Kundskaber findes endnu en Reff hos nogle af Hans Lorrlinr 
ger. Qvaksalvere findes vel og, dog giorde man Aimnen 
Uret, om man antog, at det er Overtrve allene, som drir 
ver den til at söge saadanne.

Hvorlidet Thyland end er, saa er Levemaaden og Op- 
lysningen dog ikke eens overalr. De af Strandbeborrne,



ssrn ailene leve af Fifferi og Strandning, siaae i den Hem 
seende tilbage for de ovrige. I  S«rdeleshed blive Aggerr 
boerne anftete soin de mindst kultiverede; hvilket ve> ikke er 
atundre over hos disseFo!k,soui allene paa Soen vg afSo.' 
en skal habe deres Livs Ophold og hvem den stedwoderlige 
Natur neppe fornnder en sikker Plet at bygge en Hykte paa. 
Detre tilinretglor dog ikke den alwindelige Sandhed, at 
Thyboerne ere tcentsomme, fcrdelige og gvde Folk, som 
man ikke kan kiende, uden at agre og elske. O« da Ccrder 
lighed og Forstandens Udvikling vifer sig fordeelagtigst i de 
Sogne, hvor Beistand og gode Kaar findes ; saa vil vel 
cnhversnske, ar Fremriden ikke niaa bringe Armod nd over 
dekte hidtil lykkelige Land, hvcrmed den Vverdrcvne Parr 
cellering synes at rrue.

4. Vindskibelighed.
Da Thhland er ganske blöktet for Skov og Gavm 

rommer, saa er der en narnrlig Folge deraf, at Bonden 
ikke her har denHvelse vgFrrrdighed i at bruge Kxen,som 
i Skovegnene. I  den Green af Vindskibelighed, som ber 
staaer i at forarbejde sine Trercredskaber, siaaer altsaa Thyr 
bobonden bist nok tilbage. Dog opretter Han der vedVindr 
skibelighed i andre Henseende. I  at snoe Neeb, vifer Thyr 
bobonden udmcerket Flid og Ferrdighed. Da alle Kreatur 
rene, endog den störe MeengdeFaar, holdes i Tojre, saa 
behsves en betydelig Deel Neeb, hvis Anskaffelse bilde ikke 
v«re lidet bekostelig, dersom de ikke selb sorftrrdigede samr 
me. Endog Skaglerne kil Hestedrcrttet, forfcrrdige de selb 
og det for det meste af Hestehuder. Huden af dode Heste, 
som Bonden paa mange Steder siet ikke veed at anvende, 
er her tii dette og ander Brng, af wegen Digtighed. Naak 
Heste^uden nogle Uger har lagt i Blöd i en Tonde paa et 
varmk Sted, som i en Faarestie, saa at Haarene lssnes.
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afskabes de og Huden tilberedes ved at indcrltes iNugmeel 
vg Salt og overgydes med Slbcrrme. Naar den deraf i 
nogls Uger er bleven giennemtrukkrt, ved jcrvnlkg at omr 
rores iTsnden, bliver den hoengt op at rerrrs og er da 
flckket tit ovenmeldte Brng. Den skicrres nu i Strimler 
vg snoes i Reeb. Af en Hnd kan blive 4 Stykker eller 
Skagler til et Par Hefte. Disse ere ikke aüene staerke; men 
vgsaa megek vange, de holde nd med z Scet Hampeffagr 
ler,som kisbes hosReebsiagerne. Remmer deraf, bruges 
vgsaa til Lergne, Eimer tilTsjeer. Herom taler Hr.Heegh 
ndforlig i Hans Anviisning i det u te  Kapitel. .

De Nedskaber, hvormed Bonden spinder og snoer 
alle sine Neeb, bestaae i en Haandteen, som her kaldes 
Vindekrvg, og en Selvviude. Med den ferste spindes 
vg snoes de enkelte Tatter og med den sidste snoes vg sam- 
menlcegges flere Tatter i Neeb. Selvvinden bestaaer afch 
Scokke, sammensatke i en Fiirkant, hvoraf de tvende, 
som ere längere, omtrentz Qvarteer, udgjere dens Arme, 
igjcnnem disse Kittes ind i et Hul i en Stolpe, en Plsk 
eller Nagle, hvvrom den beverges. Efterhaanden som Ne
bel er sammensnoet og faerdigt, vindes det vm de tvende 
andre kortere Stokke, der udgjore ligesom densBom. Vin- 
dekrogen er af samme Figur; men mindre og bevoeges om 
sin Axel eller Skaft, som holdes i Haanden. Materien, 
hvoraf de forfcrrdige disse Reeb, er enten gamle Ankertom 
ge eller Hamp. Naar Skibe strande her xaa Kysten, lie
ber Bonden, endvg meget dyrt, de itnhugne Ankertouge, 
opleser disse i deres enkelte Traade eller Tatter, tilspidser 
Enderne, laegger disse over hverandre, og ved Snoning 
med Haandtenen sammenfeier alle Stykkerne. Naar disi 
se Tatter ere forenedr og vundne i Regler, sammen-
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snses deraf z paa Selvvmden og af diste tredobbelteSnore 
sammensnoes alter z,som udgior etTojre af tilborlig Styr- 
ke til Koer og Heste. Da dek baade er nemmere at snoe 
Reeb af saadanne oplsste Ankertoug, og Tejrene derafere 
stärkere end de man kiober hos Reebflagerne, faa kjobes 
disse med Brgjerlighed. Men i Mangel heraf spinde de selv 
afHamp med Vindekrogen, i det de gjsreHampen fast med 
den ene Ende ved et Ssm i Bjelken. Naar nu de enkelte 
Tatrer ere spnndne, sammensnoes de paa Selvvinden, li- 
gesom evenfor er meldt. Dette er Bondens soedvanlige 
Bes?iestigelse om Vinteraftnerne, og for deGamle og Svar 
geiige er der er ligesaa mageligt, som nytkigt og behageligt 
Tidsfordriv. AfHestehaar og Svinehaar sammenblandede, 
svinbcs ogsaa paa samme Maade meget varige Tsjre. End- 
og af de tynde Hvidieriis ogSortbeer- etter Rcevlingeriis 
snoes Reeb; men utiliadeligt og meget skadeligt er det, at 
oprykke.af Sandet Nodderne af Senegraesset, for deraf at 
snoe Reeb til Faarecojre.

A t snoe Halmsimer, Hörer ogsaa til Bsndernes scrd- 
vanlige Vinterarbejde. A f dem forsyne de sig med en stör 
Overfiodighed, da de vide at anvende Simer til adffittigt 
Brug og derved at spare meget paa Nebene. Foruden 
Anvendelsen deraf til Tcrkning,skjaere de dem og i Stykker 
til at sammenbinde Kornnegerne til Kjerve. De flerte den» 
og saa faste og starrte, at de kan bruges til Faaretsjre og an
der Vrug. For »oo Favne Simer at snoe betales 4ß.

I  at binde Halmlobe og Bikuber ere Thyboerne ej 
Heller usvede. De sammensi-e dem med flakte Pileqviste. 
Kun Skade, at Piletrcret ikke opelfkes i stsrre Mcrngde; 
thi da bitte man ikke fristes t i l-  at vprykke til dette Brug,
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GraarisetsRedder afSandet, hvorved dette- tilubodeli'K 
Skade for Landet, bliver fiygtigt. — Naturligviis bruger 
Thyboen, som fvrnnftig Landmand, intet ander Hestedrcrt 
endStavtoj. Stavtr«erne maae han, af Mangelpaa 
T r« , kiobe; menPuderne fletter Han selv. I  adsikillige 
Seer voxer en Slags S iv , som her kaldes Ravel; naar 
Bonden i et Aar har brugt denne S iv  til at binde Korn 
Med, anvendcr Han den derpaa til at si«tte Hestepudek 
af, som her b«re Navn af Navel-Pudrk.

Saasom Thybverne i Almindelighed ingen Hvelse har 
i at brnge Axen, niaae de nodvendigen ssge til Tommerr 
m«ndene- og af disse gives ogsaa en storM«ngde iblant 
Bonderne, og det maae tilstaaes dem, at de drive deres 
Haandv«rk mcd udinarket DNelighed. Foruden al de om 
Sommeren hngge Huse, forrette de om Vinteren Snedker 
rens, Bsdkerens og HiulMandens Arbejder, og alt med 
wegen Flid og Nojagtighed. I  enhver Bondegaard behs- 
des i nogen Tid om Vinteren en saadan Tsmmermand, 
for at forf«rdige og istaNds«tteVogne,Plove og alle Slags 
Markrvg Hnns-Nedskaber. De uddrage sig dog ikke ganr 
sie af Bondestanden. I  Hsstens Tid tage de Deel i Markt 
Arbejde, og naar de efter nogle Aar habe lagt sig nogle 
Skillinger til Bedste, ljsber mangen en Gaard elletHuus 
vg bliver Bonde. En Tommermand, der som Mester 
foresiaaer Arbeldet, faaer om Sommeren, foruden Ko
sten, i Daglen io — r6 ß. og om Vinteren 8 — ir ß .  Hans 
Larlinger derimod, faae om Sommeren kun 6 — ro ß. 
A f Gavntommer n'l Tr«redskaber haves ikkun, hvad Ha
bet ved Strandinger tilsender, eller hvad der tilferes fra 
Nvrge paa Sandffuderne. Mange Skibe forvandles her 
til Vsgne, Plove, Harver o. d. l. Derfvr gisres Hiulene
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og hele Undervognen allem asEeg,vz Bog haves ikkun i 
de Undervogne, svm tilfsres fra Skovegnene. Overvogr 
nen giores af Fyrrsbrcrder vg tiereö elier males med en 
Farve, som Bonden selv tillaver, af Brunrodt og Lin- 
vlie. Jndvendig i Huset male nogle med Vrunrodl i 
sed Melk. '

LlfTeglbrcrnderier haves ikkun eet, som er ved Be- 
stervig, hvvr gvde Muursteen brcrndes ved T srv ; men da 
Torvemosernr astage, saavel der, som andre Scederi Lan
det, vil der vel neppe lcrnge künde besiaae. Dcnne famme 
Mangel paa Brcrndsel tzjor, at Thyland, hvis Ivrdbund 
for en stör Deel er Kalk, vg som tilbyderKalkstene i stör- 
steOverflodizhed uden synderligt Arbejde, dog maa behs- 
ve Tilfsrsel af brcendt Kalk. Ved Hov Bye har Ullernp- 
gaards Ejer, for en zo Aarstden, drevet et Kalkbrcrnde- 
rie, hvortil Kalkstenene brsdes tet derhos i en hoj Bakke; 
men Torvenes Aftagelse har foraarsaget Vers Ophcrvelse. 
Paa et Par Steder brcrndes endnu Kalk; men dsg ikke i 
den Mcengde, at Lander dermed tilstrcekkelig kan forsynes. 
Ved Nebel, en Gaard i Bester Vandet Sogn, haves en 
liden Kalkovn, hvor lOv Tonder brcrndes ad Gangen. Ste« 
nene haves paa Stedet; men hele Sognet ejer ingen Torr 
vemose, vg altsaa maa Brcrndingen, som ffeerallene ved 
Drag af strandede Skibe og kisbte Torv, blive kostbar og 
stelden. Mere tilstrcrkkelig forsynes den sydlige Deel af 
Landet fra tvende Kalkbrcrnderier i Gjettrup Sogn, hvor 
Kalken brcrndes ved Skodtorv; men der er igjen den De- 
fvceriighed, ak Kalkstenene ffal kjsbes, vg paa Vogne for 
res2Mile fra Thyholm. Saalcrnge altsaa Handel ogSejr 
lads hertil, ikke er i bedre Tilstand og Steenkul ikke kan 
haveS til billigere Priser end hidtil, bliver det en N-dven-
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dighed, at Thyland ifiedenfor at oberkade t il andre affine 
uudtsnimelige Kilver, maae kjobe baade Kalk og Steen.

Gode Uhrmagere har Lander ikke manglet; hvorfor vg 
ncrsten enhver Bonde er forsynet med et Stueuhr. Gode 
Smede ere ikke Heller fieldne.

Steengjerder ere vel meget fieldne, og scettes kun > det 
smaa; men der gives ikke faa Steenhuggere, svm meget 
vel forstaae at klsve Stene, vg nvgle, svm cndog net kil- 
hugge Kampstene til fiiriigt Brug. Hugne Steen bruges 
meget til Underlag eller Fvd under Hnse, Ni Broer og 
Vandkifier, til Haandqvcrrnr o. d. l.

Ncrsten hver Bonde har en Haandqvcern, hvorpaa 
Han maler fit M alt og Gryn. For z Ndlr. kjobes et Par 
Qvcrrnsiene af Steenhuzgerne. Nogle Sogne har tüforn 
meget afgivet sig med at maleHavregryn og folgt til Norge. 
Endfkiondt det ikke mangler paa Vejrmsller vg Vandmsl- 
ler baade til Kornmalning og Stampniug, saa haves dvg 
kun ect Grubevcrrk ved en Ve-rmolle ved Thisted, og Sig- 
tevcerk er kun ved Broemelle.

Ogsaa O.vindfolkknesVindfikibelighed fortiener Vsrsm« 
melse. Rokken vg Verven er deres kiereste Tidsfordriv. 
Den megenUld, her falber, giver dem Lejlighedtil atforr 
fcerdige en Deel Vadmel baade til eget Brug og til Salg. 
Enten lader man det siampe paa Scampmellerne, ekler valker 
det selv. A f Dynevaar scrlges vg en siorDeel. Hiemmegiorr 
te Tojer cllerHvergarn forfcrrdiges ogsaa baade til egetBrug 
og Salg. De scrtke en ÄEre i at kunne overgaae hverandre» 
Klcrder afsmnkkeMonskre,som deres egenFlid harfrembragt. 
Saadan Vindffibeiighed giver mangeLejlighed til at fvrtjene
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deres Brsd ved Voevning. A f den Aarsag leere mange 
Bsnderpiger Vcrverhaandvcrrket; naar dadissesom Huus- 
mcrnds eller Gaardmwnds Koner ikkelcrngere gisre Haand« 
veerk deraf, saa fvrsomme de dvg ikke Vcebeu; men har den 
l i l  Rede til eget Brug. Ligesaa giverog Skrcrdderhaandr 
vcrrket mange Fruenlimmer deres Levebrsd. Som den 
sättige Bvndekarl sogerat erstatte SavnerafarvetFormue 
veo atloere Tsmmerhaandvsi ket, saa er og Vaever- og Skrcr- 
derhaandvcrrket den sättige Vondepiges sikre Tilsiugt, hvor- 
ved hun aldrig mangler Levebrvd, da Bondekonens Lyst 
t il nette og anständige Klceder fvr sig og sine, gjor det til 
Nsdvendighed, at habe en saadan Skrcrderpige hos sig i 
Huset i nogen Tid, for at sye det af hende forfcerdigede 
Toj i Klceder. — Saare beklageligt er det, at Horavl og 
Hampavl er en nwsten ubekiendt Ting i et Land, hvor 
Qvindekisnnet vifer en saa udmcerket Flid i at spinde og 
vcrve. Og desuagtet lader den virksomme Bondekone sig 
ikke afstrcrkke, endskiondr hun dyrl sikal kjobe eller borge 
Hsrren hos Kjobmanden. Fra Thye uvisres aarlig en ber 
tydelig Deel Horloerred. Thi i detHaab, at hun ka» ha
be Blagrlcrrredet til sit eget Hufes Behob for sin Uinage, 
kiober Bondekonen Horren og forarbejder det tilLcrrred, 
hvoraf hun sirlgerHsrlcrnedet, for derined at betale Kjob
manden, og beholder selb Vlaarleerredet. Til detsBleg- 
ning saavelsom til Vask i Aimindelighed bruger man TEr- 
tehalmaske isiedenfor Bogeaske. Deraf behsves vel en stor- 
re Qvanlitet; men giver en god Lud, isirr til Blegning. 
Ppperllge Dreilövcevere findes her t Landet, l'scrr iHsrsied 
Sogn.

Dersom-Bonden skulle betale for alt sit Tsj og Garn 
at farve, ville det blive temmelig bekostelig; men enhver 
Bondekone fvrstaar ret vel, selv at farve alle Sorter. De
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veed ogsaa dertil at gjore Brug af ncgle Planter, saasom: 
Farve-Visse, Rodskr^ppe, Graariis o. f l. ; men fuldstcrn- 
digere Anviisning til Kundskab vm flere hiemmevoxende 
Farveplanrer, ville dog vcrre saare nytlig.

Mandfolkene sysselsoette sig ikke her med at binde Stroms 
per, undtagen paa nogle enkelre Steder ved Havet. I  
Vorupore, Forbye og Steenberg herfker i den Henseende 
enroesvcerdigFlid, daher, ligesom i Hamrum Herred og 
en Deel af Hedeegnene, Mandfolk og Fruenrimmer kors 
samle sig vm Aftenen og binde om Kap. En Deel Laad 
og Uld af den ringere S o rt, som ikke kan gaae i Handele«, 
forarbejdes af bisse til Trsjer, Srromper og Banker, hvors 
af en Deel sirlges til Udforsel. Skade, at dek ikke iblandt 
alle Havboerne i det mindste er indsort; og at Aggerboerne, 
naar de om Vinteren have knottet og bodetderes FisVegarn, 
ncrsien intet have at fordrive Vinteraftenerne med. Fsrre- 
sien binde Qvindfolkene i ethvert Huus til eget og Huftts 
Brng. Endog Menncflehaar sammenlvunden med Usds 
garn anvendes til Vanter.

Man vil saaledes ikke künde »egte Thvboerne, at de 
ere ekvindstibeligt og flittigtFolk. Men hvad fordeeiagtigt, 
der i den Henseende kan siges, tilkommer aliene Bonden. 
Hvad Kiobsteden Thisied angaaer, da har den intet Fsr- 
trin , for de fleste andre danske Kiebsieder. Haandvcrrker 
drives med Lunkenhed vgUsuldkommenhed, og af Fabriker 
haves ingen. Borgerne leve meest af Avling og Brernde- 
rie. T il Uldfabriker gaves dog her i Landet den bedsie 
Lejlighed. Her fremöringes en sior Deel Uld, som scrlges 
til Hamborg. Arbejdslsnnen er maaskee her lettere, end 
nogensted i Danmark. Paa Folkennrngde mangler det ikke; 
Betlernes uhyre Antal beviser det mvdsatte. Ved Vesierr
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dig rr vel anlagt et Kloedefabrik, men da det harnokat 
giere med at farve, stampe og vverflicrre Vadmel for andre, 
saa bliver faa godt som inket vcrvet. Anfleligt var det, 
vm et Selskab ville forene sig til Vetleriers Akflaffelse, 
vg til at give Lediggioengere saadant Arbejde i Hcenderne, 
som künde erncrre dem. Tilforn saa es tun i Thye Betlere 
sra Hanherred og andre Egne ; men nu, esterat Huusmcrnr 
denes Antal saa meget har tiltaget, frembringer Landet 
dem selv i Overflodighed. Vsrnene, som drive deres ülige 
Alder allene mrd at siytre og passe nogle Faar og Krealure, 
burde gives noaet nyttigc Arbejde i Hoeiiderne, at de tidlig 
künde vernnes til Flittighed. Srrikning künde vcrre et pasr 
sende Arbejde, og bnrde derfvr vcrre were udbredr. TWänds 
vg hele Danmarks Vel udfordrer nsdvendigen, at der 
maa tcenkes paa, at give den forogede Fvlkemoengde fiere 
Noeringsveje; thi den rorde ellers seid gribe til alt for karli» 
ge Midker. Den Kyndiges og Formuendes Vejledning og 
Undersisttelse er hsri aldelesnodvendig for den uvidende og 
lidende score Hob. Man ville i de to sidsie Aar ikke have 
seet saamange iblant Thyboerne, der dog tilforn temmelig 
have flammet sig vcd at tigge, at gribe ril Dettelsiaven, 
dersvm de havde vidst eller kunnet finde nogen anden Nae- 
ringsvej. U!d, Hnder cg Skind gaae i Moengde raa og 
uforarbejdet ud; ikke allene afThye,men afDanmark, og 
vi kisbe det forarbejdet tilbage, og lade vore Fatkige mang« 
le Arbejde. At sortere vor Uld overlade vi endog til Ham« 
borgerne. Hör og Hampeavl sysselsatter ingen Thybver.

5. Handel og Skibsfart.
ThylandsSkibsfart kan betragtes fra rn dobbeltSynsr 

Punkt, deels paaVesterhavet og deels i Liimfiorden. Paa 
begge Eider har Narmen lagt betpdrlige Vanfleligheder
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i Vejen. Ved Vesterhavet gives hverken Rhed eller Havn 
og 2 — z Sandrevier gier det vanffeligt sor Skibene, ar 
noernre sig Landet. JngenBugt og ingen Dybde finLes her, 
hvor Skiöene kan lebe ind. Derfor maa og erhvertSüb, 
undkagen de, som ere bygte derekter, naar det af vesilig 
og nordiig Storm drives Landet for ncer, uundgaaeligen 
strande. I  Liimfiorden derimod mangler det iike paa term 
melig gode Lossesieder, men her fvraarsage LogsioersGium 
de en anden betydelig Forhindring. Derssm disse künde 
bortryddes, da ville det svrigeManglends, nemiig en Bin« 
terhavns Jndretning og ThizredsUafhTNöighcdafAalborg 
ved at erholde sit eget Tvldsied, ketteiig rilvejkbrmges, og 
da torde haabes bildere Udsigter for Thylands Handel. 
Saa lidet Vesterhaveks Voldsonrhed synes at tiliade nogen 
bedre Jndretning vrd Havsiden, saa sandsynligt er det, at 
alle Vanskelighederne r Liimsiorden gierne künde hrrves. 
Det er bekiendt, at LsgstoersGrundetilsaettesafdetSand, 
som Binden og Strsmmen fsre ud af Byghvlms Vejle. 
Bandet i denne Vejle er saa lavt,ar man den mesie Tid paa 
Nejser imellem Thy og Hanherred kjorer derover. Dersom 
nu denne Vejle künde blive inddcrmmet, da ikke allen? vandr 
tes derved en betydelig Strcrkning .Jord, men Aarsagen 
til Grundenes Tilsaetning hcevedes, og da fsrsi ville Op- 
mudring ogTebetö Fvrdybning vcrre ti! varig Nyrte. En̂  
te» paa denne Maade eller ved atdanne et nyt Lsb omkrine 
bed Lsgsisr vil man blive istand til at aabne den Velstande 
Kilde, som Handelen künde og bürde fsrskaffe Thyland 
Men der er ikke Thye allene, som deraf nod aodk. Säger 
bliver endnu langt vigtigere, naar mau betKnker, at er 
betydelig Deel afz Stifter, vg deri öKiöbsieder, V i b o r g  
S k i v e ,  Ho ls ieb roe ,  L e m v i g ,  Nye l i e lb ing  o< 
T h isted mage vvermagde dytt betale de rilfprte Fern«
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denheder, og for en let Priis scrlgekandets egne Produkte^ 
fordi de formedelsi diffe Grunde inaen egenclig Sst'bsfart 
kan have. Ester Tingenes ncrrvcrrende Gang drage Aalr 
borgs Kisbmcrndallene Fordelen afdisse Egne, oq de smaa 
Kisösteders Kisbmand ere egenrlig kun hines Kommission 
ncrrer, og da de dog alle vil ».ave Fordee!, bliverdet iscrr 
den arbejdende Bonde, som maa lr'de ved Handelens nsle 
Tilstand. Ved en lettere Transportering af raa og forarbejn 
dede Vare ville sikkerligen ogsaa Haandvcerker og Fabriker 
bedre kunne mves og Kisbsiederne ophielpes ved storre 
Vindstibelighed eg flere Nceringsveje. Gid derler de, som 
have Kundffab og Virkelraft ville med Jverbidrage til saa 
stör en Deel af vort ZEdrenelands Opkomst! — At disse 
Grunde tilforn ilke have vcrret af dcn Deskaffenhed og ikke 
lagt saadan Hindring i Vejen for Sejladsen, kan siuttes 
deels af den Handel Thisted tilforn harhavk, hvorommere 
skal anferes under Thisted, deels afdetiHistorien hekiendte 
Tog, som den norste Konge Harald Haardraade giords ind 
i deune Ende af Liimsiorden, hvor Han, somvar indsvcer- 
eet af den danste Flaade, maatte, for at undgaae Svend 
Estridftn lade sine Skibe med megen Moje siabe over den 
stnatle Landsirinnne! ved Agger. IKcrmpeviserne heder det 
)m Kong Knud den heilige: "UdiLiimfiord lagdes den Flor 
)e ind, imod den vrster Side." — Jde sidste Aaringerhar 
Landets Dybde paa ksgstsrs Grunde vcrret 9 — 10 Qvarr 
'eer, men for 5 Aar siden var der tun 4 Qvarteer Vand. 
^)vert Foraar maa Slipperne ertyndigesigom, hvadFor- 
rndring derved er foregaaet. Et Haardt Vejr kan ien Hast 
âade forandre Gruudenes Dybde og tiüige aabneet nyt 
oö. Nykisbrngs Kiedmcend, som vise meest Virksomhed 
Handel, iscrr paa Norge, hvortr'l de have temmelig störe 

zar tvjcr, sende altid etFartsj med det som skal gaae bsrt,
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lder hielper det med den halbe Ladning ober Grnndene. An- 
!dre Skibe maa derimvd lettes ved Hielp afKaage fraLsg- 
stor, hvorpaa de overforeendeelaf Lasten. Nemmeresynes 
Brugen afSkibskameler at maatle vcrre.

En anden Plan til Handelens Fremme ville vel, der- 
som den künde udfores, sore ligesaa ncrr til der foronskede 
Maal. Men herimod trser jeg, at der kan giores flere 
grundede Indvendinger. Den bestaaer i at sorene Liimr 
fiorden med Vestcrhavet, ved at giennemskicere densmalle 
Landstrimmel imellem Agger og Harbvsre. Tel ssnden for 
Aster-Agger er Havstokken paa der smatteste kun 6ocA!en 
Lred, og saa lab, at Vandet endog underliden gaaer fra 
Habet ober i Fjorden. Foruden den fordeelagtige Ssjlads 
de omliggende Steder derved künde fore paa Vesterhavet, 
vandtes tillige den Fordert, at mangt er Skib ved at lobe 
derind, knndeundgaae at strande. Nogle Pudere af denne 
Plan ere af den Fsrmening, ar naar manmedlidenUmage 
kvm Natnren til Hielp, da ville den derved kilvejebragte 
Strom selv sordybe Aabningen, og forlfsre Sandrevlerne 
uden for; ja at den samme Strom endog ville have den 
Virkm'ngat boriski^re Lsgstors Grunde. Men denneFor,. 
bindelse künde lnaaffee blive farlig og ffadelig. Thi naar 
Vesienvind opdynger og Häver Habet ved denjyds?e Kyst, 
ville Vandet i Liimfiorden siige saa hoit, at det ville forvolde 
nogen Oversvsmmelfe; desuden ville det falte Havvand 
tilintelgisre det nuvoerende skisnne Fiskerie i Liimfiorden, 
fomneppe ville erstattes ved de HavsisV, somnia/jVeekün
de komme isteden for. Oven paa denne Skade var det 
muligt, at Habet künde indbringe mere Sand, end Strom» 
men künde udfore: at den gravede Kanal derved künde 
stoppes, og Arbejdet bliveforgieves; ogat,ester mislykkek
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Forseg, Künsten da ej künde firtte saa siaerk en Daeirining, 
som Naturen nu har sat.

En god Vinterhavn savner Thyland ogsaa. Skibene 
maar derfor gierne ssge Vinterieje vedNykiebing, hvoren 
Havn ved Künsten er indrenet eller ved Qvvls i Nrrrhe- 
den af Viborg. Ved Hoxer er ve! en gsd Sommerhavn; 
men om Vinteren er den ikkesikker formedelst I i s , som den 
den lobende Aae soetter ned paa Skibene. Dog ville det 
vel ikke vsre vansikeligtat afhielpe denne Mangel med liden 
Bekostning enten ved Thisted eller ander Sted. Dern^st. 
oille det lkke bcrre af liden Betydenhed, vm Landet fik sit 
egrtToldsted i Thisted, hvilker saameger lettere künde skee, 
da herdog alligevel er Toldsted f̂ >r Skudefarerne vedHavr 
siden og de der strandende Skibe.

Fvr ncrrvcrrende Tid bestaaer Sejladfen paa Liimsior- 
den allene i atbringe Landers Korn ned rilAalborg, og igien 
derfra at heute defornodne Kiobmandsvare. Dertileuren 
fragtet man Skibe, eller Kjobmanden i Aalborg senderselv 
Skibe herop for at afhente det Korn, som for Ham er indkiobr. 
Man regner, at i Liimfiorden ere i alt 80 — 90 Fartojer, 
som nKsten aldrig komme udcn for Hals. Men Thisted 
havde for et Par Aar siden kun eet Fartsj, nu har den i 
alt Z. Formcdelst Lsgstors Grunde ere alle Fartojer i Liimr 
fiorden fladbnndede, da de sirdvanligen ikke kan gaae over 
mcd mere end 4 Fods Synkning. Over 600 Tdr. Bvg,  
forrr derfor seelden det storste Skib. A f Kaage eller störe 
Baade paa 50 Tdr. og derover eller under, gives en Mcrngde 
i Liimfiorden, hvorpaa megel Korn bringes til Aalborg. 
T il Hexer og flereSteder i Thye haves nogle saadanne Kaage. 
Der Korn som udfsres fra Thye, er ikke ubetydeligt. Det 
bestaaer meesiiHavre, Byg ogTEner. Havrenerforttinlig
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Wygget derimod er i ringere Anseelse, ikke ford, Landet 
frembringer faa ringe Byg, men fvrdi et ungrigt Ham
delsprincip har giort, at Bonden, som ikke venter at faar 
Körnet betalt efter dets Godhed, anvender det fremmeste 
ti! egetBrug, og overlader kun det ringeste til Kisbinanden, 
hvorforman og her ved Kjobmandskorn forstaaer det allen 
ringeste. As hosfojede Tadel, som er uddraget afThisted 
Toldbeger for 7 Aar, vil man erfare, at den aarlige Ud- 
fsrsel fra Thistev til Aaldvrg er oder orte Tusende Tender 
Korn. Men kvvr liden e» Deel dette er af hele Thylands 
Udssrsel,og hvvr vansseligt der er at angive det hele, indsees 
naar man veed, at Liimsiords-Fahrerne ere ester Toidam 
vrdnin <erne «riragnefor akmelde stg ved Toldstederne indenr 
fjords ; men atlene i Aalborg. Del megec Korn som ved de
vorige Lossesieder i Landetindff!bes,b!iver a!tsaa ikkeanmeldt 
i Tdisted. Men Tdisted har ikkun Handel med de to nord- 
liqste Herreder, saa at det som udgaaer fra de ro sydligsie 
Herreder, kommer ikke ril Thisted. Man kan alksaa antm
ge, at Hillerslcv og Hundborg Herreder allene ftembringe 
ikke allene bemeldre 8202 Tder. men ogsaa de 12222 Tder. 
som paa Sknderne fra Havkysien fores ti! Norge, og desm
den denbetydeligeDeel, som iThisted anvendes til Brcrnr 
drviin. Naar man altsaa antager en starre Udforsel fra 
den sydlige Deel og anflaaer det O.vantnm Korn, ssm Thye 
aarlig kan vverlade, til 40,200 Tder. er det neppe for hojt 
regnet. Fsruden Korn, udfsres ogsaa herfta, deels paa 
Liimfiorden, deels til Lands: raa Huder, Faareffind, Hm 
reskind, Uld, Vox, Oste, faltedeAal, rsgede Heit, tsrre 
Torst o. s. v. Men Udfsrselen afKorn, Heste, Stude og 
Kser er der betydeli'Be.
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Det er, og har altid vceret Kisbmcendenes Klage i 
Thisted, at her drives saa wegen Forprang, og at saa 
mangen en Bonde paa Landet forer ligejaa wegen Handel, 
sow mangen en Kisbmand i Thisted. Dette vil aln'd blive 
et uundgaaeligt Onde, faaloengeSkibsfart og Hände! ikke 
soettes paa bedre Fod. Thi hvo kan forhindre en Bonde 
for at opkiobe Korn og vwre Kowmisfloncrr sor Kisbmanr 
den r Aalborg, eller en Gang owAaret atrejse rilAalborg, 
fra at udtage sig nogle Kjobm andsvare? dette vitle hEve 
sig selv, naar Kisbmanden i Thisted kund-henre sine Var e 
fra den forste malige Kilde, og altsaa künde scrlge lettere 
de hencede Fvrnsdenheder og beta!e Landers Produkter 
dyrere,end andre. Saadan Landpranger saamegerlettere, 
da her gives adskilligeSreder, hvor Skibe kan losse og lade 
f. Ex. vedKrikiNcerheden afVesiervi.;, ved Skibstedgaard 
i Doverkiil, ved Gudences, ved Viilsund eg ved Hoxer.

A f Benderne fores ogenDeelLandhar^del, sommeest 
gaaer over Odsund ti! Holstebroe og Ringkiobrng. Fra 
Odsund er til Ningkisbing 9 M ile , ki! Holstebroe 4 M ile , 
og til Lewvig 2 Mile. Uld, Huder og Skind, kisres til 
Ringkiebing, hvorfra igien hentes Tobak og andre Vahre. 
T il Holsiebroe handles oßsira meget: nrange Kreatnre fores 
der til Markederne; wange kr'ore derhen for at heute Troer 
skoe, Skovlblade, Stavroj og andre Tr^evahre, som 
fores dertl'i fra Skevegr^ene. Thyholms Beboere bringe 
paa lukteVognewange Lcrs saltede ogrsgede Aal og Helt 
igiennew hele Iyüand og fore da wed sig tilbage fra Hör,' 
sens og Friderits Trcevare, ÄEbler og Pmer.

Merkvcrrdig er den Sejlads, sow fores fra Thylands 
vestre og nordre Havsirand vaa Norge. Her trodser den 
vindskibelige Strandbeboer alle NalurensForhindringer-
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Han har her for sig en Kyst, som er en Streek for enhvek 
Ssemand,der nodes at komme den naer, og et saavvldssmt 
Hav, som vfle knuser de stcrrkeste Skibe, der komme paa 
Grund, vg vfte endog i stille Vejr enten efter ellerforsicerk 
Storm er saa riroligt, at det kan hsres r — z Mile dort. 
Men disft,som sclv bygge deres Skuder enten i Norge eller 
herpaa Stranden, vide at give dem en saadan Struktur, at 
de endsz i Haardt Dejr tsr lobe paa Land »den at tage Skade. 
EnHvöedegenskab ved disse Skibe er Elasticitet; til den Ende 
forbindes de ikke med jern r men med Tranagler, ifter afEne/ 
Lcrrtrs. Det eralmindeligen sagtog troet, ac disse Skibe ere 
fiadbundede; men de ere alle kjo!bygte,skiendt ikke med meget 
skarpKM.Af saadanne Sandskuder ere for neervcerende Tid 
i2 iThye; deras7ved Klitmoller i Bester VandetSogn, 4 
vedVi^oe paa Hansiholmen og r ved Sleenberg i Norhaa 
Segn.Tilforn skalhave vaeret rzallene vcdK!itmoller,hvor 
der hercftcr formodenilig kun vilblive6. Alle bisse fareallene 
paaNorgc, og det isoer tilden sydvestlige Deel, til Chrir 
siiansand og vorige Byer i samme S tift. Fra Klitmeller 
til disse noermeste Steder, regnes at vaere r 8 Mile. Enr 
hver af disse Sandskuder kan fere omlrcnt z —420 Tsnder 
Byg. Hosfojede Tabel vifer, at det Korn, som aarlig udr 
fsres fra Thye paa disse Skuder, udgjor noget over roooo 
Tdr. At Udforselen ikke er sisrre, er fordi hele Ladningen 
aldrig bestaar af Korn allene, og med hver Skude gjores 
sieiden mere end z—4 Nejser; thi midt om Sommeren lig- 
ge de paa Land. Efterdi her inaen Havn er, maae Sku« 
derne om Vinteren, og hver Gang man ikke strax vil dort 
igjen, bringes op paa det lorre Land. T il den Ende lader 
man Skuden med en vestlig Bind lobe ind over Sandrevr 
lerne, hvorpaa Bslgerne selv arbejde den med Eiden vendt 
mv- Soen, op til den tsm  Havbred. Man fvrsamler nn
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za—4oMennesker, som »den andre M idler, end Longe og 
Starnger bringe Pen op, endog tet til Pakhusene. Paa sann 
me Maade bringer man den igien i Ssen, hvilket hver 
Gang kan koste 20 Rdlu ,Saasnark Skuden er i Ssen, 
maa den lades samme Dag, og strax gaaes til Sejls. Paa 
Vogne kiores Godset ud i Vandet, hvor det mvdtages paa 
Baade og fsres til Skiber. T il at flibe maa valges M e  
Vejr og sstlig eller sydlig V in d ; men dersom imidlertid 
ve stlig Storni reifer sig, saa at Skibet ikke kan stedesfor 
Anker, handerdet undertiden, at man maassge Ssen og 
gaae bort med halv Ladning. Naar Skibet kommer fra 
Marge, vovrr man dog ikke med svar Ladningat lobepaa 
Land, me» man begynder i nogen Afstand fra Landet at 
käste af Trcrlasten ud i Vandet, for at kette Skibet, hvilr 
ken derefcer kan opsamles paa Stranden. Tillader Vejret 
det, og man har Ladning tilrede, bliver Skibet ligaende 
for Anker, og man löstet, lader og gaaer dort i en Hast — 
T il Skade saavel for Kisbmcrndene som de svrige Beboere 
, Thisted, men til Gavn for Landbeboerne, er det en gamr 
mel tilstaaet Nettighed for bisse Skippereved Havet, at de 
maae ndfore af Landers Produkter vg indfsre Trtklast, 
Kalk og Steen. Foruden Korn vpkiobe de derfor i Landet 
Sm or, ZEg, faltet Kisd, Flesk og G iss, levende Kalr 
konste Hsns, 0. s. v. tilligemed endeel Lcerred, Dynevaar 
vg hiemgiorte Tsjer. Hvad Hr. Olrik i stnAfhandlingom 
Aalborgs Handel siger om Sandskudernes Skadelighed for 
Aalborg, er vel og gieldende ihenseende til Thisted; men for 
Landet ere de ikke skadelige, da Bonden »den disse vtlle finr 
de ringe Afstrtning paa adskillige Produkter. Norge künde 
ej Heller nndvcrre dem; thi herfrakan tiligrreiForaaretstkee 
Tilfersel til Norge end fra noget ander Sted vg i Krigstider, 
tiaar anden Tilfsrsel er Norge afflaaren, er denne Sejlads



hej.st vigtig/hvorpaa vi nylr'gen habdeBevir's. Negier,ngen 
har berfortilatte Tidermedgvd Grnnd rilstaaet diff- Sku- 
defarere vrss; Privilegier; hdorom «ldre og nyere Toldanr 
ordninger vidne. Saaledes ere bisse Skndefarere friragne
sra at v«re examinereöe, eller at holde Dug og D iff i en 
Kiobsted, naardekünisteden for KonsNmkionsafgift derale 
den aarlige Skudestat. De ere og befriede fvr ar bevisemed 
Magistrats Attest,' at deereEjere af deres Ladninger. Og 
ikkuns i Nsdstilfcelde ffal de ndflrives Hl Or log.

Slrandingerr-.e, som underriden forefalde her paa Ky- 
sien, have nrrsten sar Landet i vndt Rygte hoä Ukyndige. 
N«gtes kan det ikke, ar bette for andre uheldigeTabunoerr 
tiden kan blive til Fordeel sor Landets Beboere. Adstillige 
sieldne Vahre kan herved underciden blive Thybverne til 
Deel for godcKieb: endstisnt og mange Vahre oste enlen 
ikke blive brergede, da Havets Voldsomhed forinden oplor 
ser Skibet, eller de ere fordcrrvede af Ssvand, eller Ejeren 
lader dem udfsre. Skibsvragene kan i det mindste noget 
lidet erstatte Landets störe Mangel paa Gavntommer og 
Bygningstommer. De faltige Strandboeke fortjene og 
undertiden zod Arbejdslsn for deres Hielp ved at bierge. 
Desuagtet kan paastaaes, at Strandrngerneingenskadelig 
Indflydelse har havt paa Thyboernes moralske Karakteer, 
vndtagendet skulle vcere de faa Strandbeboere. Deövrige 
kan jo Heller ingen ariden Fordeel have deraf, end at de for 
Betalning ved ossentlig Auctron kan klebe sig nogleForno- 
denheder, som dog oste gaae i hoj Priis. Slrandbeboerr 
ne derimvd kan vel af Lejlrgheden lade sig friste til at for< 
gribe sig paa andres Gods, og der ikke faa »reget, naar 
Skib med Mandskab strander, thr da vrl vel Folkene selv 
paffe paa deres Ejendvm, men isirr naar enkelte Stykker 
T r«  eller Gods, som i haart Vejr er kästet over Borde,



drives i Land. Ät Finderen af saadant undertidrn kan 
glrinme Forstrandsejerens, her Köngens Nettighed, og 
tilegne sig det, der syncs at vcere ingens, er vel ligesaa 
t>rnkeligk, som umuligt at forebygge. Tilforn havde Bester- 
vigs Ejere Fvrstranden i Forpagtning af Köngen. Hvad 
der nu indsirander »den Ejermand, bliver afStedetsHv- 
righed oplyst og bortsoigt rii Ejerens eller Köngens Foedeel. 
At Skibsfvlk, som her tobe paa Strand, ikke blive ilde 
eller uretfaerdigen brhandlede, vil vistderes eget Vidnesbyrd 
Lekraste. Saasnarc Strandboerne see et Skib forulykket, 
stikke de straxBud til een af de Kommiffionrerer iThisted, 
som er den Strand best bekiendt, denne komnrer da Skipper 
ren til Hielp med Naad og Daad tilatbferge, giverham 
AnoiisningpaaStrandbeboere,svmhan kan tiNge med om 
Biergelen, vg anviser Ham hvor Han sikkrtt kan oplceg- e og 
Kiemme dek biergrde. Naar nu afLadning og Skibsjkrrg 
er bierget saa msget muligt, beroer det paa Skipperen, vm 
Han fremdrles vi! beholde denne Kommissionär, eller antage 
rn anden som Han har mrre Tillid t i l ,  eüer som Ham ek 
anviisi af Rehder eller Konsul. Denne paatäger fig nu at 
forstroekke Ham og Skibsfvlk med Penge, ffaffedisse til der 
res Hiem, foranstalre de havererede Bahre strax folgte, 
correspondete med Rehderne, vm det vorige skal bortsirlr 
geü eller udfereS, o.s. v. Skipperen tingerforudmedKomr 
missionceren om Becaling for saadan Ulrjlighrd, som ftrdr 
vünlig er 2 til 8 Procent af der folgte. *) — En Lykke er det, 
at Stranden her ikke er haard og sienig; men sandig, saa 
at Skibet ved at lobe paa, ikke saa hastig flaaes i Stykker, 
at -o Folkene kan blive reddede; endfliont det dog vmsider
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enten oplsses af Bolgernes M agt, ekler sattes saa fast i 
Sandet, eller endog paa det torreLand, ar det fielden kan 
bringes ud igien. Denne Forstrandens Egenffab kan vel 
give Mistanke om, at et Skib nu og da sattes med Over
lag. Dog er det dog ikke Tilfaldet med ethvert Skib, som 
strander i Magsvejr. Thi i de msrke Narrer i Efteraaret 
hander det oste, atSkibe, som med sstenVind flullegaae 
forbi Hanstholmen, menes efter Kurse» at vare paa den 
Hsjde, at de nu sikkert kan styre Ssnder paa; men fordi 
de af contrar Strem ere korsatte, styre uafvidendelige ind 
paa Land ved Vixo eller Hansted. I  de sildigere Aar, es
terat den holsieenske Kanal er bleven sejlbar, kjendes det 
tydeligen, ar Slrandiiigerne are blevne fieldnere end tilr 
forn.— Det er almindeligen bekjendt og antaget, at Ky- 
sien her er vmgivet af z Sandrevler, hvilke z Revier vgsaa 
stndes ved Agger og Hanstholmen; men imellem disse 2de 
Stederrre ikkun 2 Revier; og baden inderste af disse paa 
fine Steder ligger Landgrunden meget nar, saa antages 
paa nogleSteder f. Ex. ved Vorupore, endog kun i  Revle, 
endstkisnt en dyb Rende scedvanligen dog adfliller den in
derste Revle fra Landgrunden. Man kan endog paa Lan
det let adffille Revlerne, da man tydeligen seer Bolgerne 
at brydes paa enhver af dem. Ved Agger, hvor der ere 
z Nevler, ligger den yderste omtrent 220 Favne; men 
den inderste neppe io  Favne fra Land, lindernden er paa 
den yderste ikkun 6— 7 Alen Vand, og paa den inderste 
kun r — 2 Alen. Imellem Revlerne derimvd ere vel io  
Favne Vand. Udenfor Revlerne bliver dybt Vand indtil 
19 Favne, derpaa grundere med n  Favne, derpaa om- 
trentaMile fra Landet igjen dybere med izFavneDand, 
Ved Klitmolle hvor der ere 2 Nevler, ligger den yderste 
60 Favne fra Landet og har s Fod Vand, hvor indenfor



er dybt Vand; den inderste Revle er gavste ncrr Lands 
gründen og har knn z Fod Vand, imellem denne og Lanr 
det er alter en dyb Nende. Fornden Revlerne forekoms 
me ogsaa hist og her enkelte Udgrunde. Paa nogle Stes 
der, som ndenfor Agger, forekomme ogsaa mindre og sterr 
re Steen Nif. Alle disse Anstod ved denne KyK ere paa 
de engelste Ssekarter satte i Forbindelse med det störe 
jydste Nif. I  ovrigt maa bemoerkes, at Bandet paa 
Nevlerne e) altid er af lige Dybde, og at Strommen og 
Stormen forandre Sandgrundene, isar mod Sonden, 
hvor Sandbankerne synes at flotte flg Nord paa.

6. Fistekl.
Det indsees letteligen, at Thye maa vaxe et «als 

mindelig fisterigr Land. Vesterhavet paa den ene Side, 
Lümfiorden paa den anden og mange ferste Sser i Lan« 
det maa naturligviis knnde afgive en lige saa stvrForstiels 
lighed, som betydelig Mangde af Fiste. Mangfoldige af 
de Fistearter, som det falte, ferste og brakke Vandfrem- 
bri»ger,ere her samlede. Saa at, dersom her stulle kunne 
klages over Mangel paa Fist, maa der vare, fordi de ikke 
faiiges. Ved Havel mangler det ikke paa Fistere. Hele 
Agger Sogn, omrrent looFam ilier, lever allene af Fistes 
ri. Ved Steenberg, Vorupore, Vangsaae, Klitmoller 
og paa Hanstholmen finde mange deres Naring ved Fistes 
ri. Men Havels Urolighed med vestlige Vinde forhindre 
ölte Havboerne i lang Tid fra at komme paa Havet. Der« 
imod klages med Grund over, at Fisteriet i Lüinfiorden 
forssmmes. Naar man undtager Hsterild og Sennels 
Sogne, hvor der ide der indlobende Vige fanges en Mangs 
de Helt og Aborrer- soger nasten ingen sin Naring ved 
Fjordfisteriet. Besynderligt er det, at ingen i eller ved



Thisted giverstg af med at fiste i den hoslkggende Liimsiord. 
Dertil kan vel ingen anden Grund angives, end den Frygt 
enhver haver for Udstrivning til Orlogs for fig vg sine 
Born, ifald Han «jede en Baad. Dersom ikke Morsinger- 
ne fra Flade bragte nogle Fiste til Thisted, stulle denne 
Bye, omgibei afOversisdighed, lide Mangel. I  Mundin
gen af nogle udi Fjorden lodende Bskke fanges i Foraar 
ret en Deel Fiste, i det de aaae op fraFjorden for at lege. 
Nogle faa Fiste fange Aggerbverne i Pulsvoddene iblant 
Aalene. I  svi iqt er A a ! ef ister iet  der vigkigste i Lüm- 
fioeden, hvilker dvg ikke forerages af nagen af de ved Fjor
den beende, men for det nieste af Aggerbverne, der midk 
vm Sommeren fsrfiekte deres Fisteri sra Habet til Fjor
den, hvor de fordele sig längs med Fjyrdkysten fra Agger 
vp sorbi Thisted, Det meget störe Garn, som brugcs 
hertil, kaldes Pulsvod, Ti! hver Pulsvod hsre 4 Mand 
paa 2 Baade. Fisteriet dermed begyndes om Astenen vg 
fvrtscettes hele Natten, da man under idelig Pulsen eilsr 
Plumpen i Bandet for at indjage Aalene i Garnet, vfte 
udscrtterog vptager det. Undertiden kan enNaktes Fängst 
med et Garn, hvilken kaldes en Fcente, udbringes kil 0- 
ver io  Rdlr. men miderriden neppe til i Ndir. For at 
ikkeAalene vg Fistene ganste stal ferjages eller udroddes 
ved dette Fisteri, er Brngen af Pulsvodde ikknn riltadt i 
yUgerfra St-Hansdag tik VarkholomEidag, vg desnden 
maa Hullerne i Garnet ikke vcere mindreend efter et bist 
Maal. Efter den Tid stal Garnet under Herredsfogdens 
Segl giemmes til ncrste Aar. *) Et saadant Pulsvod kan 
koste 80Rdlr., da det maa vcere af fiiut Garn, spundet af 
*) Friderich n forbed 1570 ganffe al Brug af Pulsvodde i 

Liimfiorden, vid. Danffe Magasin 6r Hefte Pag. 61. Chn- 
stian i i  Forordnlng om Fisteriet i Liimsisrden af >515 sin des 
i  Guhms Ny Sanrl. r B-Pas. »6«



Hör. Ti'l bette Brug varer det neppe längere end eet eller 
to Aar, hvorefter det sammenflirkes til mindre Garn. For 
Seng, noget varmtMadog Ulejiighed betales hver M or
gen 20 af de stsrsteAal af hvsrPnlsood til Berten. Diffe 
erebekiendte »nder Navn a»'Davreaal,vg koste NU40—48 
ß. Snesen. Naar man kiober den vorige hele Fcente Aal, 
smaa og störe, betales Snesen med i6  — 20p. Fra bette 
Aaleststeri kommer den Mcrngüe regede vg nedlagte Aal, 
saa kalbte Persaal, som i lukte Vogne fores igiennem hele 
Jylland. Det er iscer Bonderne paa Thyholm, som kiebe 
Aalene i hele Fcenter for 16 ß. Snesen af Aggerboerne, 
falte og roge dem ganste lidet, og kjore dermeo til Mars 
kederne lige til Kolbing og Hadersleb. Bist nok er Fordes 
len af bette Aaleststeri itke ubetydelig, mcn ved den megen 
Pulsen fc-rjages mange Fist, og det svrige Fisteri forrins 
ges derveb. Skulle Pulsvodde tillades, bürde sirLngt 
paasees, ak Masterne eller Hullerne vare siorre; thi de 
mange smaa Aal, som fanges, ere til liden Nytte. — Liimr 
stoidens Aal ere iske saa stsre, som de af de ferste Soer, 
men af eu behageligere Suiag. Sonden for V iils  Sund 
er Fjorden mere mudret paa Bunden, her falbe Aalene 
messt graa, derimod norden for, hvor den er stenig og mere 
reen, messt gule. Ibiaudr den scedvanlige Art faugss 
rindernden lvende andre Artcr, som kaldes Klepper og 
Lauer. Klepper ere score, med storeHoosder, men magre. 
Lauer erc og störe, men med smaa Hoveder og federe — 
Foruden andre bekiendce Maader at anvende Aalene paa, 
spiser inan dem ogsaa spegede, efterat de have vcrret nsdsalr 
tede paa samme Maade som S üd, og derpaa ere fiaaede.

De ovrige Nedstaber, som foruden Pulsvod bruges 
ved Fisteriet i Lümfiorden, ere: Vod, Bundgarn, Scrkr 
tegarn eller Neder, Rufer, Kroge vg Aalestangen. I
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Dundgarn fanges nogle Steder Helt, Aborrer og andre 
Fis?. Dog er det forbudet at bruge Bundgarn i Vigene 
ved Hoxer og Asterild, for at ikke de Fvrnmende, svm alr 
lene kan anskaffe sig Visse störe Garn, ved at besagte Jndr 
lsbcne, skulle betage de Faltige a! Lejlighed til Fängst. Af 
den Aarsag siskes her allene med Dos og Neder.

Endskjondt H e l t f i s k e r i e t  har endog iM andsM in- 
de megetaftaget, saa fanges dog ved Hsteriid saa stören 
Moengde, at heleOmegnen herfra forsynes baade med fer- 
ske og rsgede Helt. Rogle rsgede udfores ogsaa. JFvraa- 
ree; men iscrr i Efteraaret, falder denne Fisk meesi, dog 
ikke alle Aar i lige Mwngde. En Helt paa r 4 — z Pund 
koster i Efteraaret paa Stedet 2 — z ß. og fort til Thisted 
z — 4ß.; men om Vinteren6 — zß- I  adskillige af de fer- 
ske Soer her i Landet, findes ogsaa Helt. Besynderligt 
erdet, at denne saa ypperlige, fede og velsmagende Fisk 
ikke forplantes til flere ferske Soer i Danmark. Endjriondr 
det maa tilstaaes,at saavel de Helt som noesten alle de ov- 
rige Ferskoands-Fiske, svm falde i Liimfiorden, ere langt 
sisrre og bedrc, end de af ferske Soer. Man spiser Helle
ne deels ferske, deels rsgede og dereftcr ristede, deels sal- 
tede og derester udblsdre og kogte. — Ncrst efter Aal og 
Hel t ,ereAbvr rer  de, som i Fjorden falde i störst Mwng- 
de. De ere her af en fortrinlig Stsrrelse og gvd Smag. 
En Aborre paa j  Pund og derover, koster i Thisted i  ß. 
Det betydeligste Aborre Fiskeri er deels ved Dsterild, deels 
ved Gaardhuus Molle i Vestervig Sogn i Udlobet af en 
Aae, som gaaer fra Flad. Soe ud i Fjorden. Her falder 
saa stör en Moengde, at man saelger 5 störe Aborrer for 
i st. De fanges i det de fra Fjorden gaae op i Aaen. Heli
os Aal-Fiskerirt paa samme S ttd , er ogsaa belydeligt.
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De sidste fanges, idet de fra Arum-eller Flad-Sse söge 
ud i Fjorden, i Lvd. Aal kosier her z M rk.— A f G j e d d e r  
falde og en Deel «Fjorden. De langes msest i Foraaret i 
Nufer vedOsterild, Sennels og i Mnndingen af adskilli- 
geBcekke, som ved Dül» Sunds Molle, de scrlgss for z
— 4ß.. Pundet og ere ölte paa 12 Punds Borgt. Man 
spiserGjedderne enren ferste eller roesede, d. e. lagte en Nat 
i S a lt, og derpaa hoengte et Par Dage i Rsg> — Ogsaa 
S m e l t  langes i M«ngde i Lümfiorden. De kan, forme
deist deres nbehagelige Lugt, henregnes t l de ringere Fir 
skearter, dog spises de af mange, isoer siegle. De bruges 
meget til Madding paa Krogene. — De ovrige Fifikarter, 
som meest forekoinme i denne Ende af Lümfiorden, ere: 
Horke r ,  S k a l i e r ,  O r t e r  og B r as e n ;  men de to 
fidste Slags kun sielden. Nogle faa F l y n d e re  langes 
her og, som ere smaa; men fede. Ligesaa og nogle faa 
Horn f i sk .  I  denne Deel af Lümfiorden, hvor Ban
det er langt nun,dre salt, end lcengere ostlig nedad mod 
Aalborg, ere- Havfift kun fieldne. Ved Nibe og Logsior 
fanges en stör Mcengde S i l d ,  hvoraf mange Kaage sulr 
de bringes her til Thye, hvor Ollen kosier i Foraaret 8
— 16 ß. o,>> i Efteraaret 28— Zafi. De S ild af Fjorden 
ere bedre end de af Havet, og jo hsjere de komme op um 
der Thye og M ors, desio federe og mere velsmagende er 
re de; men rillige desto sieldnere. Der er kun saare faa, 
ssm fanges ved Viilsund og omkring ved Thye. Vaarr 
fildene torres meest, hvormed Dehandlingen er saaledes: 
man renser dem, lager dem en Rats T id, hoenger dem 
vp under Taget at vindlorres og loegger dem derpaa ned 
i Tender, idet man lagvüs besirser dem med lidet Kalk. 
Disse ere de faa kaldte torre Iyder. Efteraars- eller Hesir 
sildene mdsaltes til Spegefild. Med begge Slags forsyr
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«er Bonden sit Huus rigeligen * ) — Nogle Bsnder, som 
ellers ikke afgibe sig med Fisteri, stanae om Vinteren paa 
Isen en Deel Aal. Dog afgive de to nordlige Herreder 
sig nn ikke saa meget med Aalesiangning som for en Snees 
Aar siden. Sonden for Diilsund, hvor Fjorden er min« 
dre dyb vg mere mndret, stanges hyppigere. As nvgle 
Dsnder soetkes ogsaa Kroge vm Vinteren under Isen, 
hvvrmed de fange nogle Heit, hvorved de til Madding 
bruge Stykker af saltede Aal. Morsingernes mesie Fiste- 
ri steer med Kroge, hvoraf mange bindes paa en lang 
Snor.

Endnu flere Fistarter og i stsrre Moengde, afgiver 
Nordsoen eller Dcsterhavet. Her drives ogsaa Fisteriet 
med storre Virksomhed, men HavetsUrolighed forhindrer 
saa oste Zisterne i lang Tid at komme ud med deres Ban
de. Antallet af dem, som tage Deel i Fisteriet paa Hä
ver, er over zso Personer. Agger Sogn ejer alkene 14 
Fisterbaade, eller saa kalbte Havstibe. T il hver af disse 
hsre 8 — io  Fistere, hvoraf de 4 roe, ;  rygte Krogene 
og 1 fsrer Komandoen. Saasnart Baaden komincr i Land, 
dele Zisterne Fangsten i lige Lvdder imellem sig. Ved de 
pvrige Fistcrlejer ere Baadene mindre, hvoraf enhver ik- 
kun serer z Mand. A f soadanne Fisterbaade har Steen- 
bsrg i Norhaa Sogn z , Vorupore «Hundborg Sogn 5, 
Vangsaae i Dang Sogn 2 , Klitmeller i Vesteivandet 
Sogn io ,  og Hansiholmen omlrent 20. Agger og Vo-

* )  Endstiendt  Sildesisterlet  i denne Ende afLümsiordcn er afminst  
D e t y d c u h e d ,  fvrtier.er dvg iflere Henscende her «t  a n f o r e s H r .  
I .  L. L y b e c k e r s  Af ha ndli ng  vm Sildefiffcrierne i Lümfivrden,  
K'vh». 1792.  Llgesaa tiener til  fttldstorndigere O v l y s n i n g  vm  
Lilmfiordens F i f f e r i H r .  A . F . J u s  t ' s  Naturhistvrie om D y «  
r e n e ,  V r b o r g  1802.



trupsre, som ikke afgi'be sig mcdSejlads, drive Fisten'er 
i med störst Flid.

De Fistartsr, soin fanges paa denne Kyst, ere folr 
gende. Af Torstestergten fanges her: Kabliauer, Kuller, 
Hugtvrst, Langer, Hvidlinger og Graasejer. Ka bl la u 
er,ie , som her kaldes Torst, eller störe Tor st, tistigcmed 
K u l l e r n e ,  ndgjor af alle Slags det vigtigsie Fisteri. 
E» saa kaldek stör Torst, som vejer-8—28 Pund, kostet 
felstk vaa Stranden io — 12 st. En Kuller, som vejer 4 

5 dtliid, koster lEdLaniigen 2 — gst. fragtet den tem- 
melig bekpdelige MEngde af diffe 2de Fistarter her fanges, 
saa kan Zisterne, for der nieste, dog lekkeügen strlge dem 
ferste paa Stranden, istrr i Efteraarer. Th, naar Bon. 
den feer, at Besret er saa gvk, at der kan ststes, kssrer 
Han gjerne 2—z Mile tii Stranden, sor at heute et L-?s 
F-st; saa at der ofte findes fiere Kjebere, end der kand 
foripnes. Bonden nedfalter den, da felv i Trlrer i Ester» 
aaret, oĝ  har deraf stor Forraad for hele Vinteren. Fan
ges fiere Fist, end der kan sa-lgcs paa Stedet, kjsrer man 
dem, isar fra de ncermesie Havkyster, til Thisted, haar
en stör Torst betales med 10— ,6ß. Nogle Torst blive 
og nedsalkede afFlsterne, dog mere til egetBrug, end til 
Saig, da Bekostningen derbed vills vsere dem for oder
legen. Derüuod bliver den storsie Deel af de Torff og 
Kuller, som fanges i Foraaret, torret, og det af Zister
ne selv. Naar Fiffene ere opstaarne og rensede, og Ho- 
veder afstaaret, ophaenges de usaltede i saa kaidteH/eller 
eller Galger, som ere opreiste ved Hnsene. Mange L«s 
torrede Fist fores om Svmmeren af Havboerne til M ar
kederne i^de ncrrmeste Kiobsteder, hvoraf et Lpd.Kabliaü 
koster i Thisted 1 Ndlr. og 20 Kuller 2 Mrk. For nogen 
Tid siden vare Knstsrne i en halv Snees Aar bortvegns 
herfra Stranden, nn ere de igjen komne tilbage, og h«
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fandtes ved Tilbagekomsten storre end tilforn. De fleste 
af disse Fiste langes paa Kroge. T il Madding paa Kro- 
gene for Kabliauerne bruges meest S ild vg Makrei; og 
for Knllerne smaa Sild og Snegel, deeuden cpkjobes 
vgsaa hertil Svine- og Feee-Levere i hele Landet.— Den 
mindre Torstart, som her kaldes Hng to rsk ,  er fnldr 
kommen liig den bornholmste, som bringes til Kjoben- 
havn; men falber ikke her i Mcrngde.— Langer fanges 
undertiden, som ere meget lange; men smallere end Kar 
bliauer.— H v i d l i n g  er, som her kaldes Seer, falbe 
ikke i Merngde, de bruges meest til Madding.—A fG ra a r 
se jer ,  som her kaldesBlaaseer, fanges undertiden nog-
le faa.

A f F l y n d e r e  fanges en Deel, hvoraf nogle ftelges 
torrede; dog er det neppe i den Moengde, at Landet kan 
forsynes dermed. De Flynderarter som fanges her, er«: 
Helieflynder, hvoraf de storste kan vejr 4 — 5 og
derover, Pigvarer, Rodspelter, Sletvarer og Sandflynr 
dere, som ved Klitnwlier Hede Jsakker vg er den mindste 
Art ,  af en Haands Skorrelse, h'nde paa den underste 
og morkgraa paa den oberste Side. Endnu en anden 
Art af lige Stsrrelse; nren smallere og tykkere end Sandr 
flyndere, kaldes her Madsjensener. A f Helleflynderen 
holdes Hovedel for det bedste Slykke, hvorpaa nogle til- 
lave en velsmagende Suppe.

Nokke r ,  som her kaldes Skader, fangest tewmer 
lig Ä?crngde, hvoraf de störe ere i lige Priis med Kablir 
auerne. De s«lges baade ferste og tsrrede. Bonden har 
dem om Vinteren i lang Tid hcrngende ferste i fri Luft, 
og stj«rer Stykker deraf, ligesom forbrnges, da denne 
Fist längere end andre kan uden Sa lt holde stg ufordoerr 
vek. Her fanges ko Arter af Rokker, som kaldes: S tör
stader eller Sletstadervg Pigstader, hvoraf de sidste ere
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ssmaa og have mange Torne paa Nyggen ud t il Halen. 
ZStorstaden har z Nader Torne paa Haien.

Haaen er en mindre Art af Hajens Slcegt. Den 
»er 5 O.varteer lang, har een Torn paa Nyggen ud imod 
 ̂Halen og een vpad mod Hovedet. Deraf fanges en kenn 

»melig Deel, som ogsaa torres; men bliver agtet ringere 
» end Tors?. Den er «den SkjK l, har rue eller ffarpe 
! Finner, som bruges af Drejerne til Polering istedenfor 
> Skavgrces.

Knude kaldes en Fifk, iZO.varteer lang, som udr 
mcerker sig ved den knurrende Lyd, som den lader Here.

' Den har er fast Kisd og en ru Hud, som maa aftraekkes, 
fsrend den kan spises. Paa hver Side har den en Nad 
Knuder og Pigge, ligesom og ved Munden og Sjnene 
sidde hvadse Pigge. Det er den Fis?, som er bekiendt 
under Navn afKnurhane,(Lonus <7skapKiLcru;.) Haaer og 
Knuder blive meest fortcrrede af Ziskerne selv.

Saavel störe S i l d  som smaa S ild  eller Brislinger 
falde her paa Kosten, men langt fra ikkei den Maengde 
som i den sstlige Deel af Liimfiorden. Hvvrfor og Havr 
boerne underiiden maa kiobe S ild fra Fjorden til Madr 
ding; dog kan de undertiden srrige nogle nedsaltedeSild. 
I  de stdste Par Aarhar Sildene saavelsom M a k r  e> ene 
saa godt som voeret borte fra dcnne Strand. A f Silde- 
Gjeller samt af Lederen af Rokker og Haaer brcrnde Agr 
gerboerne Tran.

S s e r U l v e n ,  her kaldet Havulv, bider undertiden 
paa Krogene. Den er en F ifl »den Skjoel, iZAlenlang, 
flad med rundt Hoved og störe hvadse Toender. Nygfinr 
nrn gaaer fra Hovedet til Halen og Bugfinnen f. a Navr 
len til Halen. Fifferne spise den gierne, men drage den 
i Baaden med Frygt for dens farlige Bid.
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B l i s t e r  kaldes enFisk, som skal vsre ligesaa lang, 
men smallere end enKabliau, nied er laugt og smalt Hör 
ved omlrent soni Gjeddens, og et velsmagende Kjod. Ur 
de» at have seet den kan seg ikke bestemme dens SlKgt 
Den kommer undertiden, men ikke hvert Aar, her rit 
Kosten i stör Mcrngde, og trrkkker derpaa ganske borr ir 
gien. De» fanges iscrr fra S r. Olufs Dag eil Barchor 
lomoeidag paa et Sreen-Rs, <vm ligger imellem Hanstholr 
rnen og K.'itmsller, 2M ile fra Land, päa 22 Favne Band. 
Nordvest Vind i Foraaret bringer denne F iff hercil. — 
Den foran vmmeldte Snegel*)svM bruges til Madding, 
fla l ligne en liden Aal og vcrre r Qvarteer lang af ett 
liden Fingers Tykkelse, gren, glat uden S kirrl, som fanr 
ges Morgen og Asien, naar den kommet opafDyndet. — 
H u m m e r  fanges iGarn som Rufer, der kaldes Tejner, 
undertiden bide de og paa Krogene.— K k a b b e r  bide 
vfte paa Krogene; men de kastes i Havet igjett, du Fir 
skerne ikke spise dem.-Nogle rale vel om et langt siorre 
Anra! af Fissarter, som ffnide findes her. Ej Heller er 
der Tvivl om, at man jo maatte finde flere Arter, isoer 
ifald der fiskedeä mere med Gatn, og längere ude.fra 
Stranden. Men de opregnede Arter ere allene de, hvis 
Fängst kommer 1 nogen Betragtning for Fifferne.

Foraaret og Efteraaret ere de ordenllige Fiffetider, 
nemlig om Foraaret i Marts eller April, esterssm Vejr- 
liget falder, og om Efteraaret i September eller Ottbr. 
og vaerer indtil Vinteren forbyder der, undertiden endr 
vgsaa efter Junl. Det ubetydelige Fiskeri af Knuder, 
Haaer og Makrel midt om Sommeren, er kun til Fisker
nes eget Behov.

Baadene, som bruges t il Fiskeriet paa Havet, ere 
temmelig störe, og fore 5 — io  Mand. Aggerboernes, 
°) Sandaal, Todlse ^mmoö^re» Dobisnur.
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som ere de storste, ere fladbundede vg uden Sejl. De Ad
riges Baade ere mindre kislbygte og efter norflBygning 
med Mast og Sejl. En saadan Baad af fidste S lags, 
82 Alen lang, z Alen bred og 7 Bord hsj, kan med 
Aarer og Sejl, koste zo Rdlr. De Fiskeredskaber som 
höre kil hver Baad, ere folgende: ^ .1 2  Scet störe eller 
Torstekroge i 2 Lcrnker eller Siael; hver Scer har 62 Kroge 
som sidde 2 Favne fra hinaaden; ril hver Scet en Dober 
eller Vare med 42 Favne Linie og en 4 — 5 Lpd. tung 
Steen. T il hver S a t bruges en saakaldet Voe af 2a 
Favne lang Nigarns Linie til ar lrkte Stenen med; Bö
en er heftet til Kroglinien med den ene Ende og ti! Ste
llen med den anden. Del hele Anral af diffe Kroge med 
Tilbehor kan koste en Baads Interessent 60 Ndlr. Paa 
diffe störe Kroge fangesKabliauer, Langer, Rokker, Hel- 
leflynder og Pigvarer. 8. T il hver Baad bruges ad 
Gangen 2200 smaa eller Kullerkroge; til hver 400 er en 
Dober med 22 Favne Sexgarns Linie og en Steen paa 
4 Punds Vcegt. Decke Slags Kroge tages med i Land og 
bedes s: mades hiemme; men de störe blive stauende i Habet 
fra Marts Maaned til S t. Hans Dag, og fra M itte ls -. 
Lag til Zn1etider;den ovrige Tid bruges de ikke. De smaa 
Kroge med altTilbehor kan koste hver Baad r;N d . Paa 
diffe Kroge fanges Kuller, Knuder, Haaer, Sletvarer og 
Rsdspetter. L. En Dybvod til ac drage Kuller og Ma- 
krel med, den er 40 Favne paa hver Arm, 9 Alen i det 
dybeste og z Alen i det grundeste. Den kand med 202 
Favne Nigarns Linie, til at drage den i Land med, koste 
52 Nixdaler. l>. En Sandvvd med 22 Favne paa hver 
Arm , 6 Alen i det dybeste, og Alen i der grundeste, 
bruges til at drage smaa Sild og Snegel og kosier med 
222 Favne Reeb 25 — zo R-xdaler. L. 12 Srykker

47



S'ldcgarn eller Drivgarn, § Alen dyb og 44 Favne 
lang, hvormed stffes störe Sild. Decke Garn, brnges 
kun om Efleraaret ved Nattetider. Det drives af Strom
men imellem Baaden og een Mand, som gaaer paa 
Stranden. Hvert Stykke kost r 8 Rixd ler. r .  5 Sno- 
rer med 16 Favne Linie og et Blylsd paa z Pund, 
med en Krog paa hver Snore. Hermed Langes Hugkorsk 
paa Steenriffene. Saadanne Steenrif fmdes norden for 
Hansiholmen, ved Klitmoller, Vorupore og flere Sreder.
6. z Dorrer til at fange Makrel med under SejI. En 
Dorre er liig en Snore; men har et tungere Lod, 2 Kro
ge og 20 Favne Linie. De 5 Snorer kan koste z Rdlr. 
og Dorrerne 5 Rdlr. kk. T il nogle Vaade brnges og 
Flynder-Neder, io  Stykker, 6 Alen dybe, med 16 Fav
ne i Lcengden. Hermed fanges Rodspetter tidlig i For- 
aaret. Hvert Stykke Ned kostet 2 Ndir.

Dersom her ved Havkysten gaves nogen Havn, hvor 
endog kun smaa Skibe künde lobe ind, da künde dette 
Fisken blive af langt storre Betydenhed. Thi dersom Fi
skerne künde bruge storre Fartojer, künde de gaae lcrngere 
ud i Havet og vcrre paa Ssen i uroligere Dejr; men med 
saadanne Baade komme de sielden längere end 2 Mile fra 
Land, maa altsaa fiske n«r ved Nevlerne, hvor Bolgerne 
bryde stärkest, og altsaa kan ingen Fiffning have Sted, 
uden i stille Vejr eller med ostlig V ind, og storre kan Fi- 
sterbaadene ikke vcere, end at de beqvemt kan flcrbes paa 
og af Strandbreden. Nyttigt ville det voere, om der i- 
steden for de nu brugelige Hjeüer eller Stanzer, hvorpaa 
Fiskene tsrres, havdes Torrehuse. Thi undertiden kan Fi- 
flerne komme i Forlegenhed med en riig Fängst, naar de 
i Foraaret i Negnvejr ikke kan faae Fiskene torrede, og i 
Efteraaret ikke kan vverkomme S a lt og Traer til dereS
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Redloegning. Ogsaamaatte de faltige Fistere paa nogen 
Maade unöerstotkes, is«r maalte de i Efkeraaret firax 
kunne finde Kjobere til de nedsaltede Vahre. Zisterne 
brugc nu den Maase, ae naar de i Efkeraaret faae flere 
Fiste, end de enken kan swlge ferste eller overkomme at 
nedsalle, da läge de dem i kort Tid,  torre dem noget i 
Lüften og dernalk fuldtorre dem i Skorsienen ved Rogen 
i i4Dage. Hoilken Torrn,gsmaade, med en fiorMcengde, 
vitle v«re alt for besvcsrlig. — Udstrselen afdenne Artikel 
herfra, bestaar foruden nogle Lcrs torrede Fist, svm brin, 
ges til Markederne i de noermeste Kiobfioeder, allene deri, 
ak Aggerboerne paa Kaage fore i Foraaret nogle terrede 
og i Efkeraaret nogle nedsaltede Torst o. s. v. til Aalborg. 
Forrefien biive Flstene, som fanges her, fortserrde i Thye 
og Morste.

I  de ferske S o e t  i Landet gives ogfaa en betyder 
lig M«nzde Fiste. Gjedder, Abvrrer, Helt, Horkek oz 
Skalier samt mcger siore Aal, ere de almindeligste, f. Ex. 
i SMnig-Ncrs.- Desiervandetr og Flad- Soer. Karudser 
findes i adst lüge Damme og Kjcer; Sudder i en Soe 
ved Forbye og ved Thodbol. A f Drasen ere nogle faa i 
Sjoring Soe og flere Steder. Flirer ere ikke sieldne. Karr 
per ere tun paa eer Sted, ved Vefiervig. Krebs fanges 
i Aaen,som lober igiennem Hundöorg vg Norhaa Svgne. 
Muslinger findes i Nsrs Soe. Aalefangfien er ifier ber 
tydelig iBkikene, som forene de4Soer, Spering-Sjoringr 
Haosing-og Flad-Soer vq tilsidst i N«rheden af Vefiervig 
lobe nd i Fjorden; paa hvilket Strog de fanges i adstilr 
lige Aaleftster. Styltet af Liste Aal vejer scedvanligen 2 
Pund, undetliden 5 Pund Lg derover.
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Tbyland, som ingen Skov har, kan es Heller habe stör 
Oberst,)dighed af V ild t, i det mindste ikke af sirefoddede 
Dyr. Dog Mangler det icke paa H a  rer ,  souiikkelerter 
ligen kan udrydoest, da de i Sandkiitterne finde et sikkert 
Ophvldsted, hvor htzerken Ieegere ekler Jagrhmwe kan 
forfslge dem« Uden for Klick erne gribes de dcrimvd desto 
lekkere afMynderne, da de ingen Skjnl habe.— AfNcc- 
ve gives en Meengde, som oste anrette inegen Kdelsgr 
gelsc imellem Zaarene vg Gjcessene. De ophvlde sig meest 
i Hederne og i Klitterne.—A f B r v k k e r  ere ogsaa nogle, 
isar ved Vesiervig, ffisnt ikke mange. — Oddere,  findest 
adffillig« Steder, f. Ex. i KLceret ved Tved og Kaastrup, 
v. f. S r.— I ldere vg L « ka t t  e ere ikke sieldne; de sid- 
sie freder man is«r i Kornstakkene, hvor de gisre god 
Tieneste ved at Ldelchgge Muus og Notter. — Megei fiel- 
den kommer en S w l h u  nd op i denne Ende af Liimsion 
den. — N o t t e r  o g M u u s ,  som her kaldes störe og smaa 
D y r, ere en fand Landeplage, Notterne have iden fidste 
Snees Aar formeret sig nrrvligen , og anrettet »beregne- 
lig Skade. Ti! at edelergge dem holde de sieste Hunde, 
som dertil ere afrcttede; thi Karte formaaekün lidet, hvor 
de have faaet Overhaand. Ester at deres Formerelse var 
sieget til der hsjeste, have de dog nu i de sidste Par Aar 
degyndt noger at «frage. Hvorefrer Musrne igjen fvrmere 
sig. — M u l d v a c p e  findest ikke i Thye; man vil dog vi- 
de, at de tilforn have beeret her. — Saa er vg ingen 
Snoge  her; men endeel Hugorme,  S t a a l o r m e  
vg F i i r b e e n e.

Landers Beliggende gior der saare beqvemt til Ophold 
for Vandfugle vg Sumpfugle, vg deraf gives her vg
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mange Arter. Ved Vestervig dg paa Hanstholmen falber 
iscrrbetydelig Fuglevildt. Paa forste Sted iscer sees Man
ge S  v an e r. — V i l d g i t ?  s gives overalt i Moengde. — 
Eiidnu hyppigere ere V i l d c r n d e r ,  hvorasderiFjvrden 
og Soerne findes adffillige Arter. De som med Pished 
videsarvcere her, ere: B yg  and,  dolcks,, el
ler den almindelige graa Vildand. 8. Den som herlaldes 
J io d na k ke, er formodentlig x e n e l o p e .  0 .  Lef feland 

e l / x e s r s .  O .  K r i k a n d ,  -X. c , « c c i s ; > L .  G r a v a n d ,  
t t c l o i n a ;  ?. H v i n a n d ,  -X. c l s n x u l g .  Man ncevner 

endnu Alias'And, som skal vaere meget liden og opholde 
sigiMoserne, og stere; men andre Vandfugle blive vgsaa 
kalbte TEnder, som ikke höre til Andeflaegten. Saaledes 
er Blisanden ingen And, men k u l i c »  a r r s ,  og den Fugl 
som her kaldes K n e rk and ,  er k a l l u r  c r e x .  H sj, Anden 
og Dyhonen henhore til Dykkerne.— S t r a n d m a a g e n ,  
1 . 2 >ur m a r l n u r ,  findes ved Havsiranden, paa hvilken Hav, 
boerne kogr Suppe og Kaal, og spise Kisdet.— Ter- 
ncr, som her k a l d e s  Ta er eller Taen, gives her i stpr- 
sie Maengde. Almuen nKvner heraf z  Arter: H a t t a -  
er,  S p l i t t a e r  og B l a a t a e r ,  hvilke Navne uden 
Tviol svare til  8rerng psraclifiea,  8 .  b i r u n c l o ,  8 .  n i g r a .  
Hattaerne bencevnes efter deres sorle Hoved, derforestil- 
lcr en Hat, Splirtaerne efter deres splütede eller gaffel
förmige Haie, ogBlaataerne, der desuden ere kiendelig 
mindre, efter deres Klaa Farve. De tvende ferste Arter 
ere vigtige formedelst den Moengde LEg de loegge paa 
nogie Holme, f. Ex. paa Flcegbnske» ved Vestervig, paa 
Seegaards Borg i Spering See, paa 2 Holme i Sjsr 
ring See k a l t e r  Restrup Helme, og Fcergegaards Borg 
i samme See, og stere Sreder. A f disse tvende Rostrup
Holme har voerer fvarer aarlig »6 Rdlr.; men nu i<sRd.
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i Forpagtning, allene fvr de M g og Unger af Taer, som 
samles derpaa. Undertiden har hveranden Dag vceret 
samlet 128^ 8Eg paa disse'Hvlme. Mggene af begge 
Arterue spises begierligen, og koste 8 — io  st. Osten. Hat- 
taernes Unger spises ogsaa og holdes afnoale, som sniaa, 
kor lige saa velsmagende som Dueunger. Stykket deraf 
kvster i  st. Hattaerne komme ferst i Foraaret, og lcrgge 
fsrstZEg vr-tti ent midt i April.Naar man har borlkaget deres 
ZEg l en Maanedstid, rik midt i Maj, i de» Orden, ak 
hvor der ere z 2Eg eller det fnlde Antai, borttages de 
aste, da den ltegger paa ny, hvor der ere 2 , tages det 
ene, og hvor der kun er r, bliver det liggende; saa lader 
man dem küsidst have Noe til at udklcrkke Unger, hvoraf 
ogsaa borttages nogle. Splitlaernes Unger spises ikke. 
Disse begynde forstat lcrgge 8Eg midt i Maj. Naar man 
altsaa ophorer atbvrttage Hattaernes, saa begynder man 
attage Splitkaernes ZEg, hvilket vaerer vmtrent lige saa 
lcrnge. Splittaerne lcrgge kun eetÄEg; men paa den 
Piek som de udvcrlge sig, er det ene Rede saa umiddelbar 
tetved der andet, at Iorden der er ganske fliultmedTEg^ 
Man afdeler derfor med Pcrle denne tet belagke Plads 
ia  Dele, og borttager den ene Dag paa den halve Deel- 
vg ncrste Dag paa den anden halve Deel. Efterdi Split- 
taerne kun lcrgge eet 8Eg, saa tages her reent bort, da 
de lcrgge paa ny. Ester en Maaneds Tid tilsteder man 
ogsaa disse at udklcrkke en Pngel. Ligesaa sieldent som det 
er, at Hattaerne rüge paa 4 8Eg; saa sjeldent er det og, 
at Splittaerne rüge paa 2. Paa den i Spering Soe, 
Ssegaard tilhormde Holm, samles hveranden Dag 6 —8 
Dü af Hattaernes ÄEg. Men ogsaa. her er en Dag samr 
let iS Ost, hvilket kommer an paa Splittaerne, der flst« 
t t  imettem disse z ncrrliggende Holme i Sjsring og Sper
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ring Sse, og eet Aar ere talrigere paa dm ene, end paa 
denanden. Disie Holmeere hiemsogte afen utrolig Mcengr 
de Notker, hvilke man troer at flotte fra. den ene til den 
anden; efterdi de omtrent hver tredie Aar ere talrigsi paa 
hver Holm; dog maaffer Aarsagen er, at naar Rvtternes 
Mcrngde er sieget til det hojestê  de da af sig selv aftar 
ge.— Som en Sieldenhsd er ved Havel fanden en ^>ca 
t o r ö a  og kN ^ I c a  s r c l i c s ,

S to r k e n e  söge meget hertr'l, og ankomme gjerne 
de forste Dage i A v r il, men borttrcrkke den 24, August. 
Den graa H e j r e ,  einer es, anrrcrffes her underr
tiden. — Horseg  logen vpholdrr sig i Moserne og giver 
sig ofte tilkiende i Flugten ved sin hrcegende Stemme.— 
B i b e r  ere her r Mcrngde, hvis AZg gierne spises.— 
B r u s h a n e n ,  lUn^g puxnsx, er ikke sielden.— Po me
r a n s f u g  len,  Lbsrsclrius monnellu5, falber her i For- 
aar og Efteraar, undertiden i störe Flokke; Almuen tat
derben V a  kl en,—Men ingen Fugl fees i den Mcrngde 
som B r v k f u g l e n ,  Lksrssriur xluvislir, som her kaldes 
Jejlen, der i uhyre Flokke vpholde sig her i nvgen Tid i 
Foraar og Efteraar.— Den som her almindeligen kaldes 
S t e e n p i k k e r ,  er Llisralllius bisciculs. — Den störe 
Negnspove,  Scaloxsx rngvscs, foul her kaldes Negnr 
spurven, saavel som den l i l le Sp ov e ,  Lcoloxsx pb-ea- 
xur, forekommer undertiden. — Nodbenen ,  8eolopsx 
wiimus, kaldes af uogle Tjallen, dog bruges bette Ravn 
i Fleng ogsaa om andre. — Bekkasiner ,  haade enkelte 
og dobbelte, sindes hyppigen, hvoraf de mindste kaldes 
her Ny! er. — S t r a n d s k a d  en, kkrmslopus «lkralstzue, 
forekommer paa Skranobreddeu.

Ager  ho ns ere temmelig hyppige, Naar Iorden er 
bedEllet med Snee, fanges de i Snarer befcestede paa
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en Graestsrv, som er bestreuet med Hofrse, hvortilderes 
indbyrdesHengivenhed bidrager, da, naareen er fangen, 
de Llvrr'ge forsamle sig om den og blive fangede. — Enkeü 
te Skovduer, Lolumba 06038) ere fuudne her.

Underriderr kommer Arn en hereil, og anretter stör 
Sdelcrggelse iblant Giiessene. — D u ewg S p u r vehoge n 
giesier os ogsaa. — Hornnglen, ötrix oru§, er. anrrusi 
fen paa Hederne.— Kirkeuglen opholder sig mange 
Steder ved Kirkerne.

Af G jsge hsres mange, baade i Haugerne og i Klitr 
terne.— Nsdspetten, 1'Icu8MA)or, eller den spraglede 
Trcepikker, kowmer Foraar og Elreraar ti! Haugerne.— 
En besvaerlig Fügt er Skaden,  som bvresnapper manr 
gen en Kylling og opholder sig k stört Arnal ved Byerne. 
Den bygger i den mintre Hyld eller Pul og i Mangel den 
af paa Husene. — Krag er og Rav ne, uden at kunne 
bygge her, kesgge os dog om Vinteren. — Kaaen el,' 
1er Atliken opholder sig meget paa Kirkerne. — Mange 
Stcer komme herti! i Marts Maaned og bygge under 
Tagene; deres Unger spifts af mange.— Adskillige Arter 
Kramsfugle falde her i Foraar og Esteraar, iscer Sol? 
sorten, lur-clus merulo, og Ringkraven,  1urclu8 
wkhvsta.— En Art Dourpape, l-oxia p l̂l'duls, graa 
paa Nyggen eg rod paa Brystet, med et kort ky? Nceb, 
er underriden seet her. — Sn efuglen, Lmdenra luvaüZ, 
vphvlder sig her i störe Flokke, saa lcenge Sneen vedr 
varer; men tr k̂ker dort i Foraaret.— Nsdkietken,  
l̂oracjüs ludeeula, kaldeä her Bifuglen eller Brkongen.— 

I  svrigt findes her: TraelErker,  Sanglaerker,  
hvilke langes vm Vinteren paa Sneen i Snarer, paa 
samme Maade som Agerhsnsene; Bogfinker, krir L-ÜL co^



led r .Z r i f fe r ,  Guulsprn-tze, G ra a s p u rv e ,  HuuSi  
sva le r ,  D ig s v a le r ,  kkirunclo rii-aris, o. si. Man vil 
faaledes vverbevises om, ak her falder betydeligt Fugler 
vildt, og ak endstjondt vi mangle Skove, fte vi dog adr 
billige Fuglearker, der egentlig have hiemme iSkovegr 
nene; men iroekke her igjennemi Fsraar vg Esteraar paa 
deres Strsg til og fra Nvrge.

Uagtet Klimatets Ublidhed, har D i a v ! en dog ikke 
vcrret ringe; men iAaret 1799 vare de ncer reenl uddsr 
de. Man har vel ikke udfort M jod; men Landet künde 
rigeligen fvrsynesig, vgmangen en Bondekone blandedeselv 
Mjed. Biavlen har dog igien i de frdste Aar forbedret sig. 
Man kunstler ikke ineget med sine Bier; den eneste §orr 
sigiighed nogle bruge, er, at de hcrnge Kuberne vp paa 
Löstet under Bielkerne om Vinkeren, hvorved de baaLe 
berrygges sor Muus vg nnddrages fvx Soleus alt for 
tidlig oplivende Darme i Foraaret. Naar man i Feraa- 
ret aabner for dem, scrltes gjerne en Tatterlsn medNug« 
mesl foran Kuben, eüer nogrt Meel stress paa Stolen 
»»der Kuben, hvilket skal veere en styrkende Noering 
for dem. Jsteden for tvppede Knber, bruge nogle lange 
smaüe stlkautede Kassier, som ere aabne i den ene Ende, 
eller crinde Ha!n>knbcr, som ligge paa Siden og ligeledes 
ere aabne i Len ene Ende. Mod Dinieren bmdes en Grcesr 
lvrv sor den aabne Ende, hvorpaa stjcrres nogle fmaa 
Hüller. Af Mangel paa Trcrer ar käste sig udi, siyser 
mangen en Cverni ind imber Tagcne; dog vcxnnes ogr 
saa Bier til at undvcrre Trauer, og mange Sverme käste 
sig paa Joroen i Greeffek.

Den egentlige D l d c n b o r r e ,  8carab>Lur meloloniki, 
har jeg aldrig feer her; den som her kaldes Oldcnborre, 
vg som gives ! Mwngde, er 8oLrabTUi llorticala. — Nün 
Plan liüaüer u.ig ej, at cmcale de porige In ftk trr.
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8. Jordbrmdens Beffaffenhed.
A f saa lidenOmfangThyland end er, faa er dogJordbum 

den saa forsVjellig, at det ermnu!igt,at bringe den under 
een Hovedklaffe. Saave! Over staden som de dybere Lag, vil 
derfor i de forskietlige Egne udfordre scrrskrlt Beskrivelse. 
PaanogleSteder besiaaer Gründen allene afKa l k; paa am 
dre Steder erRsdleer  det herskende Grundlag/paa andre 
Blam eller Gram Leer. I  nogle Egne er det overste Lag 
en god og tilstrcrkkelig dyb M u l d j o r d ,  i andre er det 
everste Lag fuld af Smaastene eg G r ü n s ,  eller Stene- 
ne findes under et ganffe tyndr Lag M uld ; i andre er igjen 
Muldlagetmeget blandet nred Leer, og alter i andre Egr 
ne er Iorden enren ffjult af Sandklitter, elier den afFly, 
vesandet er bleven meget blandet med Sa n d .

T il de Egne, hvor Ka l k  etler Krr'de findes i stsr,' 
re eller mindre Dybde, Hörer den sstlige og nordlige Deel 
af Thye, d. e. hele Hitlerslev Herred og det nordlige af 
Hnndborg Herred, nemlig: Thisted, Thorsted eg Vang 
Sognes, samt Tilsted og Sjoring Byers Marke. Udenr 
for diste Egne findes endnu Kalk paa rvende enkelte Ster 
der, nemlig l en Bakle ded Legin i Norhaa Sogn, og i 
Sonbjerg Sogn paa Tbyholm. Desuden sindes ogsaa hist 
og her et tyndt Kalkiag ncderst i Torvegravene og paa 
Bunden af nogie Dronde. Paa nogie Sleder, som i Hil,' 
lexslev vg Bester Vandet, er denne Kalkgrund neppe sk/ult 
med 4 Odarreer Muidjord, saa at den endog opplo/es, 
paa andre Steder frndes den ferst i en Dybde af i — 2 
eller fiere Alen. Deere Kalllag gaaer i en berydelig Dyb
de; rhi oed at grave dybe Brsnde, endog paa 70 Alen, 
findes som oftest intet nden Kalk. Baade Kalkstenene og 
de mange derimellem befindtlige störe 09 smaa Flirustene



synes at boü'e tydelige Mwrker a f, at de ereavlede i Ha
vel. Sinaa Soevexcer eller Koralvexter ere de alleveg- 
rie opfyldte nred. Men smaa Muslingskaller og Snegle- 
Hufe findes lugen Sted i stsrre Moengde end i en Eng i- 
Mktlem Thistcd, Tinstrnp og Skinnernp, hvor der ttttder 
i  O.varteer Mosejord irgger en fiin og sprsdKalkjord gan, 
ske fnld af disse Soedyrs Skaller. I  Aimindelighed er 
Kalken i Thye temnieug blandet med Leer, hvorfor man 
og bencevner den under Navn af Hvidleer, og forstaaer 
derved enhver hvid Jordart, som indeholder enten Kalk 
eller Kride. A f Kride findes og en Mcengde, isoer i Be
ster Bandet Sogn, og smaa Kn'drstene som man kalder 
Bleger, findes overalt i alle Leeranerne. Brsndene i de 
kalkagtige Egne, give klart og godt Band; men smaa 
Vandstader indeholde oplsst Kalk og Bandet er oste melk- 
hvid, hvilket Band Kreaturene gjerne dritte og befinde 
fig vel ved.

Som Kalken eller Hvidleren er Grundlaget i den nord- 
lige Deel, saa er N o b l e r e n  det i den ft-dlige. Strax 
Sonden for Thisied tager Kalken af, og Jorden er blandet 
med smaa Kirstene. Men paa Skjoldbvrg Mark begyn- 
der Nobleren, c g strcrkker sig saavel mod Vesten oder Kal- 
lerup og Hmiddsrg M ark, som mod Sonden over Stag- 
strup, Styum og de folgende Sogne indri! paa Bobum 
Land vg den nordlige Halvdeel afThyholm. Paa nogle 
Steder findes Nobleren under et godt Lag M uldjvrd; men 
paa andre Sreder er endog det oversreIorblag meget bian- 
det denrred. Mesi lerige ere de Egne längs med LiLmfior? 
den. Det mtdleuce af Landet, hvor Lynghederne findes, 
har for det nieste er Lag Grnus imellem Mulden og Nob
leren. De vestlige Egne have vel af Naimen havt en 
mere mnldig Overflade ovenpaa Nobleren, som paa mau-



ge Steder afFlybefandet er bleven alt for sandige.— Som 
cn Folge afRodleren, der ikke saaledes som Kalken modr 
Lager Baudot, erIorden for bet meste i den sybiige Halvr 
drei vaad og kold, og uffikket til Vinterfixd. Adskilüge 
Pletter kan af den Aarsag vanskeligen dyrkes. I  risse Eg- 
ne findes og mangfoldi'ge Kildevcrld med gvdtVand; men 
paa nogle Steder gives dog i Brondene Haardt eüertungt 
Band. T il hvillen Dybde Nedleren gaaer, erfares ikke 
letteligen, da Brondene her ere ikke saa dybe, som i den 
nordlige Deel, almindelig kun 6 eller8 indtilroA len.— 
Endstisndt Nsdleren er saaledes herskende i heleHassing 
Herred og en Dee! af Hundborg og Refs Herreder, saa 
forekomme dog oste afvexlende Pletter med Dlaaleer, 
Graaleer og undertiden guul Leer, der som ostest er kalkr 
blandet, og kaldes derfor Gisdeleer eller Mergel. Det 
synes ikke nrimeliet, at i en storre Dybde ogsaa hermaa 
findes Kalk; rhi foruden andre Spor dertil, vil man ncr- 
sien ved ethvcrt Kildevald finde Mergel, hvilket synes 
frembragt derved, ac Bandet med det den oplosie Kalk 
har giennermnrngt Leret og dcrved ftemavlet Mergel. 
Man vi! endog vide Steder, hvor nu findes Mergel, 
som irke sandtos tilforn.

Paa nogle Steder f. Ex. paa Sjöring og Skinnerup 
Udmark, findes nnder Mnldjorden ce fort kungt og ufrngt- 
bark Iordlag, som kaldes den for te Aare,  og som man 
omhyggelig maa vogte sig for ikke at oppicfi, La Len er 
ligesaa ufrugkbar som der rode Sand. Dette forte Iord, 
lag har al Lighed med den Lode Muldjvrd, som mange 
Steder findes begrabet nnder Flyvesandet. Thi man fim 
der ünderkiden nnder Klitterne Spor endog af ploiede Agr 
re, som ved igjen at blottbs for det Sand, der i lang Tid 
har stiuSr dem, dog ingen Vexker frembunge; efterdi
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?Muldjordeli ved at vocre berovet Lnftens Paavirfnina, 
»er blevrn ganstke uftugtdar. Men vanstkeligrre er der at 
ssorklare Oprindelsen ri> den omtalte sorte Aare ndenfor 
^Klittern?. — Thyland har altsaa al wulig Afvexling af 
'Iordbund. Her gives mcget god Muldjord, og allehaam 
l de Blandinger af Leer, Sand og Gruus. Sour nogle 
»Egneere for lerige, saa ere andre for sandige. Som nogie 
> ere for vaade og kolde, saa ere andre rsrre cg lene. — I  
de vaade og side Egne ville der vcrre til megen Nytke, 
vm man vidste at afiede Vandet, cnten ved Grsfrer, 
eller ffiulte Nender, elier ved ar giennemgrave Leerlaget 
paa, lave Steder, og fyide Hüllet med Grüns, saa at 
Vandet künde synke igiennem.

Foruden Iordbundens oprindelige Egenffaber har 
S a n d f l n g t e n  giver en stör Deel af Landet en anden 
Skikkelse. Omtrent den tredie Deel af Landet er nu til- 
decktet af Sandklitter, og forandret !i! en nftugtbarHr- 
ken. En Stt'Lkning längs med Haver vaa ^ til M iils  
Drede er saaledes diesen sdelagt og stinlr, deels afuhyre 
störe nsgne Sandbakker, som ved Vang, Hvidberg o. f. 
S t . ,  deels afmindrr og med Klikkerag bcgrvede Vakker. 
Mange Byer, Eaarde, Sser og Moser ere dervrdndfletr 
tede. Og endskisndt noale Feranstaltninger ere giorde til 
Sanders Dwmpning, saa er Faren dog langt fra ikke 
havet. En »reget hoj Sandbank? Vesten for Sjsring 
Sse blev endnn i Sonuneren 1800 ststtsr af Binden mer 
getiurrmere ril denne Soe, saa ar Vejeu derunellem blev 
sperret. Saadan Florning cg Fo ran dring r.ndergaaejcvn- 
ligen mange Sandbanker.

At Flyvesandet, som vdelceager Thye, 
Haver er udrnfvr al Tvivl; lhi deels har

er opkastet af 
Icrdbunden af
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Naturen i'ngen Overflodighed af Sand, og deels er det 
längs med Havsiden at Klitterne ligge i en sammenhcrnr 
gende Kjede, Men fra hvad Tid det isoer har begyndt sine 
Hdelceagelser, er nvk umuligt ut besiemme. Fvrnden hvad 
der findes anfsrt om Flyvesandet ved Skinnerup, viljeg 
anfsre nogle hertil hörende Stykker af en Jordebog paa 
det gejsilige Gods i Hundborg Herred, som er indfort i 
et Tingsvidne, og er fra Aar 1596. Den Heber det vm 
Sipring Sogn "at Kirken ejede et Boel i Skuorup, som 
skyldte tilfvrn 2 Tdr. Dyg, af Sandfog nu fordcrrvet og 
haver en Tid lang vcrrer -de."  Om Prcesten sammesteds 
siges: "a t Hans Tiende er formindsket 12 Tdr. Hammel 
Korn af Skuoniv Tiende, som er af Sandfog fordcrrvet, 
og noget af Thorsted Sogns Tiende iligemaade af Sand
fingt formindsket."- Om N-rbaa Sogn heder der: "a t 
Prcrsiegaarden er nn saare af Sandflugtfordcrrvet, hvon 
forPrcrstcn haverstcrd en GaardafVestervigKloster Gods, 
som Han bruger til Prcrsiegaarden, og som Han begierer 
ti! fris Prcrstegaard."— OmVang og Thvrup Sogne sir 
ges: "a t Prcesten haver en Annexprcrstegaard udiTnorup 
Sogn, som tilforn haver ffyldet4Pund Korn Byg, vg8 
Tdr. Havre, 1 Skovsviin, 2 Lars Byg; item gav aarligen 
til Praesien z Tdr. Tiendebyg, og er samme Gaard >1» 
saa fordcrrvet af Sandlob, fist z Gange for Sandsog, 
og haver en Tid lang standet ode, saa at Beboeren nu 
allen« giver 6 Tdr. Byg og 6 Tdr. Havre. En Gaard 
i Vang, som i gammel Tid haver ffyldek z Pund Korn 
(et Pund Korn bar formodentiig 4 Tder.) ester gammel 
Folkesigelse haver nu udi nogle Aar, siden Sognene ere 
blebne formedclst Sandfog paa Ejendom sorarinct, ikke 
kündet givr udcn 2 Pund K o rn ."— "Vanz Kirke har 
maatrct qvitlere i sine Indkomsier af en Gaard i Tuorup,
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som er meget fordssrvet af Sandlsb.''—''Thuorup 
Häver havren Gaard tilforn, flyldte z Pund Korn oger 
nu siet ode af Sandlsb, saa den fanger intet deraf. I -  
rem havdeden af en Gaard i Thuorup r Pund Kornme- 
re, og er nu fordElvec paa den Pund."-- A f dette Do- 
kurirent bevises ve! ikkun dette, ar aüerede fsr mere end 
20s Aar siden haver Sandflugten anrektet siore Hdelwg- 
gelser, vg at det omtrenl paa den Tid maaskeemeest Hä
ver taget Overhaand. *) Man künde maastee antage, at 
Havet har efterhaanden i meget laug Tid ovffyllet San/ 
det og sat det som en ho) Bold ved Havbredden; men da 
Skovene b!eve odelagte, har Sander faaet friere Fart, 
og er fort fra Strandbredden dybere ind t Landet. Et 
Almuesagn vil, at wende Tyve, ved at stauges, fsrsi skal 
have bragt Sander i Bwcrgelse. Ai den Srr^kning, 
som Sandklitterne indlage, er saa godr som eil ingen 
Nytte. Thi ubetydeligt er det Lyng, som kan biergesder- 
imellem. Der findes ve! nogle siorre vg mr'ndre lavePlet- 
ler etter Dale iblandc Bakkerne, hvor der voxer noget 
Grcrs; Kiittetagec künde ve! og vcere ri! Nytte saavel eil 
Grcrsnittg som ti! Vinterfcder; men ved at gisre Brug der
af anrettes ietteligen Skade. Dog, naar Sandet vorder 
ve! tilgroet, hvilker man rsr haabe en Gang vil skee, da 
kan her i Kiitterne haves en gvd Uddrisr for Kreaturer. 
De Mioler^ som man anvender til Sanders Daempning, 
ere ar frede KUtterne, el!er at afholde Mennesker og 
Kreaturer sra Sandp!anternesK)e!cegge!se, og at besaae 
de usgne Vakker med Froe af KLictetag. Der er dog ikkun



de til Markerne n<n'gr«iidsend/ Älitter man besaaer; de 
lihyre störe og nogne Bakker, istrr de som ttue med at 
stprte sig i Sserne, begynder man ikke paa atbesaae, da 
al Arbejde drrmed ansees forgieves. — Ved at ov-rharve 
de fandfogne Agre i stoerk sstlig Storm habe nogle igien 
sogt^at bestie sine Marker for det sfadeiige Sand.

De Sogne, hvori de sisrstc og sieste Sandblier findes, 
ere folgende: JHassing Herred: Lodberg, Ärnm vgHvid- 
berg vesien Aaen; i HundborgHerrcd: Jannernp, Thvo- 
rnp og Bang Sogne; i Hillerslev Herred: KlitmsilerBy, 
Hansted og Hjardemaal Sogne. I  de ovrige K ilt Sog- 
ne, nemlig Agger, Nsrhaa, Hundbvrg, Aster-og Bester- 
Bandet, Nors, Lved, Reehr, Mxs og Ssterild Sogne 
ere mindre og med Küttetag bedre bevvxede Sandblier.— 
De Kil'tter, som ere opmaalte og udstiftede, ere felgende: 
Nsrhaa SognsKiitte, som bestaaer uf 40z» Tdr. Land til 
14 Tnsinde lm Älen: Thvornp Sogns Klitte ogsaa af 
vmtrent 4000 Tdr. Land; og Bang Sogns Külte af A
real vmtrent 4500 Tdr.

T il ncemrere Oplysning om Sandflugtens Historie, 
kan anferes: at 1671 skal Agger Sogn have udgivrt saa 
meget som 50 Tdr. Hartkorn. Z  Lvdberg Sogn var til- 
forn en stör Gaard kaldet R 0 t bs l  og en Vy kalbet S k v v -  
sted, som bestod af 6 Gaarde og 5 Hufe. I  Hvidberg 
Sogn Vesten Aaen, ligeledes en Vy ved Navn Alstrup. 
Men ved Opmaalingen 1688, fandies Agger Sogn saa 
«delagt, at det ej künde ansattes i Matrikul og de an
dre bensevnte Stedrr vare til samme Tid afSandstugken 
gjorde sde. Ester 1688 og indtil 1770, er 48 Tdr., 2 
Skpr., 2  Fdkr., 2 Z Alb. Hartkorn bleven edelagt af Sand- 
flugten i folgende Sogne. Ester Synsforrerning >7zs og



Kongrlig Resolution af6tr Oktober ryzz,  blev iTvorup 
Sogn io  Ld r., i Fdkr., 2 Alb., og i Vang Sogn 4 
Tdr., 4 Skpr., i  Fdkr. Hartkorn erkläret sde, som has- 
de tilhorc Rostrup Eods. Ester Synsforretiimg 17zz og 
Kong!. Resolution af folgende Aar blev atter i Tvorup 
Sogn befunden odelagt vg nedsat, 2 Tdr., i Skp>, 2 
Alb. Hartkorn. Ved Syusfvrrekmug 1739 og Kgl. Re
solution 1742, blev i Lodberg Sogn det ode Skovsieds. 
Jorder modererct 2 Tdr., i  Fdkr., 2 Alb., saaat ikkun' 
i  Skp., 2 Fdkr. Harrkorn deraf blev tilbage og det sde 
Nvkbol modereret 4 Tdr., A Skpr., saa at kun l Skp. 
Hartk. blev tüöage. Ved Resolution «f 8de Ocrbr. >744 
og soregaaende S yn , blev Hvidberg Sogns Harrkorn 
formindffct iz  Tdr., 5 Skpr., 2 Fdkr., hvoraf Lynghclm 
Gaard misieds 4 Tdr. og Lomborg Gaard over Tde. 
Samme Tid sik Aruni Sogn Moderation af Z Tdr., 6 
Skpr., 2 Fokr., r Alb. vg Lodberg Sogn af 1 Tde., 1 
Skpe., i Fdkr., r Alb. Ved Kgl. Nesolurivn a f;7 4 9 , 
fik Tvorup Sogn atter Forminffelse a f7 Skpr., z Fdkr. 
vg Hvidberg Sogn af 1 To., 2 Skp., iß Alb.; 091769 
blev Svejgaard i Lodberg Sogn nedsat 2 T d r., 2 Alb. 
— Nudera af Rvlüol skal endnu fees i Klitten. Mundtr 
lige Fortallinger tale endnu om en Gaard i Hrnm Sogn, 
ved NavnTrslborg, svm stal vrre Ldelagc afSandsiug- 
ten, og en anden Gaard i Hvidberg Sogn, ved Navn 
D:-:ul, som har havt samme Skjebne. -

Om Thylands S t e e n a r r e r  kan if«r anmrrkes fslr 
gende: K a l k e n ,  hvorom tilforn er meldet, at findrs i 
saa stor Mcrngde, forekommer baade lss og iS tene, og 
giver ved Brcrndning en meget gvd Muurkalk. Den d e r-  
ined bestregtede almindelige K r i d e s l i n t  forekommer ir 
mellem Kalken i stör Ovrrflodighed und«r allehaandr Fi-
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gurer med Hüller og Huulheder, vg ofte af den Stsrrel- 
reise, at man opscekter Steengjerder deraf. I  mindre 
Mcengde findes Scykker a f F j e l d f l i n t ,  af rod og brun 
Farve.— Af störe Kampestene gives vei nogle, og 
undertiden af den Storrelse, at af ee» Steen kan kloves 
Zoo Alen; men stör Mcrngde er her deg ikke. Smaaste- 
ne, som Thyboerne kalde Her og Agerstene, stsrre eller 
mindre cnd et Honseckg, ere dcrimod desto overfiodigere. 
Paa Hederne og höorIordlagene ligge uforstyrrec, findes 
nwsten overalt et Lag Smaastene under Muldlaget; paa 
de plojede Iorder ere disse Stene blandet med Mnldjor- 
den, saa at Agrene ere deraf for det nieste tigesom besaar 
ebe. Som disse Stene i Kalkegnene ere af F lin t, saa ere 
de >' andre Egne af Kisel-Art. Saadanne Smaastene ere 
ingen stet Blanding i Jorden, da de i Sommerens Tor
te holde den lerige Iordbund mere fugtig og lss. Liim- 
fiorden vpkaster stör Mcrngde af disse saa kaldteHer; men 
Muursand og Gulvsand derimod kun sparsomt.— I  stör 
Mcrngde forekomme allevegne brunrode Stene, som be- 
staae af et forhcerdet ,  j e r n h a l t i g t  Leer med indr 
sprengt O.varz, i hvis Huulheder jeg undertiden har fan
det Ovarzen krystalliseret. Hyppigen forekommer ogsaa 
en anden Steenart, som bestaaer af morkegronne glind
sende Korn, der uden Tvivl er Hornblende, indspr«ngt 
med en Mccngde Qvarzkorn. Undertiden findes de af en 
temmelig Storrelse. Ved Viilsund ligge nogle melkhvide 
Stene, af z Alens Omkreds, som bestaae af en bladi'g 
eller spatagkig Qvarz. Smaa klare Qvarzsiene, eller saa 
kaldte Katstcne, hvide og temmelig gjennemsigtige, findes 
hyppigen. Af disse og andre Steenarter af forffjelli'g Far
ve vg Skikkelse opkastrs paa Liimfiordens Bredde en stör 
Mrrngde. Her ved Liimfiordens Bredde kiendes leitest
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denIordart, som i ethvertStrog er herffende- Thi hvor 
Iordbunden er Kalk, er Bredden fkjult med Flintstene, 
vg hvor den er lerig, tilkjendegives det ved skiferagtige 
eller andre leerartige Stene. For det meste er Fjordbred- 
den nogen og stenig, iscer i de ro nordlige Herreder; men 
senden for Viilsund findes lidt S iv  og N sr, hvor Fjor
den og paa nogle Steder opkaster noget Sand og Sse- 
groes. Havbredden derimod er stjult ncesten allene med 
Sand og Gruns.

G l i m m e r  findes ofte i Stenrne; men M a r i e m  
g l as  kun sielden. A f det sidste har jeg allene seet noget, 
som var fundet i en Steen ved Kaastrup. — A f sguul 
Jernokker  gives her ikke saa lidet, iscrr i Bakkerne unr 
der Silstrup og Aaes, af kugleformig Donnelse lagviis 
omgivet af haardere Skaller. I  den namrlige Tilstand 
ere nogle Lag af en reen guul Farve, andre ere haardere 
og morkegule eller brune. Ved Udglodning blive de morr 
kere Lag sorir vg de lysere rode jom Nsdkride og saa blö
de, al man skrive dermed. Begge Dele tiltrcekkes efter 
Udglodnmgen stcrrkt af Magneten, iscrr det fo rte .- M y r 
r ema l  m findes i betydelige Lag ved et Kjcrr imellem Sne, 
sted og Sonderhaa, ligesaa ved Elsiedgaard i Snested 
Sogn^ Det er en guul okkeragtig Materie indblandet med 
en morkebrnnIernmalm.-Af en rodligFeldspat med 
indblandet graa Qvarz, fvrekomme adflillige Stene.

Ech iner  eller Sebadejstene, som Almuen her kalder 
Pallikoer, forekomme i Thye i ualmindelig stör Mcrngde. 
De robe altid den Jordbunds Natur, i hvilken de findes. 
I  Kalkegnene ere de gjennemtrcrngte af Kalk eller Flint,
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I  Kiseijord bestaae de af Kisel. Ved BreddenAfkiimfion 
de» findes de hyppigst. Her, har -eg tet Ssnden for Th» 
sied fundet adstillige af disse Echiner, som indvendigvare 
hule, og bestode ikkun af eir Skai af Kalkspat, der paa 
den indvendige Side vor besät med Krysialler.

Pimpsieen har-eg og fundet; men meget fieldent, 
den var noesten sott og fiydende paa Vandet. — Noget 
R av samles ved Bredden af Vesierhavek af Scrandber 
bserne, hvilket opkastes tillige med Tangen eller Ham 
Hrcrstet. Den Nav, som falder her, skal vcere lysere og 
klarere end den, Ssterssen afgiver. Men det findes for 
det mesie kun i smaa Srykker. Omre-sende Joder kjsbe 
det scedvanligen og betale 2 st. for r Lob af det smaa kil 
Nogelse; men de stsrre Stykker, ifald de ere klare ogrene, 
stige saaledss i Prisen, at et Stykke paa Z Pund kan 
koste 8 N d lr., og paa et Pund vver 20 Ndlr, Endffisnt 
det er et Regale, saa bliver det dvg ikke formeent Havr 
bvern« at ti'legne sig dcnne Ubetydelighed, hvilket Billigr 
hed vg fvrdrer;Fvrbud ville desuden ogsaa vcere unytrig. 
I  Havstokken ved Agger skal findes noget Rav i S trata, 
ekler lagviis imellem Gruset. Jeg har og seet et temmer 
leg stört Stykke Nav fundet paa Skjoldborg Mark.

Thyland har vcrret temmelig vel forsynet med Torr 
vemose r ,  mensomnu ere i stcrrk Aftagelse, saa atman 
paa mange Sreder begynder at lide Mangel. Torvene 
cnten celtes eller graves, og kaldes derefker enten ZElte- 
tsrv eller Skudtorv. De ere i Almindelighed faste og gor 
de; men fvovlede. Hvor Materien er saa los og sprsd, 
at Torvene ej kan graves, alter man den med Fodderne 
i Potterne, flyder den i Skubkarrer op paa et tort og jevnt 
Sted, hvor den udbredrß og glattes med Skvvlen; derr



paa gjennemfficrrer man den blöde Materie «nebenSpar 
de. I  Beg>)ndelsen ere Nidftrne neppe kiendelige; men 
estersom Tsrvene indtorres, fliües de fra hverandre, og 
have da den fornsdne Fasthed. Denne Maade er langt 
nemmere end den, man paa andre Steder bruger ved at 
siryge dein i Former. Affen af Torvene er scrdvanlig 
brunrod, men paa nogle Steder ffidenguul. Denne Affe 
er jernhckltig og riltrcekkes af Magneten.

9. Planter.

M in Hensigt er det ikke her at opregne fuldstsendigen 
all; Landers Planier, men ikkun at anfsre dem, som enr 
ten ikke allevegne ere almindelige, eller som her voxe i 
»scrdvanlig Mcrngde, eller og for Nyttens Skyld ere 
mcerkelige. Naturligviis ere Plante Arternes Antal i Thye 
temmelig indffroenket, isirr da af dem, som have hiemme 
i Skovegne, ikkun faa Arter voxe her. — Hvor de danffe 
Navne synes bestemke nok ved Nafn og Hornemann, til» 
sojes ikke allevegne de latinffe Navne.

Almindelig V i be f i d t  voxer meget i de kolde Egne; 
paa hojere Stedex ansees den svin et sikkert Kjendemoerr 
kc paa nnderliggende Blaaleer eller Mergel. P l e i t e t  
H 0 r n d r a g e r , orclnr maculsls; Le mmi k e , Wr e Nr
pris og LcrgerZErenpr i s  ere meget almindelige. Sa
lix loses, som her bencrvnesiFlcrng: G r a a r i i s ,  H v ir  
d c r i i s  og B a k k e r i i s  er en overmaade vigtig Vext t il 
Flyvesandets Dcrmpning og ncest erter Klittetaget den 
vigtigike. Thi naar Klittetaget forst har befcrstet Sandet, 
er der Gramiset der afloser bette og giver Sandet endn« 
«uere Fasihed; derfsr sindes det iscer i Udkanterne afK litr 
lerne. I  Hederne findes denne PilerArt meget alminder 
lig imellem Lyngen. Faarene <ede g>erne dens Blade 
baade grsnne og torre; derfor b-erges en Deel i Klitterr
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ne til Vinterfoder, da Faarene afpitte Bladene og Ri- 
jene broendes. Den brnges og t il fort Sv«rte. T il stör 
Skade vprykkes underliden dens overmaade lange Rödder 
af Sandet, til at binde Halmlobe med.

u l d a r ,  Lriopboium xol)-lkaclnc>n og I r i s ,  Irls 
xssuclscorus, ere ikke sieldne i Moftrne. M a n n a g r a s  
voxe.r mange Steder ved Vandrender. He j r en  er et 
alt for almindeligt Ukrud i Rügen. L a g  - N o r ndbreder 
og forplanter man i adskittige Damme, da intet betaler 
sin Plads bcdre end en god Rorbuff. Man har erfaret, 
at dersom man ikke paa skraa afskjcerer dem med en Se
gel; men afhugger dem med en Holee, da gaae de ud. 
Q v i k g r a s ,  som her kaldes Sener, er Jorden ganste 
fuld af vg er et besvarligt Ukrud i Kornagrene. Dens 
Rodder give Faarene deres forste Naring i Foraaret,naar 
de tidlig siaaes nd, forend G riffe t kommer frem. Sand-  
M a r e h a l m ,  Ll^mur srenoriuz, findes vel hist og her i 
Kl.itterne; men er langt siridnere end K l i t t e  t age t ,  
^runäo mensris. Denne sidste er den vigtigste Plante for 
Thye, da d-t er den, som hidindtil har befriet Landet for 
fuldkommen Oversvommelse og ködelaggelse af Sandet og 
paa denne Plantes Fredning og Forplantelse vil det be- 
roe, vm videre Ldelaggelse ffal forekommes etter Landet 
M l forandres til en Sandorken. Det varste ved Klitter 
taget er, ar det er saa gvdt et Foder, og at baade dets 
Straa og Fro saa begjarligen «des af alle Kreaturer; 
thi just derfor bliver det saa vanstkeligt at frede og derfor 
kan ikke det strangeste Forbud afholde de uheldige Klitbor 
ere, som savne saameget, fra at benytte stg deraf til her 
le Landers Ford«rvelse. I  de yderste etter Havklitterne 
er det vel tilladt at bierge Klittetag til Foder; men ikke 

de til Marken grandsende. Klittetag ffaaren i Hakkel-



se, cedes om Vinteren gjerne af Kser og Faar. Gjces 
og andre Smaakreature afpilLe Froet. Koerne sage de 
friske Blade om Sommeren; men meest Stade gjoreFaa- 
rene, som afbide de ungeSpirer tetvedJorden, og des- 
uden ved deres Trampen i Sander bringe dette i Vevce- 
gesse. Brcendemangel bevcvger ogsaa Klitboerne til ar 
sammenrive de lange fortorrede Rodder^ som her kaldes 
S lie^ hvorved Sander bliver endnu mere Levende. Fü 
skerne ved Havet snoe desnden Neeb af Straaene ti! Fn 
skegarn. A f Regieringens Foransta!tuinger og den mwcer 
rende noje Opsigt over Klitterne tor man dog haabegavnr 
lige Folger for Fremn'den. Bonden indseer nu sit eget 
Gavn, og arbejder villig med ril at besaae de nsgneSand- 
bakker med KLittetagers Dipper. Udkanterne, som grcendr 
se ncrrmest til de dyrlede Jorder, seer man nu temmelig 
vek begroede. Men meget er endnu tilbage; dybere inde 
sees nhyre Strcekninger og störe Bakker ganske nogne. 
Om Naturen selv harfrembragt KLittetaget her^ eller det 
er tilfert, er ubekjendt. Men herfra har man i de sildi,' 
gere Llder ved Vipper forplantet der til Ahlheden i Dn 
borg S tift. Ser ie grosser,  Oarex arenana, er og en 
viglig Plante til Sanders Dcempning, hvor der ikke er 
alt for Levende. Men til stör Stade er der, at nogle op- 
rykke dens Lange Roder, der har nogen Lighed medQvikr 
rodder, for deraf atsnoe Faaretsjrer. *) N cevl inger,  
her Sortbcer, Lmpetrnm mAium, findes hyppigen iblant 
Lyngen; af dens Lange og rynde Grene snoer man Neeb.

Sand<Tidse,  rbamnoicles, her Haftorn
eller Hvidtorn, er den betyoetigste va meest udbredte Torn

' )̂ O m  denne og de ovrige til  Flyvesandets Dormpning henhsrende  
V e r t e r ,  see P r o f .  V i d v r g S  Cf t e r r e t n i n g  om S a n d y c r t e r n e ,  
Khn. 17L8.
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.i Thye. Den voxer ved Kislbygaard, paa Bakkerne ved 
Fjorden strax Sonden forThisied lige til Diilsund, og lige- 
ledes paa Fjordbakkerne paa Tbyholm. A f Mangel paa 
ander Brcrndeved bliver den jckvnligen afhuggettil Brcend: 
sel. Her voxer denne Torn paa nogle Steder i Nodleer 
og lerig Muldjord. Endskiont jeg har Grund til at troe, at 
den voxer iSandkiitterne, saaharjegdog ikke fandet den 
der. Nyttig villedens Forplantelse vcere i Klirrerne, enren 
ved Froe eller Nodskud. Naar den ikke er kor garnmel, 
lader den sig godr omplante. Po rs  boxer her i overmaar 
de sior Moengde i Kjcrrene og paa Hederne. Man seer stör 
re Strcrkninger Hede saaledes begroede med Pors, Gram 
riis og Lyng, saa at der er uvifl, hvilken af disse der har 
Overhaand. Nogle har brngt Natlerne, som her raldes 
Knop, til A ll isteden for Humle; forresten tiener Niset 
t il Brcendsel. V i r k e l i g  Mcelklobe er megetalminder 
lig. A f de flere Arrer af Ve i b red  bruges den fi gblade- 
de og lancerbladede til Fcrheveder, som have Durkleb. 
Den indgives da med Nod og Top i sod Melk.

Een af de Planter, som meest pryde Sandklitterne, 
er S t e d  moders  Blomst ,  Viola nicolor, den voxer 
overflsdigen i det bare Sand. Hunde,  F i o l e  n findes 
overalt; men v e i l  n g t  ende F i o l  kun i enkelte Ham 
ger. B i l d e  G u l e r o d d e r ,  (̂ sucalis cai-ora, voxeheri 
saadan Mcrngde, at mange Agre deraf om Sommerener 
re hvide. A t m ind e l i g S  n erle, her Rempurt, er et oder 
lceggende Ukrud i Rügen, da den sammensnoer, nedbsjer 
og qvcrler Straaene. Angel i ca voxer i nogle Hanger. 
H y l d ,  2E f f ,  P i i l ,  SElm , D i r k ,  Q v a l k v e d  el
ler Ulvekruk, ere allene indskraenkede til Haugerne. A f 
alle Trceer har Hylden Fortrinnet til at udholde de stkarpe 
Binde. Dette Tr«e künde her fornemmeligen opelskes,
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sor at ffaffe Lcee for andre Trceer og Vexter. Blank de 
Planier sei» mesi sorekomme, ere a l m i n d e l i g  Faare- 
lcrger,  Nod A r v e ,  nog l eb l omst re t  K l vkke ,  
f l e e r a a r i g  F org j  e t mi ge j ,  Laege- K o e d r i v e r ,  
N o v e r b l a d e t  B u k k e b l a d ,  mork  Ko n g e l y s  og 
al  min del i  g V n l m e u r t .

K a l m n  sf lwg voxer vveralcved Soer og Damme; 
man bruger dek meget ti! Kornbaand; isaer da man tro
er, at Netter og Muus dermed sral fordrives, hvilket 
Sjemed dog ikke vpnaaes. Trehage,  Iriglocki» pslu- 
Ilre.er i Sander narr ved Haver og i Eugene. Med Blader 
ne af t ve t yd ig  Sk r eppe ,  farver man Uldent guult, 
dens Froe brnges vgsaa til Hornqv crg, som have Buglsb, 
ligesom Vejbrcd.

Europas i f f  Sk o v s i j e r ne ,  voxer akmindeligen 
paaHederne. Hesie-Kasia n i er  haves i nogle Hanger. 
— S l i )  ngende P i l e u r t  kaloes vgsaa Nempurt, og er 
fkadelig iblandt Ksrnec.

Jblant den a l m i n d e l i g e  Lyng voxer mange Ster 
der s k i s i i k r one t  Lyng, eiica receolix, i Mcengde. 
T r ane bc r r  findes hyxpigen i Klitterne og i de med Sand 
vpfyldre Moser. De fpises nedsyltede som Tyttebcrr, elr 
ler Saften brnges isteden sor Sitronsaft. Enkelte Steder 
f. Er. ved Tybjerg sindcs B l a a b e r r i i s , Vscinium mxr- 
rillur. Mere hyppig voxer a l m i n d e l i g  B o lle , V. u- 
liginofum, i opfyldte Moser ibiant Klitterne. BeggeStags 
kaldes Blaabcrr; den asprcsscde S aft brnges til Mad lir 
gesom Nibssaft entcn lynd elier indkogt i Sukker. Ogsaa 
lorresDcrrrene og brnges til Supper. Paa enkelte Ste
der i Hederne har jeg fnndet nogle faae Asp, koxulu.



tremula; men da den idelig afhugges tillige Med Lyngen 
og Porsen ttl Brcrndsel, saa findes den kun i forknyt Til- 
stand, neppe oder r Qvarteer hsj.

S p e r g e l ,  8pelFuls gt'Venli8i voxer Mangfoldigett 
iblant Körnet. Ettdfikionr Spergelen dyrkes strax Sonden 
forOdsund, og endskiondt den fordeelagtr'gen. künde dyr, 
kes her paa de mange sandige og vaade Iorder> saa er 
dens Dyrkning doa endnn ubekiendti Thye. S a n d v a m  
ner ,  ^renang peploiöeS, voxer k Sandet ved Havet. K o rr 
ne tS teenbrcek  og Pragtsijerneetealmindelige. K l im 
re ek Rügen fuldaf.

I o r d  bcer stndes paa Bakkerne ud til Fjorden lin
der Silstrnp og Aaes. Paa disse Bakker som mest bare 
Mindesmcerker af fordnms Skov, har jeg fandet nogle 
smaaSkovabel  af forknyt Dept saa og noglefaaHvio- 
t o r n, OrstLeAU8 ox^acantdg. Paa samme Sted voxe ogHyr 
venxorn og S l a a  e n>K rcege. ForzoAar siden sta! de 
stdstehave voeret saa störe, ar Skader byggede Neder den; 
men nu ere de kun smaa, da Brcendemangel gisr, atde 
joevnligen afhugges. Nogle Slaaen findes og ved Jrup. 
S  a n d^N osentornen,  Kofil lpmolissima, voxer foruden 
paa bemeldte Bakker ogsaa paa mange andre Steder f. 
Ep. paa en Hs- ved Nsrhaa Bye, paa Sandbakkernetet 
ved Havet ved Klitmoller og i Mcengde blandt Lyngen ved 
Vorup Sse i Hundborg Sogn. T il Hegn har man im 
gen anvendt af de her voxende Torne. Nylig har jeg 
giortForssg med at plante paa er Dige omkring en Pile- 
Plantage af de Torne som Landet tilbyder, nemlig Sand/ 
tidse, Slaaen og Nosenrorne iblandt hverandre. Dersom 
disse Torne künde paa et Dige udholde de ffarpe Vinde 
ög give et tet Hegn, ville Anvendelsen deraf meget for-
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tsene at anbefales. B r a mb c r r  kalder man herTolbcer, 
fordi de scrdvanlig voxe paa Tollene etter Skjelfureue ir 
mellem Agrene. Disse findes ogsaa paa Fiordbakkerne. 
M-Sdurt, §9'l-eL stlipenöula; K ) cr r r K r a g e fv d , sjerr 
btadet  Po r e n t i ! ;  Febe nN eÜikrod, og E n g- N e!r 
l i k r o d  voxe her i Mcrngde.

Den krybende Ranunke l  er i den Mamgde. at 
Mange Aare deraf ere gute. stsnunculus stcaiia, st. aens 
og l'iolüus europLus ere ikke fieldne. l^veli^onius M2)U8 
findes i nogle Hauger.

Lcege Ajent ros t  og rsd A j en t r ss t  voxe hyppü 
gen baade paa Agrene og i Klitterne. S k j a l l e r ^  som 
her kaldes Skraad, er eet af de vcrrste Ukrud i Rügen. 
T r o l d u r t /  peöiculns palustris) voxer ikke altene i Euge
ne; men ogsaa paa Lynghederne, hvor den vel er meget 
lavete; men dog synes at veere samme Art. Vandr  
mynte^ Ag e r my n t e  og Ho r b l a d e t  Tors temund 
höre ti! de almindeligste.

Ager  Hyrdetaske,  IHsspbi arvenle, kaldes her 
M arüsg, til hvilket Navn man neppe skulle gjette Oprin,' 
delftn uden ar vide, at dens Froe ,̂ der har en bitter og 
logagtig Smag^ bliver her brugr som Kryderi i Kjodpslr 
ser, til hvilker Brug Bsnderne indsamle dens modne 
Froe iblandt Rügen og Boerbygeet, hvor den mest voxer. 
A f egentlige Lsg eüer Slcegten Milium, er mig ingen be- 
kiendt her- Heller ikke spores hos Kreaturene, som Dirk- 
ning heraf, den paa andre Sreder saa almindelige Blodr 
fiald. Ag e r k a a l ,  Lrastica campestris, og Ager Senr 
nep^ Liuopis arveaks, som begge her kaldes Sletkaal, er 
Körnet ovenuaade suld af. For at disse ikke garste sta!
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q v L le  V a a r s w d e u ,  o v e r h a r v e r  m a n  s c rb v a n lig e n  A g r s n e ,  
n a a r  K ö r n e t  e r o p k o m m e t. M a n g e  T s n d e r  F r s e  d e r a f  
sendeä t i l  O l l e , '  M o l l e n  i  A a lb o r g .  M e a - .c  d ^ a f . a n v e n -  
Les ogsaa r i!  F s d e  fo r  F je d e r k r e a tu r e ,  som  cede d e t g je rr  
n e ,  n a a r  h e d t V a n d  er g y d e t d e r p a a .  V i l d R e d d i k e ,  
^ L p k a n u L  r s p b a m tk iu m , h e r k a lb e t  K o j e r ,  e r  ogsaa e t f t a -  
d e l ig t  U k ru d  i K ö r n e t .  D e n  skal f r e m k o m m e ,  n a a r  m a n  
v e d  sor d y b  P lo jn m g  b r in g e r  d en  u f r u g tb a r e  J o r d  o p .

F a r v e - V i s s e ,  h v o r a f  m a n  g js r  D r u g  e il a t  f a r v e  
L in n e t  g u u l t ,  v o x e r  m a n g e  S t e d e r  t i l l ig e  m e d  6emKa an^. 
L ica, ib la u t  L y n g e n . A l m L n d e l i g  G y v e l  e tle r G e jt^  
f in d e s  v e d  J l 'u p .  V l o d r s d  S t o r k e n c e b ,  O e ra u e u m  
l tM A v m e u m , v o x e r p a a  F io rd b a k k e r n e  U ttd er A a e ö ;  m e n  
Oeraneum cicuranum er a lm in d e l ig  p a a  A g re n e .

Baabe den r sde  og hv ide K l e v e r ,  hvilke her 
kaldes Smerer, frembrrnger Naturen i remmelig Mcrng- 
de; ogsaa er iscrr den hvibe Klcvers Dyrkning nu i god 
Gang. H u m l e. K ! e v e r, rifoliuln gZi-srium, og H u rn- 
l eagt i g  Lucer ne, ^1e6ie3§o lupuling, som begge ber 
rurvncs i Floeng gule Smerer, voxer paa nvgle Steder i 
Mcrngde. Den seglformige Lucerne har jeg endnu rkke 
seet her, bog er den sunden paa Morsse. Da Naturen 
frembringer den hunrleagtige Lucerne baade paa skarpe og 
lerige Iorber, ville det paa mange Steder, hvor aildre 
Kleverartervanskelrgen lykkes, vKrefordeelagrigt, vm man 
inbsamlede Freet og dylkede denne Foderurt, der begierr 
ligen aedes af Kreaturene. Mevegne, endog paaHeberne, 
voxer g u u l  Kjeltingtanb iMcerrgde. M e l k u r t ,  
x3lavul§3n§, finbes paa Heberne, snart med rsde snart 
med blaa Blomsier. Musev i kker ,  V ic r a  crscca, her 
Klaner, er et qvtvlende Ukrud i Körnet. Hestevikker ,  
V .  sariva, voxer ogsaa  vild h e r i M c e n g d e ;  i l ig e  M a a d e
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Landen Lindse,  Lrvum liirlutum, der vgsaa, kaldes 
Klauer. L c r g e . - J o r d r s g , K r a g e t o r n , g u u ! R u t t d -  
baelle og p r i k b l ade t  Per i kon findes hyppigen.

B l a a  K n o p u r t  -r sielden; men desto hyppigere 
ere: a I i n i n d e ! ig K n o p n r t , Ager  S v i n c m e l k  og 
Tidse l ,  hvilken sidsie man afffisrer i Körnet, fsrend 
detke mvdnes. Dernkst: A l m i n d e l i g  N o ü i k e , G a a- 
seurt  og Hestehov. A l a n t s  Nodvoxer i nogle Han
ger. N e j n f a n  meesi paaThyholm. B r a n d e  nborger  
er Thyland fri for, ^ - .

En Art smaa Bregner e l l erSteenbregner  bsxer 
paa Kirkedigerne og nogle Steder i Klitkerne.— Den li l
le Brcendeneüe,  virics uren5, bruges af Almuen som 
et Middel imod Steensmerte; til hvilker Brug den Halles 
med Nod og Top, koges en halv Time i Band og drit
tes nogle Gange om Dagen. Frset af den störe N e i
de stsdes, blandes med Hönning og indtages ogsaa for 
Steen.

io. Brcmdsel.

Stove mangler Thye ganjte og aldeles, og i Ncrr- 
Heden findes ikke Heller nogen, hvorfra det kan forsynes 
med Breendeved. Den ncrrmeste Skov er ved Qvistrup 
i Niber S t if t ,  et Par Mile paa hin Side Odsnnd, foru- 
den en Smule Kratskov ved Hoyeriis paa Morsoe. Den 
som altsaa vil have Bsgebroende. maae forskasse sig det 
fra Aalborg, hvoraf en Favn her paa Steder bliver om 
trent lige saa dyr som i Kiobenhavn. Det er derfor me 
get faa Familier, der bruge Favnebrcrnde. Lidet Ege 
brarnde afSkibsvrag kan vel undertiden faaes til Kjobs;
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men ogsaa dette ölivcr dyrt,. da det mest forbruges ril 
Gavntsmmer. Terv er altsaa nwsten dort eneste Bloend- 
sel. Deraf haves adskillige Slags, nemlig: Skodtsrv, 
Mltetsrv, Grentsrv oa Fladtsrv. En Lykke er det for 
Thye, at Naturen temmelig har forsynet det med Tsrve- 
n:oser, som ved klog og sparsommelig Behandliug en Tid 
lang kan vccre nogenlunde tirsilMeiig til Landets Forusr 
denhed. Store Moser gives rkte, men de ere noge.nledes 
fordeelte oder Landet. Den stsrsie Tsrvemose i Hillerslev 
Herred strcekkersig sra Tved forbi Kaastrup ned til Hund; 
strup. Derimod ere nogle Segne i samme Herreb, som 
siet ingen Tsrvemose eje. Dette Savn fsler isoer Skinr 
nernp Sogn. Nogle andre Sogne, som have Lynghede 
erstatte nogenlunde dette Savn ved Lyng ogFladrorv. I  
Hnndborg Herred mangle Thisied, Dang, Tvorup og 
Thorsied Sogne Tsrvemose. Hundborg og Sjon'ng Segr 
ne forsyne for det nreste Thisied med Tsrv. I  Hassing 
Herred har de fleste Segne Tsrvemose. Snested Sogn 
soelger en Deel Tsrv ti! Thisied. Ress Herred har den- 
mod mindre Forraad paa Tsrv. Vestervig og Giettrup 
ere her de Segne, som have meesi Tsrvemose. — Form 
den de alrmndelige Torv som skiceres med Spaden og kalr 
des Skodtsrv,  har inan paa nogle Steder egsaa Ml,' 
tetsrv,  hvorril man (etter Tsrvejorden paa de Steder, 
hvor den er sacr smuldret, ac den ej kan graves. Dijse 
LEttetsrv ere de bedsie man har her i Landet, da de ere 
fastere og drsjere end andre. Jkkuns dette Onde er for- 
bunder dermed, ar man gaaer Bunden for ncer ved ar cp- 
ose al Tsrvejorden, saa at neppe noget Haab om Tsrv 
paa de Steder efterlades for Fremtiden. Grsnrsrv  
kalder man dem, der graves i nogle Krcrr, hvor Tsrve- 
jcrden ikke er dybere, end ar tun den overste Grsnsvoer



kand affki'crres til Broendsel. Z l a d t s r v  ekler Lyngtsrs 
eller Hedetorv kaldes de stade og tynde Torv, som asskrcrl- 
les i Hederne af den sversteIvrdflorpe med Lyngen pan, 
hvorafman gjor god Brng, i det man M e r dem vmkring 
Ilden paa Arnestedet, da de derved baade selv varme og 
rillige holde Heden af de svrige Torv samlek liLesom i et 
Komsur.— I  de sidste haarde Vintre har et Bvndelcrs 
Skodtorv paa omlrenk 24 Snese, kostet 9 — 12 Mark i 
Thisted og et L<rs Zlaötorv 4 — 5 Mrk. Dog kiobes et 
Lcrs Skodtorv om Soinmeren i Thisted nndertiden for 4 
— 6 M rk ., et Lcrs Fladtorv for z Mrk. og et Lcrs Lyng, 
som mcst Kruges til at Hede Bagerovne ined, for io  — 12 
Mrk. Bonderne i de Sogne, som ingen Torv have, 
kisbe gjerne hss andre paa den Maade, at de seid grave 
og bjerge dem, og bclale da paa nogle Sreder z Ndlr. 
for den Tor», som kan graves rned een Spade om Da
gen; men paa nogle Steder betales tun 4 — 6 Mrk. for 
en Spates Grovt om Dagen, f. Er. i Snedsieo Sogn. 
Man feer ellers her, hvilken god Lcrremester tilSparsom- 
hed Mangelen er; thi saa uforsvarligen man paa fine 
Steder odsier med Torv, saa lidet Hieiper man sig med 
paa andre Steder. Den storste Gaard i Skinnernp f. Er. 
forbrugcr tun 6 Lces Skodtorv og F Lcrs Fladrorv om 
Aaret, forresten maa ?Ertehalm og gammelt Srraa er
statte det manglende til Bagning, Vrygning og Kalter 
lovnsvarme. ZErtehalm er herril temmelig drojt, naar 
man tun stikker lidet ril Ilden af Gangen og det samr 
menrullet i smaa M illinger, hverken for lost eller fast. 
Paa nogle Steder f. Ex. i Vang Sogn, brcrndcä rsrre 
Kokasser, eller der skicrres Torv af der sammenrrampede 
Faaremog, som maae tjcne til Vrcrndsel. Nogle som boe 
ncrr ved Klitterne, indsamle Klittetag tilligem-d dets tsr-
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re Rodder eller Slie, sein de brcende. Paa nogle Steder 
iiuellem Sandklitterne, findes enkelte Pletter af fordums 
Lorvemoser, som vel ere tildcekkcde med Sand; men hvvr 
man dog ved ar grave igfennem et Lag Sand, kan b)erge 
nogle Torv.

Paa M a r  t o r v  eller Hav-Skodtsrv, kan Heringen 
Negning gisres. VedHvidberg, Lodberg vgAggerStrand 
kan vel bjerges nogle faa deraf, naar hsit Vandharbortr 
sikyllet Sander og blottet Tsrvene under Sandbrinken; 
men der bliver altid uberydeligt, vger desndenutilladeligt 
at bierge dem. Man har paa bemeldte Steder efterssgt 
Marrsrv längere ude i Havsiranden, og opdaget z Lag 
deraf under hverandre. Under ethvert Lag fandtes et Lag 
Sand. Der ander Lag var af bedre Natur end der forste 
og det tredie beore end det andet. Dybere künde man ikr 
ke komme, da Havet bortjager Arbejderne og fylder Hul- 
lerne med Sand. Om her alrsaa end fandtes siorre Mcrngr 
de, end der synes, faa ville de dog ikke künde bierges.

Det fees da heraf, at Thye allerede paa sine Steder 
begynder at lide Mangel paa Brcrndsel. Hvilket fsles 
isoer af de mange Huusmcend, der sikal kjobe og en lang 
Vej henke deres Broendsel, saavelsom af dem, der til stör 
Skade for deres Avling maae braende Halmen, og af de 
Faltige t"Thisted, der i nogle haarde Vintre har maattet 
berale 6 til 8 ß. for en Snees Torv. Hojstvi'gtigt er 
det dcrfor, om man ved en gvd Behandllng med Torver 
moserne ville sorge for deres Tilvext igien og forekomme 
alt for stsr Mangel forFreintiden. Dette iagttagesvel enr 
kelte Scedcr, hvor nlan afleder Vandet ved Grofter, udr 
jcrvner Beenkene og igien brlcrgger Gründen med Gronr
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svceren, men forssmmes de fleste Steder. Som ostest lar 
der man det vcrre nok ar udose Vandet af det Hul, der 
graves udi. Dertil bruge nogle en Maffine af saadan 
Jndreming: En Hunlstovl, som rigeligcn kan rumme en 
Spand Vand, sivder paa et 2Z-Alen lang S ka ft, i dette 
Skaft tet ved Skovlen er en Ring, hvorveddenietReeb 
ophcrnges i et Stilladssom en Galge., En Karl som stil
ler sig for Enden af Skafret, kan ved at styde Skovlen 
frem og tilbage, i en Hast og med liden Moje udose en 
stör Moengde Band. Hvor Vandet ikke lader sig udgrave, 
er dette et meget nyttigt Redstab.

Det er ovenfor omtalt, at Thye nn ingen Sksveller 
Krat har, og at ingen Levninger deraf ere tilbage und- 
tagen nogle Torne paa Fjordbakkerne i LÜsted og Skioldr 
borg Svgne. Men at her tilforn har veerer Skov, er u- 
denfor al Tvil. I  Klirret ved Skinnerup fandtes, i en 
Dybde af 2 Alen, Naden'af en H jsrt, hvoraf den ene 
Takke med 4 Grene blev opgravct heel. I  Moserne ved 
S joring, Vestervig og siere Steder ere og Hiortecakker 
fundne. Hesselnoder, Trcrroder og Grene findes oste i 
Moserne. Nogle Steders Navne, f. Ex. Skovsted, vid- 
ne ogsaa derom. I  adstillige gamle Dokumenrer findes 
det ihenseende tii Tiden endnu nojerebestemt. 145z pant, 
sirttes ril Mariager Kloster en Gaard i Uggeiof i Odbye 
Svgn paa Thyholm med al GaardsenS Tilliggende, som 
er "Ager og E>iL, Skov og M ark" see danste Magazin 
6z Heft., Side 77. I  Adkomsi Breve af 1526 paaJor- 
degvds i Hillersiev Herred ncrvnes iblant Landgielden: 
"Skovsvin, naar Olden er." izzo forbinder Kong -Fride- 
rik den forste, Provst Sven Msgensen ved Forleninge» 
af Vestervig Kloster: "ikke at forhngge Skovcne til U- 
pligt." izzz fik Niels Skeel Biögaarden rrt ved Thisted
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i Pauk og Forlen-'ng paa Vilkaar: "  at frede Jagten vg ikke 
üt fvrhugge Skoven." 1559 forpligtes Knud Gyldenstjerr 
ne: ^'ej atfcrhugge Skovene til UpligkvedLrumGeds.'

Man vi! vide, at der tilforn fkal have vcrret forvar 
ret gamle Dvkumenter paa Vestervig Kloster, hvorefter 
det fkal have vcrret Lehnsmanden paa Drum befalct ar 
hngge Trceer i Skvven til Slvttets Jstautsaettelse; i lige 
Maade en ander, Ordre om at frede Aulum Skvve i Agr 
ger Sog». Men diffe Papi'rer ere formodentligen op- 
brerndte i Jldebranden, som 170z lagde Vestervig i A stke. 
Jinidlertid findesendnu Norden for Nor-AulumBi-epaa 
Havbarken, ligesom Sandet blcrser bork, Trcrrodder af 
tenmielig Storrelse. Men formodentlig er nu Hav vg 
fiskes Tvrst paa en stvr Stroekning af der, som tilforn 
har vcrret Skov.

A t Thyland altsaa for omtrent szo Aar stden har 
havt Skov, kan neppe kaldes i Tvivl; men til hvad Tid 
den ganske har ophsrt, er uvist. I  Mands Minde har 
ingen Skov v«ret; thi de crldste Folk have ikke seet Skov, 
dog fortceller Folkesagnet, at den sidste Nest stkal have v<r- 
rer ved Vestervig. At her nu stet ingen Levninger ere til- 
bage, kan ikke den undre over, som har vcrret Vidne til 
Skoves Hdelerggelse andre Stederi Jylland. En tetmork 
Skov tillader ingen Opvcrxt af unge Trcrer; naar man 
altsaa fra Veste» begynder at borthugge de smaae og for- 
knyttede Troeer, som tjene de ovrige til Formuur, da vnn 
kaster og odelcrgger Vesienvind den storste Skov i en ur 
irolig Hast og Mangel en bevcraer da snart Deboerne til 
at borthugge den sidste Busk. Vore Forferdres Ubesindig- 
hed, i det de ubekymrede om Efterkommerne, have allene

Knud G r l d e n s t j n n c s  Forlenings B r c v  findeS i Dunste M a «
g-zin 70 Heft. Side Z19,
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sorget fc>r sig selv, har saaledes de sorqeligsie Folger for 
vs, og v il, naar Torvemoserne omfojeTidere odelagte, 
vg Hederne efterhaanden gjorte tilAgerland, saaledes som 
de kan og bor, endnu mere svie til vvre Efterkommere. 
En paatrangende Nodvendighed er det derfor, at tanke 
paa Midler kil ak forekomine en alt for overhaandtagende 
Braudemangel, og dertil vil Skoves Anlag vare aldeles 
fornoden. Bist nok vil det ingen let Sag vare,at frembrim 
geSkove her, hvor aldeles ingen er, og hvor desuden Klü 
matet temmelig uguiistig satter sig derimod. Men naarNer 
gjeringen eller et patriotist Selstab alvorligen ville opmunr 
tre og »nderststte dette vigtige Foretagende, ville det ikke 
vare umuligt. Store Skove viüe ikke vare at tanke paa 
vg sinaa Anlag paa adstillige Steder ville og vare mere 
hcnsigtsmassige. Her findes paa mange Steder Dale og 
Skraaningcr afBalker, som nu ere til lidenNytte, hvor 
Traerne under tilstrakkelig Lae for nordvestlige Binde «» 
feilbarligen künde fremvoxe. Endog imellem Sandklitterne 
gives Dale og javne Pletter af tilstoppede Moser, hvor 
E ll, P iil vg andre Lovtraer ret vel künde lykkes. Den 
siorste Danstelighrd ville rejse sig af Mangel paa Gjerdsel 
til at Hegne med omkring et saadant Anlag. Men dertil 
ville dog sinaa Pile Plantager, som forst allevegne bleve 
anlagte, give et Hielpemiddel. Ved saaledes at gaaefrem 
fra det mindre til der siorre, fra P iil til A lp, B irk , Ell 
vg andre Lovtraer, ville sikkerligen smaa Niisstove ester 
foje Tids Fvrlob künde tilvejebringes, der künde afgive 
Materie til Riisgjerder for videre Anlag. Man torde da 
haabe, i Tiden at see Skove voxe paa de mange Hedepletr 
rer, der med temmelig god Iv rd  ligge til saare liden Nyt- 
te, og dog ikke kan tages under Ploven, fo.rdi den Smule



Lytig, de afgive, ikke kan undvceres til Brcrndsel. Ja,hvad 
der for mange vil synes urimeligt, der skulle da og med 
Nytte künde anloegges Fyrreflove paa adskillige af de tilr 
groede Sandklitter. Naar man fra Vesten af begyndte 
med at anlregge en Formuur af Hyld, B irk, Asp, P iil, 
v. a. da er der ingenTvivl om, at toaarigeFyrreplanter, 
svm efter rigtige Forholdsregler bleve plantede, ogsaaher 
ville lykkes. Men Forstvcrsenet er vveralt i Danmark, 
endog i Skovegne, og saameget merei Thye, en all fvr 
ubekiendt T>ng t i l ,  at et saatant Forekagende, saavigtigt 
det endog er, kan haabes ivcerksat, undtagen kyndige, 
virksomme vg formuende Personer alvorligen ville tage sig 
deraf, vg derved giere sig udedeligen fortiente af Foedre- 
nelandet. — At Ask, Eeg, Birk o. s v. ret vel kan voxe 
her paa rigtigen valgte Steder, og opnaae, vm ikke den 
storste Hojde, saa dvg en temmelig Storrelse, derom over- 
tydes man i adskillige Hanger. Bogetraeet ville jeg ikkun 
fbreflaae under den bedste Lye for Nordvest V ind, fordi 
dette Trrre, der saa tidligen gronnes, lider for meget af 
de skarpe Foraars Vinde. De Trceer, svm sildigere slaae 
vd, have i den Henseende et stört Fortrin.

i i .  Haugevcesen.
Med Haugevoesenet feer det kun maadeligt ud i Thye. 

I  ingen Henseende staaer den thylandske Bonde saameget 
tilbage, som deri. Endffiondt jeg ikke holder det fornytr 
ttgt for Bonden, iscer for Gaardmanden, at Han anven- 
der megen Tid i sin Hange i den Hensigt, for at sirlge 
deraf, undtagen det künde v«re Troefrugter og Humle, 
da man ogsaa kan noevne de Egne, hvor Bonderne ere 
sättige ved deres Haugedyrkning, saasom de derover forr 
ftmme Tiden fra deres Markarbejde, vg ved den idelige 
M ven ril Kisbstederne med Haugeurter henfalde til S v iir;



Saa bar der dog saare snskeligt, at enhverBondefamilie 
havde en saadan Hange, hvoraf den künde forsyne sig sel» 
ul eget Brug, og at enhver Bondekone, hvis Forretning 
dette egentlig bor vare, forstod at dyrke en saadan Han
ge. Men dette savnes alt for meget i Thye. Bonden 
har derfor Net, i det Han kalder sinJndelukke, ikkeHaur 
ge men Kaalgaard; thi Gronkaal er den vigtigsie, og hoS 
de fleste den eneste Haugeurt, som dyrkes. Loegges nuher- 
til noget Sennep, Peberrod, og undertiden nogleHvidr 
kaal og Kartofler, saa har man alt, hvad der i Alminder 
lighed findes i en Bondehauge. Saedvanligen har Bonr 
den tvende Jndelukker eller Hanger vedsitHuus, indhegr 
nedemedIvrddiger eller Gronsvcrr, den ene bag ved Huser, 
hvor Han undertiden soetter sine Kornsiakke, og den anden 
i Gaarden, hvsr Visiaderne som ostest staae. Istrden for 
Frugttr«er seer man ikkn» nogle Hyldetroeer, Piletrcrer 
og undertiden Nibs og Stikkelsbanorne. Men ogsaa 
bor tagcs i Betragtning de storre Vanskelig Heber her end 
andre Steder, der ere sorbundne medHaugedyrkning. I  
de Egne, som grendse til Klitterne, hvor Jorden er meget 
sandig, blceser oste alt det saaede Free sammen tilligemed 
Sandet i en Hob, og Kaalene rokkes lose af Binden. T il 
Hegn om Haugerne haves ingen Gjerdsel, saa at man 
aliene maa indhegne dem med Jorddiger, hvoM man oste 
en lang Bei maa heute Digtorvene fra Hederne. Hanger 
vexterne udfordre desuden i dette vindaabne Land mere 
end almindelig Omhyggelighed, ifald de sikal kunne triveS. 
Man secr ikke sieldent, at endog den bedste Haugedyrkning 
bliver i dette sikarpe Klima et saare utaknemligt Arbejde.— 
Nogle saa Gärtnere, eller saa kalbte Podemestere, findes 
her dog i Landet, som for en temmeligbyr Detaling saelge 
en Deel af de nsdvendigsie Haugevaxter.—Saa ufordeelr 
agkig Bestrivelse man paa denne Maade ernodtilat give
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over Haugevcesenei hvs Bonden, saa er det dog en Be? 
hatzelighed, at knnde melde om en bedre Hangedyrkning, 
saavel nogle Steder i Thisted som vg vedadstilligeHerre- 
gaarde vg Prcrstegaarde paa Landet. Arup, Vestervig, 
Ullerüpgaard, HilierslevMors-og Skioldborg Prcrstegaarde 
v. f.have meget gode baadeFrugthaugervg Kjokkenhauger. 
Man finder her baade LEble-Pcrreog Kirftbcrrtrcrer, fon 
udcn enkeltr Viinranker, Morbcrr-Hvalnod-og Pistacier 
Trcrer, samt Tax og Korstorn. Man feer vgsaa, at 
alle Siags Kaai, Rodfrugter, Asparges o. s. v. ret vel 
kan vvxei saadanne Hanger. Men paa alle bisse Steder 
findes vg Haugediger opsakte af Zordtorv paa 2 ; Alens 
Hsjde, og der indenfvr Räder a f Hyld og P iil, hvilket 
er aldeles fornodcnt for at forskaffe Vexterne Lcre for de 
skarpe Binde. Viüe man altsaa paa flere Steder anvende 
samme Flid og Omhyggelighed, og udvcelge Pladser, som 
havde L«e af Dakkerne for nordvestlige Binde, da skulle 
man ikke behsve at tilfore Kartofler og Hvidkaal fra anr 
dre Steder, eller at hente saa mange Lces LEbler og Pccrer 
fra Egnene ved Friderits og AarhNus, hvilket nu fleer. 
Ved Vrjledning og Opmuntring tsr man vel ogsaahaabe 
Forbedring i dette Fag.—T il Hangetrceer i Thye henregr 
nes vgsaa Trcrarter, som paa andre Steder höre t il 
Skovlraeer. Saaledes seer man i nogle Hanger som e» 
Sieldenhed enkelte Ege-og Bsgetrcrer, ligesaa nogle Elm 
og Hestekastanier. Hyppigere findes adskillige Arter P iil, 
Hyld, Ask, Ren, Lind, B irk , Asp, Berberisse, Ulve- 
kmk eller Qvalkved, og Fjeld-Ribs, kiber slxlnum, hvilke 
man her kalder Konnten Trcrer. Hvid Havtorn findes 
i Vestervig og Jrup Hanger og det som eemmelig heje 
Trcrer. Hvorsra man altsaa havde Lejlighed til ved Frse 
at.optrcekke Plamer afdenne tilHegn saa fortrinlige Tvrn.
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Thi Planier, som vare vpelskede i Lallet selb, ville sik- 
kerligen bedre lykkes, end de der hentes fra mildere Egne. 
Haugen ved Jrup Hovedgaard er den, som ndmcerker 
sig med de fleste yg stsrste, saavel Frugt-som Skovtrcrer.

1 2 .  Agerdyrkning.
-t - *

Som Agerdyrker er det, at den thylandsike Bondehak 
sit iidlnwrkede Fortrin. Med roesvcerdig Flid og Noiag- 
tighed forretter Han sit Markarbejde— vg uden ak have 
Lejlighed til at benytte sig af andre Landes Erfaringer, har 
Han ved egen Eftertanke og egne Forsog bragt det til en 
vis Grad af Fuldkommenhed. Ivrdbunden er af saa forr 
skiellig Natur, og paa mange Steder saa lidet frugtbar 
vg besvoerlig at dyrke, at AgerdyrkerensfuldeOpmaerksomr 
hed og Flid udfordres til at frembringe Iordens Frugt.

A f de Kvrnartcr, som dyrkeö i Thye er B y g g e r i  
Almindelighed den vigtigsteSoed. Paa enkelte Sreder noer, 
er Jorden her bedre skikket kil Byg, end til Nug; derfor 
beroer vg Landmandens meste Haab paa Dygavlen. Dettr 
er for mang« den eneste Kornart, hvoraf noget kan salr 
ges, vg Udfsrselen heraf er ikke Heller ubetydelig. Maa- 
skee Bygget i Sjelland kan sindes storre og mere kierne- 
fuldt end i Thye; men i Jylland sindes det neppe noget 
Sred bedre, end her. Ved adstillige Prover med godt og 
fremmeste Byg, avlet paa Thisied Mark og i Noerheden 
deraf, befindes Voegten af i Tsnde sirdvanligen at voert 
imellem n  vg trLspd. Den forffjellige Iordbund, hvorr 
paa Bygget voxer, gjsr en ikke ubetydelig Forsikjel i 
dets Godhed. Saaledes er der, som voxer paa Kaikgrund 
eller paa Nsdleer, langt mere tyndskaliet vg mere kierner 
fuldt, end det, som voxer paa ffarp eller sandig Grund. 
A f en Tsnde Byg, avlet paa Hillerslev eller Kielsirup
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M ark, kan Hades 6 — ?Skpr. Meel til at strrke iD ro d , 
naar Saaene ere fraskilte. I  de sandige Iorder, endog 
i Muldjord, erBygget derimod mindre tyndffallet, og i 
Hanherred osten for Lbye, kan knn Hoves 4 Skpr. Meel 
af 1 Tde Byg. Thylands Dyg anscrttes derfor altid i Ka- 
Pitelskaxten 8 til i6ß. hosere hverTonde, endHanherreds 
og Vensyssels Byg. Det meste B yg , som udfores her- 
fra , gaaer til Norge, eller det anvendes i Aalbvrg til 
M a lt o.s.v. Aarsagen, hvorfor Thylands Dyg er i min- 
dre Anseelse, end det künde voere, er, fordi saa meget 
af det bedste deraf forbruges af Bonden selv til Brod » 
de Egne, hvor kun avles lidet Nug, vg a« Bonden i Alr 
mindelighed tager det bedste til Gryn-, M a lt 0. s. v. vg 
overlader detringere til Kiobmändeni — Endnn maa her- 
ved anfores en Art tvradet Byg , som kaldes B a l l e ,  
hvoraf saaes noget i Hillerslev vg Kaastrup Sogne. Det 
giver ncrsten lige saa mange Fold vg er mere tyndskallet 
end almindelig Byg i men Federet deraf er ikke fuldkom- 
men saa gvdt.

Ncest efter Bygget er H a v r r n  den vigtigste Sced. 
Heraf saaes ister tv S lags: h v kd H a vre og sor tHav-  
re. Den hvide Havre, somvoxerher; er ndmaerket god 
vg stör, oz deraf udfores en becydelig Deel til Norge og 
England. Dliver Thylands Byg anseet for ringere, da 
er deks Havre saameget bedre, vg betales altid dyrere i 
Norge, end Havre fra andre Egne. Den sorte Havre gaaer 
ikke i Handelen; men forbruges af Landmanden selv til Foder 
for Hans egne Kreatur«, hvortilbaadeStraaetog Körnet 
er forerinligt gvdt. Det har den Fordeel, ar det voxer 
paa den ringeste Aordbund, der strtter ikke Band i Benene 
paa Hestene, det giver et finere og for Kreaturerne behar 
Seligere Srraa, der og er beqvemmere til at snoe Eimer



af. Faarene, som undertiden behöbe noget Korn i Foraa- 
ret, tabe ikke saa let Ulden efler sork, som hvid Havre; 
Gjoessene sedes rer vel dermed; og til M a lt/ hvortil den 
sättige Huusmand »nderti-en maae brnße Havre, er der 
ssrte meger tienligt. Denne Havreart fortiente derforat 
vcrre udbredl cveralt, ogsaa ndenfor Thye. Naar nogct 
scelges deraf, regnes 12 Skiepper til en Tsnde, som da 
er i lige Priis med en Tsnde Byg. — Den brogede H av- 
re, som dyrkes meget i Egnene sonden for Thye, ervg« 
saa i Nefs og endee! af Haffing Herred bleven ncrsien li- 
gesaa almindelig som den forte Havre i den svrige Deel 
af Landet. Den harstorre Kjerne, voxer og paa den skar- 
peste Grund; men har ec grovere Straa. — Nogle dyrke 
lidet guul  eller spansk H a v re ,  som barer flere Fold, 
end den hvide Havre, og har et tykkere Straa, som er 
tienligt til ^ag; men den udmagrer Jorden. Det smaa 
sörte Havre foretrcrkker man derfor med Grund sremfor 
de ovrige Arter til Foderhavre.

A f N u g  avleS i nogle Egne saa meget, at manikke 
allene kan fvrsyne sin egen Hunsholdning, men ogsaa salr 
ge til andre. Derimod er Rugavlen paa de flesre Steder 
saa ringe, at mangen en Bonde, endog ved at tilscette 
Bygmeel i Bredet, maae nodes til at kiobeNug. Overhvr 
vedet er der saa langt fra, at Thyland kan udfsre Nug, 
at der mange Aar neppe kan forsyne sig selv dermed, og 
oste behover Tilforsel. Naar det derfor har vceret Thy- 
kand paabudet at yde Nug i Skar, har det varret vverr 
maade trykkende. De Egne, som frembringe det nieste og 
bedsteRng, ere: Hundstrup, Asterild og Nwhr Sogne, 
Aggerholm Bye, Vang Sogn, og fremdeles de til Sand- 
klitterne grendsendeEgne ned tiiHvidberg og Lodberg Sogs 
ne. I  de lcrngere fra Habet liggende EgneerNugavlen
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liden vg Rügen ureen, saa at man Lerfor det meste kan 
antage, at Rugfcrden kun udgior en tiende eller en rolv/ 
te Part af Soedekornet, ogiHillerslev, Kaastrup vg Skyr 
um Sogne endnu langt mindre. Hvor Zorden er stid oz 
kold, saaes mere V a a r r u g  end V i n t e r r  » g. Men hvor 
Vinterrugcn kan groe, foretrcrkker man gierne denn«, da 
den giver mere i Skieppen vg er renere end den forste. 
Og vist nvk er det, at naar et kces Vinrerrng giver z 
Tdr., giver et Lces Vaarrug kun 2 Tdr.; men derimod kan 
vel avles flere Laes Vaarrug end Vinterrug efter lige Ud- 
s«d. Paa mange Steder i de t» sydligsts Herreder, hvor 
Ivrden falder lerig vg vaad, er man nodrrilatindftrcrnr 
ke sig til Vaarrugen allene. Det veerste ved Vaarrugen er, 
at den gierne er fuld af Slyngende Pileurt, som omsnver 
vg qverler Straaene, at den gier Ivrden mere senet vg 
gra-sset, vg at den uSmagrer Ivrden, saa at den folgende 
Saed ietteligen skoiles af Solen. I  de feuere Aar har 
man nu larrt, ar Dinteirng ret vel kan lykkes i en euren 
med Hvidleer eller Nodleer blandet Mnldjvrd f. Ex. paa 
Thisiev vg Skjvldborg Marke, hvor man tilforn heldt den 
S«d upasftnde. Men naar en enkelt den Gang saacde 
Vinterrug paa Thisted Mark, da var det til sidste Kicerv, 
undertiden den 8 eller rode efter Giodning, foratkünde 
udltegge Ageren mere grcrsbundet. Ved nu at saae Rügen 
ucermere ved Eiodningen, er holdes langt bedre Frugter. 
I  Hundbvrg, Skyum og paaflere Steder hvor Rügen 
vfte siaaer fe jl, saae nogle Blanding, d. e. Vaarrug og 
Havre iblandt hverandre, af den Aarsag, atnaardenene 
siaaer fejl, fkal det andet voxe. Naar saadant Blandingsr 
korn er vel torret, kan Saaene efter Malningen vel scrlles 
saaledes fra, at Melet kan blive tienligt til Brod; men 
saadan Sad har dog nvk sin Oprindelft enten af urigr
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tig Dyrkning, eller af Armod. Nagle saae ogsaa Byg og 
Havre sammen, som kau anvendes til M alt.

Gule  LErter vare blevne en meger vigtig Sced i 
Thye, indlii mislig Avl i Aaret 1799 ncer havde tilinter.- 
giort dem. Dag var det knn i den nordlige Deel af Landet, 
at man avlede i den Msngde, at Udforsel deraf künde 
sikee. Naar LErtesoeden i Hillerslev Herred udgiorde sjerre 
Parten afScrden, saa saaede man sonden for Skjoldborg 
ide lerige og side Egne sielden over een Tde, og osteikknn 
i  —  2 Skpr., til den storste Bondegaard, og mange 
Steder siet ingcn. I  de sidste Aar er dag Wrkescrden >.' 
gien kommet i god D rift paa de strdvaniige Steder. Om 
endog^Erteavlen undertiden i en vanskrlig Hsst kan miss 
iykkes, saa er den dog meget vigtig, ikke allene for sin 
Frngls Skyld, men og formedelst den Nytte, Jorden 
har deraf for de folgende Halme. Dersom ZErterne i Vrsd.' 
jorde» har lykkedes gvdt og skiulk Zorden, bliver den 
folgende Bygkicerv oste bedre «nd Gjodningsbyg. Paa 
Udmarkerne, som aldrig faae anden Gjodning end Men 
gei, gier ZErterne ifter godGavn, da denne SEd niesten 
er saa god som en Gjodning for Jorden. Dog er det 
vist,at8Erler som voxe paa saadanne Udmarker eller haard 
Havreland, ere langt haardere at koge end de, som voxe 
paa veldyrket Indmarks Jord eller Alsoedejord. At det 
fvrholder sig ligeledes med andre Kornarter, ville man og 
erfare is<rr paa Gryn, dersvm man lagde Mcerre dertil. 
Bygget er i det mindste mere tyndfkallet iIndmarksjord, 
end efterMergel paaUdmarken.—Nytkigt ville der vcere, 
om Lander anskaffede sig en Art AZrter, som tidligere 
modnedes-

Disse ere de Kornarter, som meesi dyrkes i Thye, og 
Msten kan man sige, de rnesie. Lhi noZle saa have vel
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giort Forssg med en smule Hvede ,  men have snart ir 
gieli ophort derured. Aarsagen er ve!, at Dyrkningsmam 
den er ikke fuldkommen bekiendt, at Jorden paa mange 
Steder er for lo!d til Vinterscrd, at Hveden paa nogle 
Steder synes at udmagre Jorden, og at man ikke sinder 
Srraaet saa tienligt til Foder. Dog seer man i Hundborg 
vg nogle enkelte Steder Hvede at voxe ret vel. Men det 
lioet her faaes, er allene Vaarhvede.

Endnu mindre bekiendt er Boghvede.  Jkkun en 
Smule deraf er saaet af et Par Moend ved Vang og Ve- 
üervig. Forresien veed Bonden i Almmdelighed ikke, hvad 
Boghvede er. Det er og ar formode, at denne Ecrdikke 
vrile tnves under dette skarpe Klima.

K a r t o f l e r  seer man sielden i en Bondehauge, og 
endnu sieldnere findes nogle faa satte i Enden afellAger. 
Deels have ruauge Dsnder endnu ingen Smag paa Karr 
tefler, deels ville det af Mangel paa Jndhegning blive 
van^eligt at dorke dem paa Marken, da ingen Fredning 
euren for Sviin eller andre Kreaturer har Sted längere, 
end til Korner er bj'erget. Thr Mange! afHegn bersver 
os en fror Deel af de Fordele, Udskistrringen etlers künde 
forskaffe. Kartcffelavlen ville ellers vcrre nreger fordeel- 
agtig i de Egne, hvor Jorden ikke er for lerig; eg sisrre 
Fordert ville man have deraf i de sandige Egne, iscrr om 
man Kos hver Kartoffel tillige satte et Par Wrter. Nu 
fores Kartofier fra Diborg til Thisred, hvor i  Skpe koster 
24 til 48 ß. I  de sidste Par Aar er dog denne Avl blevet 
Lir mere udbredt iblant Bsnderne.

H ö r og H am p dyrkes egentligen ikke iThye. Hamr 
pen i det mindste er ganste ubekiendt. Og det H s r, som
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saaes paa enkelte Steder, meestpaaThyholm, rr af faarr 
ringe Betydenhed. Del er saa meget besynderligere, at 
man i Thye ikke lcrgger Flid derpaa, da baade Hör - og 
Hainpavlen drives ret vel i Hanherred og paadettilThye 
groensendeHannoes. Nogle have dog til een og anden Tid 
giort Forsog med Horsieden, men ere blevne kiede oeraf, 
fordi de ikke have forsiaaet at behandle det »et, og ikke 
have vidst al isrre det »den i Bagerovnen. Bonden lroer 
iAlmindelighed, at Han med starre Fordeel k»,n kiobe Her
ren imod at scrlge Körnet, hvis Dyrkning krcever mindre 
Tid. Gid dog/Thyboeren, der saa overuiaade dyrt maae 
liebe sin Her, snart maatle lcrre, hvorledes Han kanforr 
syne sig selv »ned denne vigcige Artikel!

K le v e r ,  baade red og hvid, som man her kalder 
Smerer, frembringer vel Naturen hyppig af sig selv, isier 
den hvide. Men i de senere Aaringer har man leert at 
indsee Fordelen af dens Dyrkning. Den brave Hr. Hoegh 
har i den Henseende gavnet Thyland meget, da Han sein 
Proest i Hiklerslev ferst gjorde sin Egn bekiendt med Kler 
veravlen, der nu er i en kiltagende Udbredelse. I  Hil- 
lerslev, Kaastrup, Skioldbvrg, Stagstrnp og stere Ste- 
der, kan en Bonde nndertiden scrlge Klcverfree for 22 — 
ZoRigsdaler. DenneAvl er saa meget vigkigere «Thye, 
hvvr Heeavlcn overhovedet er ringe; og isier iHillerslev 
Herred, hvor Griffet paaKalkgrunden er smaat, aldeles 
mmdvcrrlig. Men paa mange Steder staaer man endnu 
alt for meget tilbage med dens Dyrkning. Alniindeligen 
saaes knn 8 Pd. Frse i r Tonde Scrdeland. Nogle nedr 
harve det, naar Körnet har sit zdie Blad, andre lade da 
kun Tromlen gaae ober, naar det er saaer, og andre saae 
det, ssrend Körnet kommet vp. Det er isier den hvide
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Klcver man leegger Vind paa; stelden saaes den rode. 
Zreet saaes altid iblandt Havren, aldrig iblandt Rügen.

Efterat have ncrvnetScrdearterne, maae jeg kortelir 
gen anfore den Dyrkningsmaade, svm her almmdeligen 
er brugelig. Herved er ssrst at mcerke den lige saa nrn 
melige som skadelige JnddeUng af Jvrden, nemsig i Alr 
s«de> B r o d j o r d  og H a v re la n d .  Ved Alsarde 
forstaaer man den tet ved Byerne og Gaardene liggende 
Jord, som uafladeligen er under Dyrkning, og aldrig 
ligger nd ril Hvile. Alstrde-Jvrden waa altsaa desto öf
tere gjedes, og for at kunne pleje Venne desto omhyggelir 
gere, nodes man til at lade den ovrige Jord mangle den 
sornodne Gjodning. For Udffiftningrn var enhver nsdt 
ti! at folge den indfsrte Skik; men efterat Udfkiftningen 
nn paa mangeSceder er riiendeöragk, indsees del urigrige 
i Venne Dyrkningsmaade, og man begynder efterhaanden 
ar afffaffe de». Nreen og fuld af Ukrud bliver nalnrügviis 
saadar.Jvrd, saa at den dehsver mere Plojning og mere 
Gjodntiig end anden Jord. — Da det syncs lige saa rir 
meligk, ftm afErfaring i adHillige Lande bekrcrftet, at 
Jvrden ret vei kan undvaereHvile og uafiadeleg bcrreZrl'gt, 
saa künde der vel synes, at Brugen af Alstede ikke for- 
tiener saa ganste at fordommes, da den synes at ligne 
den fuldkvmnere Jordbrug i Nederlandenc og England. 
Men naar man bekcrnkrr, at hele Asveplingen paa Sce- 
dearlerne i Thye for det meste besiaaer allene iByg ,  Havre 
og Vaarrug, og at derimvd i hine Lande afvexles tiliige 
med adskillige Foderurter, saa indsees det, at Fordelen 
ingenlunde kan v«re den samme. Hvor man dog tillige 
afve^ler med ZErter, gaaer det nogetbedre an; men da 
Udmarken maae lide derunder, saa bliver Folgen af denne 
Behandling for Bonden, at Hans Arbejde bliver lungere



-vg Hans Avl mmdre'og flettere, end om Han bragte al 
sin Io rd  under eens Behandlmg.

Den som har Alfrede, nodes naturligvi'is ogsaa til at 
have H a v r e la n d  eller Udmark. Denne behandler man 
paa modsat V iis. Saa wegen Omhyggelighed man bterer 
for den forste, saa liden birrer man for den sidste. Ham 
relandet som det lcengst fraliggende Io rd , gjodes alminr 
deligen aldrig med Mog. Deels ville det v<rre besvcerligt 
at age Moget saa langt, og dcels bliver intet tilovers 
dertil fra Alsirden. Del tages derfor gjerne under Plötzen 
j z Aar, og bcsaaes i den Tid med fort eller broget Havre, 
hvorpaa det hviler i 5 — 6 Aar, og er Jorden meget rin
ge, vel i iovg stere Aar, forend det iqjen kan tzcere sine 
z Havrekjoerve. Sielden faaer Havrelaudet anden Gjod- 
ning end Mergel, og hvvr Hvidleer siudes, har man 
adskülige Steder ved at gjode dermed og ved at tage for 
mange Halme saaledes ndmarvet Jorden, ar den ikke öf
tere taaler den Slags Gjodning, og siidig vil forvinde 
den g>orte Misbrug. Saaledes feer man f. Ex. paa Skin- 
nernp Udmark, Agre, som over forzoAar siden bleve for 
st<rrk giodte med Kalk, vg endnu hverken bcrre Korn eller 
Grcrs. Det samme har Sted paa Thyholm, hvor man 
i Degyndelsen Heller ikke kjendleKalkens Kraft og sildigere 
Virkninger til at gjore Jorden alt for los og aaben. Hvor 
man bruger blaa eller graa Giodeleer, har man ikke saa let 
kunnet misbruge det, og har derfor sil Havreland min- 
dre fordoervet. .

T il den tredie Jnddeling af Marksorderne Hörer 
B r s d j o r d e n ,  hvilken er en Middelting imellem Alscr- 
den og Havrelandet. Brodjorden faaer baade sin Hvile og 
Gjsdm'ng. Scrdvanligen dyrkes denne efter Gjodningen
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>5 Aar og hviler 15. Nu, daUdskiftningen gjsr hverMand 
raadlg over stnJord, begynde de forstandigere at foran- 
dre saavel Alscrden ssm Hovrelandet til Brodjord.— Den 
videreDehandling og brugelige Scrdflifte retter sig natur« 
ligviis meget efter den i Thye saare forstiellige Jordbund; 
ligesom sg LErtescrden, hvor den er i D r ift, gjer nogen 
Forandring.

Saaledes i B r o d  jo rden ,  er velzAars Tcrgt det 
almindelige; men urange optage Jorden >' 4 Aar med 4 
eller 5 Aars Hvile, og andre bruge endog 6 Aars Tcrgt. 
Paa Thisied Mark holdes saadan Scedskifre for bedst: iste 
Aaik Gisdnings.Byg, 2d« Aar Vinter-Rüg, zdie hvid 
Havre, 4de8Erker, ;te Byg og 6te Aar fort Havre med 
Klevrr; hvoreftcr Jorden hviler »6 Aar. Paa denne Maar 
de kan den sidsie Kjcrrv blive lige saa gsd som den forste, 
sanune Scrd saaes ikke 2 Aar efter hinanden, og Stubr 
crrterne ere bedre at koge end Gronjords - TErterne. Anr 

.dre derimod tage Jorden vp med TErter, gjode derpaa 
til Byg, siden Rüg, hvid Havre og endelig fort Havre. 
De som ikke saae Nug, tage 2 Bygkicrrve efter hverandre 
Paa Vestervig Klosters Mark brugtes gjerne den Orden: 
i .  Gjodnings-Vyg. 2. Nug. z. Byg. 4. Nug. 5. Bro- 
gek Havre. Men i de Falde, som ikke vare skikkede rilgiug, 
saaedes i dets Sted hvid Havre. I  Kaastrup Sogn, hvor 
man kun har lidet,' men vvermaade godtZord, behandles 
det alt paa eens Maade, og der er Brngen scrdvanligen 
8 Aars Tcrgt med z Aars Hvile « folgende Orden: Ester 
Gjsdning tages z Bygkjcrrve ester hverendre, i 4de Aar 
Vaarrug eller Balle, i zte Aar TErier, derester en Bygr 
kjcrrv og to Havrekjcrrve. Den Bygkjarv ester ZErterne 
er scrdvanlig den bedste. I  NorsSogn tages, ved Hjelp 
af LErter 5 — 6 Halme efter Gjsdning vg 4 Aars,Hvile.
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J  Hvidberg, pesten Aaen, dyrkes Brodjorden i 5 Aar 
esrerch— z AarsHvile; der gjodes almindeligen tilB yg , 
vg tages een Bygkjoerv, to Rugkjoerve og toHavrekjoerve. 
I  Skjoldborg Sogn, hvor4Aars Toegt og 4AarsHvile 
er der almindeligsie, tage noglea, andre tun i Bygkjoerv 
i Brodjorden paa een af folgende Maader: rsteAarGjodr 
nings- Byg i Baarene, som i Esteraaret ere gjodede og 
plojede, og i Foraaret een Gang plojede, sdet Aar Bin- 
terrug, zdie Aar Byg, hvoriil plojes cen Gang i Efterr 
aaret og to Gange i Foraaret, og gde Aar fort Havre 
med Klever. Tager man 5 Halme, da er det, fordi man 
saaerdErter til zdie Halm efterRügen. Den anden Maa- 
de, som foretraekkes af »nange, cr saalcdes: iste Aarhvid 
Havre, somsaaes efrer een Ploining »den Gjodinng , 2det 
Aar Vinterrug, som saaes paa Gjodningen, der er sprö
der ovenpaa Mulden, zdie Aar Byg,  og 4de Aar fort 
Havre. Ved denne Bchandling kan man giore sig Haab 
vm godAvi med mindre Gjodinng; thi der gives scrdvan- 
lig til i  Tde Nngsoed tun 62 L«ä blandet Gjodning, hvitr 
ket, da det ligger ovenpaa Jorden, er rilstroekkelig t il Rü
gen, vg har tillige god Virkning for den folgende Bygkioerv. 
Den Maade ar opbryde Baarene til hvid Havre, er desuden 
vgsaa paa mange Steder brugeliz saaledes: at man forst 
tager en Havrrkicerv uden Gjodning, gioder derpaa og 
nedplojer i EfteraaretHavrestnbben, somiForaaretvendes 
vp vg saaes med Byg, hvvrefter folger Nug 0. s. v. Dog 
er det almindeligst, at udfore Gjodningen paa Gronjorden 
ellerVaarene i Esteraaret, som sirax nedplojes, og iFor
aaret igjen plojes op til Byg — Endnu künde anfores ad- 
fkiüige Forandringer i Scrdskiftet i Brodjorden ; saaledes 
saae nogle DLrter i Gronjord, og giode paa TErlesiubbene 
til Byg. Og i Skyum tages ester 4 Aars Hviie 4 ^jcervr
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efter Gjedningen saaledes: i de to forste Aar Byg, i trer 
die Aar hvid Havre, og finde Aarsort Havre, efterdiher 
ncesten intet Nug saaes.

H a v r e l a n d e t s  almindelige Bestemmelse er vel at 
bcrre z Kjcerve fort Havre efter hinanden og derpaa at 
ligge ud i ; til 6 Aar. Men ogsaa her forekomme nogle 
Forandringer. Hvor ZErteavlen drives, saaes forst ZErr 
ter, hvorved Iorden bliver skikket ttlatbwreenBygkiserv 
og derester Havre. Saaledes i Nors Sogn saaes ZErter 
til forste Kjerrv; dersom denne Scrd var frugtbar, daderr 
efter Byg elfte hvid Havre, og endelig fort Havre, hvorr 
paa Iorden hviler i 4 — 6 Aar. Paa nogle Stedcr er 
Brngen saaledes: 1. ZErter. 2. Naar TErtestubbene i Eft 
teraaret ere nedplsjede, udages lidet Gjodning, omtrent 
60 Lces blander Mog til en Tonde Land, og i den paa 
Mulden ubspredte Giodnliig saaes Nug. z. Byg. 4. Sort 
Havre. Hvor Iorden er skikket dertil, saaes ogsaa Nug 
üben ZErter; da man efterat have taget en Havrekicerv af 
Grsnjorden, gjoder iigeiedes en Smulc paaMulden, og 
saaer Rügen i Gjodningen, derester Byg, og tilsidst fort 
Havre. Har man giodet Havrelandetmed Mergel, hvilr 
ket ikke sieldent ffeer, kan deraf tages flere Halme. A f 
Skaden er man vel bltvet noget klogere; saa at nogle nu 
ikku» tage 5 Halme, men dog erdet endnuenalmindelig 
Fejl, at man efter Mergel gaaer Havrelandet for mrr, n- 
den at gisde det med Mog. Nogle troe stg da forst pligtige 
at lade det ligge nd til Hvile, naar Sbinedild og Ager- 
Svinemelk begynder at indfinde sig» Seedskiftet er da 
efter Mergrlen saaledes: r. Sort Havre. 2. HvidHavre. 
z. Byg. Er Iorden god tages 2 til z Bygftoerve i Rad, 
og derester een eller stere Havrekjoerve, eftersom Iorden kan 
üdhvlde. Den Io rd , som saaledes er giodet med Mergel,
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bliver kun plojet een Gang til Byg, vg det ftrdvanligst i 
Efteraaret, da Bygget saaledes saaes paa Vineerplojning. 
Megen Plojning og Harvning vilte i en saadan Jord, der 
af Mergelen er bleven los, vcrre skadelig. Paa Rostrup 
Gaards Udmark, hvortil Hvidleren blev fort paa Pramr 
me vver Sjoring Soe, blev kun taget 7 Kjarve og tillige 
gjodet med Mog saaledes: Ester Hvidleren saaedes fsrst 
fort Havre, paa den nedplojede Havrestubbe udspredtes 
lidet Mog paa Mulden, hvori saaedes Rüg, derefter Byg 
v. s. f. Denne Maade, saaledes at forene begge SlagS 
Gjodning, efterligne nu nogle og det med stör Fordeel. 
Naar der da ikke har v«ret givet fvr megetMergel, vg «kr 
ke taget for mange Halme, har nogle efter en halvSnees 
Aars Hvile igjen gjodet med Mergel, istrr ifald det Var 
Blaaleer, der blev anvendt. — Overeenstemmende med 
Havrelandets Behandling er Behandlingsmaaden med 
gammelIord ellerHede,som tages under Ploven. Naar et 
Stvkke Hede stal opbrydes, udages Mergelen om Sommer 
ren paa Lyngen, 60—8c> §«s Blaaleer til r Tde. Land,so«n 
rnten nedplojes i Efteraaret, eller bedre, ligger udspredt 
Vinteren over og nedplojes i Fvraaret; hvorpaa saaes 
fort Havre til iste, hvid Havre til 2den, Byg til zdie, 
undertiden ogsaa til 4de Kioerv, hvid Havre til zte v - 
fort Havre til 6te Kjaerv, hvvrefter det lagges ud. Til» 
sorn tog man vel ivKjcerve, og derved udmarvedeJorden. 
Nogle lade det ligge til Ronning, efter at Mergelen er 
nedplojet, i r eller i ; A a r ,  foreno de igjen ploje og be- 
saae det «ned Hav're, da den forste Kjcerv rllers kun bliver 
ringe; dog ronner det snarere, naar det er besaaet. Paa 
nogleSteder kan og af saadan Hedejord tages enNugkjcerv 
efter Havren, «neu da giodes tillige med lidet Staldmo-
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paa Mulden. — Forresten er Brakning ganffe ubekiendt.j 
Lhye. Ved de 2 forste Plojninger i Grsnjord kastes Fu- 
rene altid til samme Side, eller kastes oder Hovedet/ svm 
det kaldes.

A l soede-Jord giodes strdvanligen hvert 4de Aar; 
wen nndertiden ku» hvert 8re Aar. Den almmdelige Drug 
er saaledes: Havrestubbene plojrs i Efteraaret, ftrldes igien 
i Foraaret, da Gjodningen udfores paa Mulden for stdste 
Plojning, hvorefter strax plojcs til B yg , i 2det Aar saaes 
hvid Havre, i zdie B yg ,  og i firrde Aar hvid Havre, 
hvorefter alter giodes. Saaer man ATrter, kau endnu 
tages en Bygkiaerv mere. Paa nogle Sleder er Folgen 
saaledes: l .  Giodningsbyg, 2. Nug, z. Byg, 4. Rüg; 
eller vg der f-rst tages 2 Bygkicrrve, r Nugkioerv og r 
Havrekioerv. Paa Alscede saaes ikkun Vaarrug; khi V in
te rrug lykkeä ikke saavel her, fom ,'Brod-ord. Alsoede gjodes 
aldrig med bart Klergmog; men altid med blandet Mog. 
T il enhver Bygfted i denne Slags Io rd  maa plojes tre 
Gange.

Saasom Vaarscrden er den meste Sced i Thye, vg 
Jorden for en stör Deel er lerig vg streng at dyrke, saa 
indsees, at Dyrkningen » Foraaret maae voere ligesaa der 
svcerlig, som kostbar. Derfor fordeler man Arbejdet saar 
meget mnligt vg saaer en Deel Daarkorn i den Io rd , som 
er plsiet i Efteraaret, eller som det kaldes, i V in te r -  
p l s i n i n g .  Den svrte Havre saaes mest paa Vinterploj- 
mng; paa Thisted Mark og ved Agerholm saaes vgfaa 
Vaarrug »den Fsraarsplojnmg, der samme skeer endog 
nogle Steder med ZErter. Erfaring har stadfaestet, atden 
i  Efteraaret plojede Ager endog giver bedre Korn end den 
i Foraaret plojede. Men Jorden bliver derved lindernden 
saa fuld af Qvikroder eller Sener, at Trrplojning »il Byg



og Toplojning til Havre kan blive fornodm, hvor den ellers 
ikke tehsvedes. Ogsaa Byg kan saaes i Vinterplsining. 
Dette skeer, naar man har giodet gammel Grsnjvrd eüer 
Hedejord med Mergel, vg vpbrudt det til Havre, da Havr 
rcstubbene knn plsjes een Gang, og helst i Efteraaret, 
hvorved den ronnede Grensvcrr med Mergele» vendes op 
og besaaes med Byg. Hertil udfordres overmaade wegen 
Harvning baade paa längs vg tvers, for at sonderrive o- 
muldre Gronsvrrren; men derefterkan man og stkrestvente 
sig en god Bygkicerv. Paa Alfrede Iv rd  er Vintrrplsjning 
ikke avd.

Den engelske Plsv »den Hink er flet ikke bekjendt i  
Thye. Plovaasen hviler her paa H in l, hvis Gang eller 
Felge, afTrcemangel,ofte bestaaer allene af enIernstkinne 
eller Ring. Scedvanügst er det hojre H ju l, som gaaer t 
Fnren z — z4 Tvmme sisrre i Tvermaal, end det ander. 
Plovmanden gaaer ved den venstre Side af Ploven; thi 
fsrmvdenrUg ogsaa af Mangel paa Gavntommer haves 
ingen krmn Plovsticrt; men tvende lige Plovstaver, eüer 
Handelet, lebe under en spids Dinkel ncesten sammenforr 
neden. Paa den sverste Ende af den venstre Handel eren 
Haandknag bag ud, vg imellem tvende Knage, somfidde 
forud paa samme Handel, stikkes et Skaft hvrisvntalt ind 
i en Krampe paa den hojre Handel. Med den venstre 
Haand paa Vene Skaft vg den hojre paa Knagen styrer 
Plovmanden Ploven. Saa beqvem denne Indretning end 
er, saa troer jeg ikke, at den kan vcere brngbar, hvor Man
ge Trarsdder vg störe Scene forekomme, damanikkehar 
denne Plov saavel i sin Magt til at loftes ud afJvrden, 
som den med krmn Stiert. Man plojer almindeligen med 
4 Heste, nasten aldrig med 6, men til nogle smaa Gaarde 
plojes med z eüer 2 Heste. Stude bruges ikke til Plsining;
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allenei Dang Sognhar enHunsmandbegyndtatplojemed 
s  Tyre. Paa mange Skeder er og Horden for lerig til 
Stndes Drug, paa andre Skeder künde Huusnieend vg 
Boelsmcrnd dog med Nytte bruge S lude, da de oste ere 
forlegne med ak faae deres Jord plojet. Hör Gaardmcrnd 
troer jeg derimvd ikke, at saadan D rift ville voere nyttig, 
drels fordi mere Tid tabes derved, og deels fordi Thybor 
erne ved en god Heste Nace og ved idelig Opdrcrt og Salg 
vide at holde Bescetningen i Gaarden uden synderlig Der 
kostning.— Nogle sandige Egne undtagne, som bruge den 
halve-Harve med Trcetoender, haves altid Ierntoender i 
Harven. Den Irrige og haarde Jord behover megen Harvr 
ning, undertiden maae man endoglagge to Harver ovenpaa 
hverandre, og spcende 4 Heste for, for at sondernde og 
smuldre Jordklumperne. Man harver baade paa langS vg 
ivers, vg paa nogle Skeder overharves Bygagrene vel 
mere end 10 Gange, hvorimellem man og laper Tromlen 
gaae oder. PaaAlsoedejord er Treplojning aldeles fvrnoden 
«en Gang i Efteraaret vg to Gange i Foraaret, vg forend 
Gjodningen udages vg der plojes tredie Gang til Byg, 
maaeJorden forst harves og tromles,hvilket og oste skeer 
paa Brodjorden. Forend Körnet kommer op, er det paa 
nogle Steder brugeligt at flaae Jordklumperne itu med smaa 
Troekoller. Z  Brodjord plojes Daarene to Gange til Byg, 
enten een Gang i Efteraaret, etter begge Gangene i Foraar 
ret. Erfaring larer vel, at Gronsvaren ronner bedre, og 
at man erholder en bedre Bygkicerv, naar begge Plsjnin- 
gerne ffee i Foraaret, men for at fordele Arbeidet, fcrlde 
de flesie dog helst i Efteraaret. T il anden Kioerv Byg plsj- 
es strdvanligen tre Gange. Rüg maae ikke have mere end 
to etter tre Harvninger paa längs vg een paa tvers, da 
Jordklumperne tiene Dinterrugen f>l L«e. Paa Udmarken
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som scedvanligen er los afMergelen, vllle megen H a r b r  
ning voere endnn mere fkadelig.— Det Korn, hvortil der 
almindeligen kun plojes een Gang, nemlig: Havre, Daar- 
rng og ZErter, kaldes her eenfcrr Korn.— DenUskikmed 
hojryggede Agre, som er saa alnnndelig i de sieste Egne 
afJylland, hvor man med Ploven bringerden godeMnld- 
jord sammen midt paa Ageren, veed man intetafi Thye, 
da man her ligesaa tit kaster Furene nd, som sammen.

Marrkelig er den i Thye brugelige Overharvning, efr 
terat Körnet er vpkommet. Naar nemlig Vaarkornet har 
sit tredie B lad, Bygget dog noget kidligere, bliver det 
nisten altid overharvet med en Iernharve, i den Hensigt 
for at odeloegge en Deel af den saamegrt Overhaand ta
gende Slerkaal. Endog?Erterne overharves. Erfaring 
bekroefter noksom, at «den denne Overharvning vil Kör
net qvceles af Ukrud vg Axene blive mindre. Desuden 
tjener det ikke allcne til ttkrudets Ldelaeggelse; men er ril
lige som en Hypninq for Körnet, hvorved Ivrden lssneä 
og dynges op kil Straaet. Megen Skade kan ogsaa den
ne Overharvning anrette; thi, «den at tale cm de Korn, 
derved kan oprykkes, dersonr det hcender, atsirrrkTorke, 
Blcest eher Skylregn straxindlreffrr, forend Moderne igien 
have befcrstel sig, da er der ikke «den skadelige Folger. 8 
Dage efter denne Overharvning lader man Tromlen gaae 
oder for at nedtrykke Stenene og knuse Iordklumperne. 
For maae det ikke tromles, da Körnet i den Tid behover 
Skygge vg L«e af Iordklumperne.

Hosten indfalder i en sivr Deel af Thye sildkg, efterr 
di man i de lerige og vaade Egnekommer sildigtilatsaae. 
Hvilket ved indfaldendeTorke om Svmmeren, eller vaad 
Host vfte forvolder Tab. Dog forholder det sig gansike 
anderlrdes i den nvrdlige Deel paa Kalkgrnnderr vg paa
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Thyhvlm. Paa sidste Sted kan Hsstfolkene vfte, efterat 
have fuldendet Heften der, endnu betimeligen drage til 
Destervig og andre Sogne i Hesttieneste tzn Karl faaer 
sirdvanligen for Hefttjenesie 4 Ndir., og en Pige z Rd. 
soruden et Vred og en Oft. Ti! rre Hseleer Here 7 Men- 
nesker, hvoraf de tre tii ak binde ox, vg een til ar kratte 
eller sammenrive. Thi Korner bliver nalurügviiä ikkclig- 
gcnde paa Skaar, men bindes strax i Neger og sattes i 
Räder, hvorefter Ageren overrives med en Kratte eller ftvr 
Slseberive.

Man v il, som jeg haaber, af det anforte overbevises 
om, at Thybo-Bonden anvender Eslertanke og Fliü ved 
sin Agerdyrkning, og at Han, i adstillige Hcnseender for- 
tjener at efterlignes. Man har Grund til at vente, at 
Udskiftningen, som nu er i ku!d Gang, vg l de flesie Seg
ne er, og i de vvrige inden saa Aar vil biive suldendt, 
at denne tillige med HoverietsAftagelse ved Selvejendom 
«ndnu meget vil bidrage til Agerdyrkningeus Forbedring. 
Do- ville Udskiftningen have uendelig gavnligere Folger, 
ifald flereGaarde derved blrve udflyttede paa Udmarkerne 
og ifald Jndhegning fandt Sted. Vel ligge Steberne i 
mange Byer temmelig vidllLft-gsn; men i andre cre de for 
tet sammendyngrde til,  at ccn eller to Gaardes Udflyrning 
kan vcrre tilstrcekkelig. Dersoni Gaardene laae adspredre 
hver i sin Jordlod, saaledes som de findes i Nesen og nvgle 
saa andre Sogne sende» for Oösnnd, da stufte endog den 
ringefte Jordbund med Tiden blive giort frugtbar. Thi 
der kiendes tydeligt nok, at Jordbnnden »Thye af Natu
ren ikke har varet alt for frugtbar; men at langvarig god 
Dyrkning har bidraget til den Iords Forbedring, som 
laae noermeft ved Stederne. Derfor findes mrsten i erhvert 
Sogn, saa overmaade stör Forstiel imellem Zndlnarken 
og Udmarken; esterdi Udmarken deels er bleven siettere
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dyrket, deels sildigere er opbrudt af Heden fra den Ted 
da Mergele» kom i Brng. Men fordi Udmarkerne ere 
saa ringe, ville der ogsaa udfordres desto merrUnderstotr 
telse for dem, som skulle flotte derud. Om endog den 
thylandfke Bonde ikke anvender den tilbsrlige Flid for nt 
rense sit Korn vg sin Zord sor Agerkaal, Tidsier og am 
den Ukrnd, om Han end ikke harbenytttt sig af adsikiüige 
af de nyere Tiders Forbedringer i Landvarsenet, saa kan 
man ikke nndre sig vver, at Han staaer tilbage, da Bon
den her iugen Besiedlung har udenfor sin egen Ersaring. 
Paa Herregaardene sikal ha» ikke lsere meget bedre, da 
diffe aimlndeligen dyrkes paa sunme Maade, som Bonder- 
gaardene. Ogsaa Herregaardene Hase dcres Alseede, Brod- 
jord og Havreland. Anderledes kan man ej Heller vente 
det, saalcrnge den nu brngelige Gaardsiagtning jkal her- 
ske; thi da man nu kiender saa nemt et Middel li l at be- 
rige sig i en Hast, vil vel ingen Godsejer bekymre sig om 
andres Opsindelser, elker langsomt at aflokke Iorden de 
Fvrdele, som paa een Gang kan opnaaes ved Parcellering.

Man Hörer ofte »den for Provindsen Bencevnelsen 
af det fcde T h y e ,  hvorved mangemaasikee forbinde et 
dunkelt Begrrb. T il dcts udnurrkede Frugtöarhed siukter 
nia» sig paa andre Sieder sonnet emsigen af dets ypper- 
lige Oste og Vers gode Kruaturer. Men Ostcnes Forkrin, 
der ikke saameget bestaaer i Fedme, som i en sceregen ram 
Smag, er intet tilsiroekkcligt Beoiis for Jordbnndens 
Fcdme, og Hesienes oa Skudenes fortrinlige Gvdhed maae 
nvk lsivr tilffrives den gode Rygt og det meget Korn, 
som man her mere end andre Steder giver sine Kreacure. 
A l Thpe er et gvdt Land, rroe Thyboerne srir: men at 
Landet skulle vrere een af de frugthareste Prvvindser 
i Damnark, kan ikke paastaaes. At derimod en stör 
Deel, nemlig Sandklitterne, er afdetalleruftugtbareste.



og at meget erode Lynghede, er tilforn omtalt. Entzog 
ved den forste Beskuelse af Aornmarkerne, anseer man 
ikke Landet saa overmaatze frngkbart. Körnet er ikkun 
kort paaStraaet, og paa Kalkgruntzen, hvor det er reent 
vg »den alt Gras, synes der vgsaa tyndt; dog ereAxene 
kornrige, og Iorden kan paa adffilliqe Steder temmelig 
lange udhvlde at bcere Frugt. Hvad man anseer for en 
gvd Frugtbarhed , er: 6 Fold af Nng, 8 Fold af Byg, 
9 — to Fold af Havre og ic> afTErter. Men i den bed» 
sie Jord kan i gode Aaringer haves flere Fold, ligesom 
man paa andre Steder vfte maae nsjes med fcerre. Ved 
et Lcrs Korn forsiaaer man z Traver, hver Trave til 20 
Kjcrrve, og hver Kjcrrv soni oftesi til z Nege. Saa me
get Ksrn, som man forer paa en Vogn, hvad enten det 
er mere eller mindre end z Traver, kaldes en Foring. 
Man gjor scetzvanlig Regning paa, at have 2 Lcrs eller 6 
Traver efter r Tsnde Udsad, vg overhovedet af hvert 
Lcrsat erholde z Tdr. Men af de gode Jorder, naar Av- 
len.ergod, forventes af Bygget 4 Tdr., af Havren 5 
Tdr. og af Rügen z Tdr. af hvert Lcrs. A f Havreiantzet 
vg de ringere Marker kan derimod kun regnes 1 — r^Lcrs 
efter t Tde. Udsad, oq underliden kun 2 — zTdr. Byg 
af Lasset. Paa Thisted Mark, som har af den bedste 
Jord, regnes io  Fold af Bygget til den allerbedste Avl ,  
vg i2 Fold er kun sielden. Kaastrnp Mark, som maa- 
sikee er den allerfrugtbareste, giver almindeligen 8 Fold 
Byg og 10 — t2 Fold er her ingen Sjeldenhed. Den 
storste Frugtbarhed, mig er bekiendt i Thye, hur vcrret 
16 — 2O Fold Byg, som gjerne har vcrret frembragt ved 
at gjode baade med Mergel cg Staldmsg. Men saadanne 
Tilfcrlde ere megot sieltzne, vg derefter kan Landets Frngt- 
barhrd i Almindelighed ikke beregnrs. Skjvldborg Sogn
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som regnes at voere af middel Godhed, har det ene Aar 
med det ander i io  Aar fra 1789 til >798 av!et aarligen 
1472 L«s Korn, foruden TErter. B-regnes z Td. Korn 
af hvert Lces, udgjor det 4416 Tdr. Korn. Altsaa Av> 
len til hver Tsnde Hartkorn ncesten 7 L«s 2 Traver, ek
ler 2z Tdr. Korn. I  Almindelighed saaes i Tde. Byz 
i io,ooo Qvadratalen. Men i de bedsie og ncrrmeste Jvr- 
der ved Thisied, saaes i  Londe Byg i 6voo Qvadrat- 
alen.

IZ. Gjsdning.
SomGjsdningen erHovedsagen ved Agerdyrkningen, 

saa anvender ogsaa den thylandste Bonde denstsrsteFlid 
derfor^ saa at Hans Behandling dermed forljener ar efter- 
lignes. Han lader ikke sit Staldmog drukne i et Mod- 
dinghul, hvori Kräften udvandes og spildes. Han ud- 
forer intet Halm, enten i Moddingen etler paa Agrene; men 
lader det fortcereö afKreatnrerne. E.j Heller nsjes Han med 
den Gjsdning, Krearnrerne give, men ssrger for dens For, 
merelse vedBlanding; og herved forsommer Han ikke tMge 
at giore Brug af der herlige Gjsdnings Middel, Nanu 
ren tilbyder i Mergelen. Ncesten ingen Bonde ginder rned 
bartKicegmog, og at giore det, ville anseessometBevris 
paa en Dovenskab, d-er snart ville fore til Armod. Vistr 
nok koster Msgblandingen meget Arbejdemen som vel 
betaler sig. Man bliver derved istand til at grsde etstvrr 
re Stykke Jord og Gjodningens Kraft bliver jEvnere for
deelt paa Ageren. Derfor feer man i Thy; aldrig Körnet 
at staae bnfkvii's saaledes som andre Steder; men jcrvnt 
og lige stört over hele Ageren. I  Foraaret saasnart Kör
net er iJo rd lu , gaaer Arbejdet for sig med Gisdningen. 
Man anlcegger da sin Msdding paa det Sted i Marken
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hvor den til Efteraaret flal anvrndes. Ferst lcegges et 
Lag Jord eller Gr onsvoer, som graves af Brinke i Heder 
eller i Moser, og vfte maae feres en lang Vej. Derpaa 
udages et LagKlcegmog, der ovenpaa igien et Lag Jord 
ogsaakdes sorkfares afvexlende med vmtrent et O.vartecr 
«f hvert Slags indtil Moddmgen har naaet sin Hojde, 
hvorpaa den net afstikkes i en Fiirkant,vg tildcrkkes ovenr 
pga -g.paa Siderne med Jord. Moddingsiedet hjemme i 
Gaarden belcrgges nn igien med et Lag Jord, hvoroven« 
paa ncrste Vinters Gjodning samles. Der ersaaledesomr 
trent ligesaamegetJord som Kloegmog i Meddingen. Og 
drt ansees som en betydelig Nigdom, hvor man har saar 
dastneMvsetuer,Hedejvrd eller udyrkbare Pletter,hvorfra 
man kan hente Blandingsjord. Man afklrder Muldjor- 
den sf mangen et Stykke Hede, som vel derved giores 
udueligt til Dyrkning, men Fordelen af Blandingsjord 
ansees langt viglizere. Tseveasiken samles og omhyggelir 
gen, saavrlsom Torvesmul, til at blandes i Moget. A f 
de gamleJcrüdiger om Haugerne nedtages gjerne aariigen 
et Stykke som er z — 4 Aar gammelt, som ligeledes anr 
vendes til Blanding. Ogsaa Mergel bruges som et godt 
Dlandingsmiddel i Moddingen. Det besynderligste er, at 
man iHillerslev, hvorKalken ofte vpplojes, afMangel paa 
anden Blanding ogsaa fsrer Kalk i sin Modding. I  Kaa- 
strup brngrs en mere passende Blanding, da man der i en 
Bakke sinder et grovt Sand, som blandes i Moddingen. 
Paa mange lerige Marker ville saadan Sandblanding 
vcrre den tienligste Gjodning; men mange Steder har 
man Mangel drrpaa undtaqen af rodt Sand, som man 
vel maae Vogte sig fvr at bruge. Hvor godt Sand haves,er 
det almindeligt at lcegge etLag deraf iFaarestien i Efteraa^ 
ret- som bliver til en ypperlig Eiodning for feed lerigIord.
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En andenMaade at KlandeMsget paa, er i Lobe- 
ra'kker. Denne Maade Kruges iseer hvorman har Man
gel paa Vlandingsjordtil ar fsre iModdingen, eller naar 
man es kan overkomme Arbejdet dermed. Man gaaer der- 
med saaledes frem: I  Foraaret efter Scedetiden plsjes 4 
eller 6 Furer midt paa den Ager, som skal optages af 
Vaarer, vg kustes sammen. Efter Hseflerren ploies dis- 
se 4 Furer i'gi'en saaledes, at 2 kastes nd rl! hver- Bide. 
I  Nenen derimellem Itvggcs nuGjsdningen Laes efter Lces. 
Med Spader og Jerngrebe stikkes Furerne i Stykker, 
hvorimellemMsget blandes, nedgraves og tildeekkes, saa 
at der ligger som en hoj Ryg paa Ageren indrilEfteraaret. 
Naar nu Ageren ffat p'.sjes, udkasies tkl kegge Sider og 
ftredes denne Vlanding af Mog og rönnet Grsnsvcrr. 
Paa Stedet selv bliver intet deraf tilvage, da Iorden der 
er giodet nok af de nedtrükne Safter. Om man eud ikke 
faaer Ageren plojet iEfteraarct, maae Gjodningen dog ud- 
kastes vg spredes; thi blev den liggende i Loberoek'kerne 
Dinterenvver, ville Kräften deraf synke fordybt iJorden. 
Ved Plojningen kaster man Fnrerne to Gange sammen, 
saa at Agreue ligesaa lidec ere dybe som hojryggede i Mid- 
ten. Mange vil vel kroe, at bette Arbejde er forgieves 
og at den samme Gjoduing uden at vcere ncdgravet i Lo- 
bercekker ville have samme Virkning, efterdi man gieder 
Ageren med sit eget Jorb. Men Erfaring er heri den 
bedsie Lcrremester. Dersom man havde vverflodig Gjod- 
ning, kündedetvelundvoeres; men äsen saa liden O.van- 
titet bart Klcrgmog ville Ageren kun have liden Nytte, 
dersom det ikke ved Jvrdblanding künde blive desto jcrvner 
re fvrdeelt. Og af hvad Fordert der er, öftere at kunne 
siede, og j«vnere at künde udbredeGjedningens Kraft, v<l 
rnhver indsee.



Ved saadan Dlanding eilten i Msddrngen eller i'Lor 
bercekker behoves langt mindre Staldmog til en Agers 
Ejodniiig. Med 6o Lers Klcrgmog, som ved Blanding 
er formeret noesten til detdobbelte, er man nn istand til 
gt gisde l TdeLand, dvvrril ellers ville behoves 90 Lcrs 
Kloegmsg. Man regner almindeligen onurent 10a Lers 
blandet Giodning til 1 Tde Land; vg hvor man har me- 
genGjsdning og lidet Agerjord, vel og izo Lcrs, hvoraf 
vmtrent det halve er Blandingsjord. Men dersom Gjodr 
ningen udspredes paa Mulden, vg Körnet saaes derpaa 
hvilket oste steer med Nug, gives kun 60 — 80 Lses af 
saadant blandet Mog til i  Tde Land. Undertiden fsrer 
man Torveaske allen? paa Agrene, som og kan give r 
eller 2 gode Kjerrve; men langt siorre er Nytten deraf, 
nae.c det blandes i Klaegmoget. I  de Egne, som mangle 
Torv, maae alksaa nodvendigen denne Mangel ogsaa Ha
pe Indsivdelse paa Agerdyrlningen, da man der baade 
savner Asten vg rrliige maae lade en Deel Halm fortgres 
paa Aruestedet.

Den thylandste Agerdyrker indskrcrnker sig ikketildet 
ved bans Flid fvrmerede Staldgiodffning; men gisr til- 
kige Anbendelse af det »pperligeGiodningsnn'ddel, Mer-  
ge lcn,  som Nature» her noesten allevegne tilbyder. Der 
er irner Sogn, som jo enten brnger eller har brugl Mergel 
til sin Jord. Saavidt man kan esterspvre, er det nu vo 
— 8» Aar siden Thyland leerte at kiendeMergelensBrng. 
Distnok har nian ved M isbrug, förend man rigtig blev 
b-kiendt med dens Virkninger, paa mange Steder forrin- 
getIorden forEsterkommerne, i det mangiodedeforstoerkt, 
vg tog for mange Halme. Men den siore NytteThyehar 
havl deraf, er dvg umiskiendelig. Mange Hedestraeknim 
ger har man derved kunnet vpbryde vg forvandle til Agerr



land, og en storre Frugtbarhed har man derved asiokker 
Iorden i Almindelighed, hvorved alksaa den formerede 
Staldgiodning ißien maatte virke til IordensForbedring. 
Man maae her egentlig adski8e 2 Slags Mergel eller Gjsr 
delerr, nemlig det, hvori Kalken udgior den stsrste Deel, 
vg det, hvori er mere Leer end Kalk. Det forste kaldes 
her Hvidleer, og det sidste Graaleer. Hvidleret, der fore- 
kommer baade los og i Stene, og ersaaledesblandetmed 
Leer, at det ved Brwnding giver ypperligt Mniirkalk, 
findes fornemmelig i den nordlige Deel af Landet, nem
lig i Hillerslev-og en Deel af Hundborg-Herred, desnden 
paa 2 rnkelle Sreder, nemlig i Norhaa Sogn og paa 
Thyholm. Dette Hvidleer eller Kalk kan letkeligen nusr 
bruges, og i for stör Maengde anrette ubodelig Skade; 
men er i et rigtigr Forhold ikke hejere, end 16—24L<rstil 
i  Tde Saedeland, et ypperlig Gisdningsmiddel iscrr paa 
ierige oz kolde Marker. Graaleeret, eller det inan andre 
Skeder kalder Mergel, stndes ncesten overalt i de vorige 
Egue, saa at man sielden har langt at henke det. Dog 
er det ikke allen? Graaleer; men ogsaa blaat, og undertir 
den guulr Leer, som her anvendes til Gjodning. Paa sine 
Steder findes vgsaa Nodleret saa blandet med Kridk.-eller 
Kalksiene, at det kan anvendes dertil; dog er dette ikke 
det bedsie. A f det graa eller blaa Leer gives scrdvanlig 
60 — 82, vel vgsaa ioo Lcrs til i  Tde. Land, efcersoni 
det med Skedevandet vifer storre eller mindre Kraft- Paa 
Bunden af nogle Torvemoser findes undertiden en sprod 
kalkagtig Jord, som vgsaa kan anvendes til Gjodning. 
Naar hvert Slags bruges med Valg efter Jordbundens 
Beskaffenhed og ikke i for stör Mcrngde, vil man kiende 
Gjodelerets ypperlige Virkning, ikke allen« for Körnet, 
men vgsaa for den paafslgende Grcesning. Paa en let og
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ffarp Jvrdbund gjsr Hvidkeret Skade paa Graesnmgen ; 
men der gier Graalerer god Gavn. Er Jvrdbunden et 
stärkt og fedt Rodleer, saa bor den derimod hav« Hvidr 
leer, Hvorafden bliver loser«' og bcrrer bcdre Grses. Naar 
et Srykke Iv rd  ffal giodes med Mergel, bliver dette udr 
fort og udspredel om Sommeren, saasnart man har Tid 
dertil, og ligger saaledes Sommeren og den nceste Vinter 
vver, paa det at Luftens, men isirr Frostens Paavirkning 
kan oplese det deri va°rende Kalk vg Kride. Det er vel 
isirr xaa nbrirdre Heber og Udmarkerne man har giert 
Drug af Mergelen, dog bruges det vgsaa nndertiden paa 
Brodjorden; og gior man ikke Mlsbrug deraf, vg iscer, 
ifald tillige gjoLes med Msg, kan man giernegiodeBrod, 
jsrd drrnied, naar der kun ikke erNugmark. Mergelens 
Virkninger ere altid bedre for Byg og Havre end for Nug 
og dersom man ikke ec desto forsigtigere, kan man let ved 
Mergel giere sin Io rd  for beständig uffikket til Nng. Me, 
re end een Gang i en Mands Levealder vil det neppe vaer 
re nenligt at gisde med Mergel.

14 . Q v c e g a v l.
A f wegen, Vigtighed er Qvcrgavlen for Thyboerne. 

For Kreaturer indloser Landet anseelige Pengesummer, og 
mange Bebvere af smaa Steder. ssm intet Korn kan scrl, 
ge, sikal allene ved Salgaf Kreakurer udrede sineUdgister. 
Man kan i Almindelighed sige, at alleKreaturerneiThye 
ere af en god A rt, og af en temmelig stör Vext. Heste, 
ne vg Studene foges derfor begierligen vg der udfsres et 
ikke lidet Antal. Thylands Heste udmoerke sig just ikke ved 
fkjsn Hals vg Reisning, men ved det som er vigtigere, 
et vel flnktet Legeme vg starke og rene Bern. T il Vogn- 
heste «re de issr fortreffeligr. Endsikiontdrt synes at v«r
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re en sirrstilt Rase, fom allene findes i Thye, og nu og- 
saa er udbredt paa Morsse, saa er det dcg ikke at sormo- 
de, at Stammen er andensteds fra t ilf- r t;  men snarere, 
at den ved god Rygt og omhyggelig Tillarg er bleven forr 
adlet og dannet i Landet selv. Bonden holder ikke mange 
Heste, langt fra ikke fom i SjellanS eller Vensyssel, men 
Han fodrer den» desto bedre og sparer ikke paa Körnet. 
NaarGaardrne ikke ere for smaa, ssger hverMand gier- 
ne at kunne tiliagge et Fol hvert Aar, saa at Han af sit 
Tillag baade kan salze og sorynge sin Besoelning. Paa 
een eller hojst to Folhvpper nar, findes ncesten aldrigcrldre 
Heste i en Bondegaard end i ;te eller 6te Aar. Thi naar 
Bonden har rn z eller 4 Aars gammel Hest, saiger Han 
den almindeligen og faaer ofte 62 Hl 72 Ndlr. sielden un- 
der 40 nl 50 Rd!r., for ee» saadan Plag. Ved saadan 
ideligSalg og ved ikke at lade sine Heste blivegarnle, kan 
Bonden regne, al Hans Heste ikke koste hammeget. Der- 
for behielper Han sig ril eget Brug med de yngre Plage. 
Thi Bonden spcrnder meget tidlig Hestene i Draettet. Pla
ge paa 2 Aar saertes almindeligen for Ploben, ofteogsaa 
paar ;  Aar. Ved meget flaansom Medfart og god Nygt 
kan saa kidlig Brug blive uskadelig og endog bidrage til, 
at de under jevnt Arbejde trives bedre. Med saa unge 
Heste er det derfor ingen Under, at Thybveren vgsaaved 
sin Kisrsel brnger niegrn Skaansel. De smaa Gaarde, 
som ikke kan fode siere, end de nodvrndige Arbejdsheste, 
befinde sig i den Henseend« i en trykkende Forfakning, da 
de isteden for at scelge, oste maae kisbe yngre Heste. I  
en god Bondegaard er Besirtningen scrdvanlkgen 5 til 6 
Heste eller saakaldteQghovrder, hvoraf i  til 2Folleeüer 
Opfodninger, og 4som kan brnges for Ploven; thiihvor 
nnge de end brnges, plojer man dog aldrig med flereend
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4. Almmdeligen bringes Folhoppen til Hengsten, naar 
hun er 5 eller 6 Aar; og saasom Bonden stal bruge sin 
Folhoppe til strengt Arbejde, lader han den ikke giernebe» 
dcekke, »den hvert ander Aar. Derimvd bliver den stetige 
anvendt til dette Brug. Der er ingen Sieldenhed, ar en 
Hoppe faaerFol, naar den er ra Aar ogderover, ogsaa- 
ledes haves scrdvanlig 8 — 9 Fol af en Hoppe. Paa ypr 
pcrlige Hengster er her ingen Mangel, da adflillige Bon
der finde gvd Fordeel ved, endfkiondt Hestelejen kun er r 
Rdlr., at holde dem fortrinlig gode. Bonden indretter 
det gierne saaledes, at Hoppen kan fole i Marts eller A
p ril, enten for eller i Begyndelsen af Driflens Tid, og 
bringer den da den §de Dag derefter igien til Hengsten, 
ifald den ikke skal gaae et Aar oder. Naar Follet skal 
sirttes paa Grcrs med Hoppen, og man ikke har kejlighed 
til at lade det gaae los, bliver der tostet med Grime, enten 
for sig selv eller med en Ring i Nebel, som lober paaMor 
derens Tojre. Den svrige Qmgang med Follenes Opdrcrt 
i Thye, loeses udfsrlizen i Hr. Hoeghs Anviisning, Side 
i6z.

Man lader ikke gjerne Hestene, iftrr dem som skal 
arbejde, gaae ude efter Mikkelsdag, da Thyboerne bide, 
at hvad der spares i Efteraaret, vil fuldkommen gaae med 
vm Vinteren, for igien at faae dem istand. Strax efter 
Jndbindingen faae Hestene i nogen Tid Hakkelse af Byg- 
og hvid Havre-Kjaerve, for at uddrive Dandet; derefter 
fodres de allen« med fort Havrekjcrrver Hakkelse, indtil 
hen i Foraaret, da Havren er udtorsken, og der gives los 
Korn i Hakkelsen. De Heste, som ere bestemte t il Salg 
i Foraaret, maae ogsaa have los Korn i Hakkelsen form 
den hvad Kjcerven indeholder. Sielden givrr Bonden sine 
Heste nvget hart Halmhakkels«; men Hoves godt Baarhoe
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eller Kleverhoe, gives deraf 2 Giesst bm Dagen ester Van- 
dinge». Deralmindeligsie og hos mange eneste Foderfor 
Hestene, er fort SkaftehavrerHakkelse, hvoraf de faae rs 
— 14 Gjceft iDognen. Bonden beregner omtrent 4 L«S 
etler 12 Traver kil hver Heft; men de som vil holde sine 
Hefte i bedre Stand, beregne 6 — 7 Lces Havre, eller 6 
Lees Havre og r Lars Hoe til hver Hesi.

Mejerie er forssgt paa adstillige Herregaarde; men 
igjen nedlagt; allene paa Vestervig er dermed paa ny be< 
gyndl med 80 Kser. I  dets Sted finoer man bedre sin 
Negninz ved at holde Stube. Aarsagen til Me/eriernes 
Afflasselse siges at vasre: Vanskeligheden med atholde Tje- 
nest^folftProdnkternes niindre fordeelagtigeAfftrtningidem 
ne Afkrog, Mangel paaTrcre sg atGiodningenafStudene 
er kräftigere end af Koerne. Ogsaa af Bonderne hvldeL 
meget faae og ikkun de hojstfornodneKoer; flere end 4— 
6 Koer sindes sielden i en Bondegaard. Derimvd indtrak 
Landet tilforn ikke ubetydelige Summer for Staldsiude, 
som »u ved Herregaardenes Udstykning meget aftager. Me- 
dens alle Herregaardrne vare isiand, kunoe aarligen udr 
drives r 6 — r8oo Staidstude. Endnu i Aaret 17-9 hold» 
tes omtrent 500 Staldsiude paa folgende Strder: Hindr 
sels havde sa, Vesiervig n o ,  Tandrnp 102, Aland 40, 
Norhaagaard 40, Thodbol 62 og Ullerupgaard 82. P ri
sen for et Par Staldjiuve er nu sirdvanli^en imeüem 70 
og 90 Ndlr. altsaa indsiod aarlig for ;oo Staldsiude i 
Thylano e» Sum af 20,000 M elr., hvoraf en betydelig 
Fvrdeel tilflod baade Gaarmeend og Huusmcend, somhavr 
de vpfodk d«ffe. I  de fidste Par Aar er nu dette Antal aft 
taget til det halve og vil formodentlig om s«-e Tid ganske



ophore. OmDanmark, ssm behsver saa megen Tilkorr 
sel af udenlanbffe Produkter, og med saa liden Held gaar 
frem i Vindskibelighed, kan undvcere de Summer, som 
indkom for denne Udsorsels-Artikel, vil Tiden lcrre. Saa 
»reget mere, La nogle hundrede Tender Korn, som hver 
Herregaard tilfsrn udssrre, nu for der meste forrsres paa 
Steder seid afPareellisterne, udenatdiffe frembringe nvgen 
Slags tilUdfersel. ForudenStaldsrndene udfores maastee ogr 
saa omrrent 5ooFsdestude aarligen. Saavel afdisse, som af 
Heste, fores en Mcengde til Markederne i Holsicbroeog 
mange kiobes i Landet af omreisende Kisbmcend. Statdr 
studenesNygt,er visi nvk i dyre Kornaar, temmelrz kostbar. 
Naar de indbindes i Esteraaret, faae de ssdvanligen i de 
forste 14 Dagealirne Nughalm, derefter til Juul Bygkioerr 
ve, som kun det halveKorn er aftorffet, derpaa undertiden 
»oget halvtorsken Nug, og fra Kyndelmisse Havrekisrve 
medaltKvrnetudivgHse; saa at en Stud vel kan fortsre 
4 Tdr. Korn. Fedestudene soelge Bsnderne til Staldgaarr 
-ene, naar Le ere 4 i zle Aar, som nu i de sidsie Aarinr 
ger have kostet 40 — 50 Ndlr. Parret. Den sidste Vinter 
faae Fodesiudene hos Bonden ncesten samme Nygt ssm 
Malkefserne, nemlig? Gisst hver Dsgn: a eller z Gisst 
Halm, i  eller 2 Gisst Avner med Hakkelse, rG isftH oe 
efter Vand, og 2 Gisst Rivelse med Körnet udi. Fordi 
man de -este Steder i Thye har Mangel paa Hoe, gaar 
faa meget Korn med til Nygt; nsstenal Nivelsenfortsres 
«torsken af Kreaturerne. Men Thyboerne ansee ikke det 
Korn tld« anvendt, somgivrs enten Hestene eller Fshover 
drrne^ Man skulle veltro, at der af den Aarsag knn kün
de sslges lidet Korn af Thye; men det forholher sig ganske 
änderndes. Uden at fodre Kreaturerne saavel, ville man 
ikke avle saa meget Korn.



Besoetningen i en Bondegaard paa 8 — 9 Tder. Hart« 
körn, er sirdvanligen 6 Heste, 6 Kser, 12—ig-Ungnsd og 
Stude, og 16 — 20 Faar til Vinteren. De mindre Gaar- 
de have tun z — 4 Kser. Paa de fleste Steder haveskun 
lioet Engbund til Hse og Groesning, ligesom og Graesr 
ningen paa de lerige Marker er liden; dette er ogsaa en 
Aarsag, hvorfor Bonden kun holder faae Kser, da Han 
derimvd kan scrlge Smdene til Herregaardene i Foraaret, 
naar de ere fnldvoxne og vi'lle behsve bedre Grcrsgang. 
Det er derfor saare snsteligt, at Kleverens begyndte 
Dyrkning maattehaveeeu endnuheldigere Fremgang. D M  
som like Groesset havde en desto stsrre Kraft iThye, skulle 
man endnu sole sig i stsrre Forlegenhed med Sonimerr 
grasningen. Men hvor sinaat og tyudt Groesset end er 
paa den kalkagtige Jordbund, saa har det dog en soerdeles 
ncrrende Kraft. Man seer her Kser, tojrede paa Baarer, 
hvor man neppe skulle troe, at de künde fultfsdes, og 
som dog baade malke gvdt, og holde sig ret vel. Hvad 
man ogsaai andreLande har lagt Moerke til,ihenseendetil 
Kalkbundens Egenskab, erfarer oste Malkepigen her, sonr 
kiender en mcrrkelig Aftagelse i Melken, naar Kserne 
siottes fra minder Grces paa Kalkbund til mere Graes paa 
sandige Agre. Saavel Kserne som de svrige Kreatur 
rer, indtil Faar og S v iin , ffal holdes i Tsjre fra denTid 
Vaarkvrnet kommer op, indtil det er bierget i Huus. 
Ogsaa paa Thisted Mark tejres alle Kreaturerne. Zkkun 
paa Herregaardsmarkerne Vogtes de lsse. I  de vaeme 
Sommerdage maae alle Foekreaturer midt paa Dagen 
troekkesi Stalden hvor de ligge undertioeniö 7 Timer. 
Desudeu troeKes alle Malkekserne hiem om Aftenen, og 
ligge i Stalden til om Moraenen Klokken z. Saa atKsr 
rrne tilbringe den halbe Lid af Dsgnen udrn FÄer i



Stalden, og malkes aldrig i Marken. Erfaring lcrrer, 
at Kserne malke bedre ved saaledes at tilbringe Natten i 
Stalden, iscrr da de ere vante dertil. Saare nyttigtville 
det vcere, om man havde bragt Kleveravlen saavidt, at 
man midk paa Dagen knnde giveKreaturerne et Par Gicrst 
deraf paa Stalden; men hverken saadan halv eller heel 
Svmmer-Staldforing er brugelig i Thye. — Omtrent2oo 
Koer vpkiobes og drrves hvert Efteraar til Kiobenhavn, 
hvoraf Stykketbetakesher med i 6 — 24Ndlr., endskisndt 
Lek gierne er af de «löste Koer man scrlger. Kserne ere 
vel ikke stsrre, end de kan findes adstillige andre Steder 
i Jylland; men af en god Bygning og dybe i Livet. Paa 
den bedsie Gra'sningstid vm Sommeren,kan en Koegir 
veio — i r  Pvtter Melk daalig. Hvad der giver de thyr 
landske, saavel Koer som ovrige Krearnrer deres fortrinli- 
geGodhed, er der godc, fliondt ikke oversisdige Baargrcrs 
vm Sommeren, det meget Korir og den ordentlige og 
omhyggelige Nygt, de nyde vm Vinteren. Man fvrer 
t it ,  men lidet ad Gangen, og lader aldeles intet Halm 
blive spilt. Den som vil vcere sikker for Fodertrang, regr 
ner at kunne holde et kuldvoxet Fcehoved paa hvert 4 Lcrs 
indavlet Korn, hvorved et Lces Her kun holdes liig med 
1 Lcrs Korn; men Bonderne regne almindeligen kun z 
Lcrs til hvert Fcehoved. — Henimod S t. Hansdag, naar 
Grcrsset er i sin bedsie K raft, saavel som ved Juletider, 
aarelades alle Kreaturer, unge og gamle, baadeHesteog 
Fcrhovder. Kserne skal derester give mere og federe Melk, 
«g de ovriae bedre voxe og trives. Hestene vpflaaes paa 
Spareaarerne, og undertiden ogsaa paa Skyldet i Overr 
munden, naar dette er voxet for langt ud. Blvdstald 
eller Ailen ltde Kreaturerne ikke af her.

Ncrsten alle de Kalve, iscer Tyrekalve, som fsdes 
hos Bonden, blive ogsaa tillagte. Og da de flesie Koer

ri6
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ere tidligbcrrende, eller kalveimellemMortensdagogIuuk, 
saa er det vg meest Vinterkalve som tillcegges. Disse hol
des ogsaa for de bedste, og have giernr et heeltAar for- 
ud for Sommerkalvene, sonr ere fodle i Foraaret. I  io  
— 14 Uger gives Kalvene Melk, i de forste 8 eller 14 
Lage sod, derester afblcrst Melk. Har man ikke tiistrak- 
kelig Melk, koges Meel til en Delling, som gives dem 
lunkent, hvvrefter dog Kalvene ikke blive saa gode. Med 
wegen Dmhyggelighed plejer man Kalvene, paa dek de 
ikke i Begyndelfen fkal blive forknyttede. Vinterkalvrnes 
Foder den forste Vinter, er Hoe og Havreki«rve, fkaaruer 
fiintHakkelse, eller Havrerivelse med Körnet udi; underri- 
den faae de og nvget Meel eller M alt paa Federet. Den 
forste Sommer rojres de paa der bedste Baaergras; ogsaa 
den felgende Vinter faae de lidet Korn. Sommerkalvcne 
forlcrre en Deel Korn i de» forste Vinter; men det Korn 
Vinterkalvene fik spcede den forste Vinter, er dem til mere 
N ytte .- Ved saa megen Opdroet vg saa faae Kser, erdet 
begribeligt, at kun fra faae Bondergaarde kan soelges 
Smor.

Faareavle n er af ikke lidenVigtighediThye. Cnr 
hver af de storste Herregaarde holder r;o  — 200 Faar. 
Alle Hnnsmcend, endog de, som ingenKoer have, holde 
dog »vgle Faar; det er ingen Sieldenhed, at e» Huns- 
wand kan have 8— rs Faar til Vinteren. De strste ikke 
alleneHuusmtrnd, inen ogsaa GaardmoenV, flagte intet Faer 
kreatrir; men alkene Faar, ander Aars Vcrdre og rredie 
Aars Veder; thi ncrsten intet andct end Faarekiod spises 
afThyboerne. Tilforn holdkes allen« de smaae indenland- 
fkeFaar, som vel give finerc; men mindre Uld. Disse ere 
nu afskassede, «ller stndes knn i de allerfkrrpeste Egne ved 
Sandklitterne. Paa Herregaardene havrs nu soedvanln
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gen as de störe langhalede. Men de steste Bonder, som 
ikke kan forskaffe dem saa god Nygt og Grcesning, og 
sor det meste tojre dem i Hederne, holde helft en M id
delsort, som er en Blanding af de störe og smaae. Paa 
Merupgaard, er nylig giort Forssg med at forbcdre Faa- 
rearten med en Boeder af spanst Rase. Efterdi Faarene 
tilligemed deovrige Kreakurer staaes lose siraxefter Heften, 
og man inqen Jndhegning har, saa har man paalagt sig 
den saare nodvendiie Los, at enhver stal holde ftne Vor
dre tejrcde heleEfteraaret, paa det at Ingen andre Dorr 
drestal kcmme til Faarene,end de man stlv indelukker med 
demom Natten, hvillet gi-rne steer2- zU gerforIunl. 
Zkkun paa de störe Gaarde, Vogtes Faarene lose om Soim 
meren. Bonden holder alle sine Faar tojrede, endogsaa 
paa Lynghederne, da to F».ar, eller Faaret med sit Lam, 
sattes i et Tojre. Er Ageren smal, Kruges Lobetejre. 
Skrax ester St- Hansdag tages Lammene fra Faarene, 
vg roj es for Kg, 2 i hvert Tojre. Ester Höften mcrrker 
enhver sine Faar og siaar dem lose. Naar de Faar, som 
stal leve, ere klippede ved Mikkelsdagsrid, lader Bonden 
ubekvmret sin Faareflok gaae, hvvr den v il, indtil heni- 
mod Zuul, da enhver opsoger sine iblandt Hedebakkerne, 
hvor de gierne sindes. Nu indelukkes de om Natten med 
Vcrdren og gaae ud om Dagt», saaiange Zoeden er bar. 
Bliver et Faar borte i Esteraaret, esterlysesdet, ogden 
som sinder et stemmet Faar, bekiendtgior det. At et Faar 
bonstjcrles, hores meget sielden.t. Naar Lammene tages sta 
Faarene, malkes dog ikke disse, da man har den Forme- 
ning, at denn« Fordeel ville tabes paa Faarene. Bonderne 
komme nu temmelig i Dane med at bede de steste af deres 
Daederlam, d»els rormedelst den Ulejlighed, detforvolder 
at holde Vtkderne lojrede i Esteraaret, og derls forme
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delst den kostbare Nygt de fordre omVinteren, daVcrderr 
ne faae af samme Hakkelse som Hestene, og Fordelen af 
dem, fremfor Bederne, er kun det bedre Skind. As den 
Middelart Faar, som Bonderne holde, regnes almindeligen 
at künde haves af Mikkelsdags Klipningen i ril i^Pund 
Uld af et Faar, og 2 tilg  Pund uf en tredie Aars Bede. 
Skade^ at man ikke sortere Ulden, og gider den derved 
ikke den Voerdie, som den künde have. Ulden gaar messt 
til Ningkisbing, hvorfra den fsres til Hamborg.

Faarenes Vinterrygt erefter ethvert Sreds Forraad 
eller Mangel, meget forffietlig. De faae 4 — 5 Gange 
Foder om Dagen, og 2 Gange Band, eller som negle 
holde for bedre, Vandet bceres i.nd til dem i Vandtrnget, 
som staaer beständig i Faarestien. Hvor man har tilsircekr 
keligt Hse, fodres de allene dermed, og paa störe Gaarr 
dL allene med Hse og Havrehakkelse. Nogle give iGiceft 
Nivelse, i Gioeft Hakkelse blander med Avner, i  Gicrst 
HseefterVand, 1 Gioeft Hakkelse med Avner, og i Gioeft 
Nivelse ester Vand. Nogle give Faarene allene 2 Gioeft 
Hse og 2 Gioeft Lyng. Nogle grve z Gioeft Halmhakkelse 
af Havre^eller Nnghalnl, 1 Gioeft Hse og i Gioeft Lyng. 
Hvor man avler TEner, gives Faarene et Par Gioeft 2Err 
tehalm, som de pitle Dladene af. TEnel-alm, skgaren i 
Hakkelse og blandet med Avner, gives ogsaa Fcekreaiurerne, 
Bederne faae samme Nygt som Faarene; men Voederne 
nisten sanune Nygt som Hestene.  ̂ De Faar, som have 
Tvillinger, gier man hellere saaledes rilgode , ar de selv 
kan underholde deres kam, end man giver Larnmene Melk. 
Man giver dem derfor fort Havrehakkelse, yvori kommes 
fort Havre, LErter etler MeelEaaer. — En almindelig 
Faaresyge er S v o e l, som bestaar iffarpe Voedfter, der 
samle stg under Huden paa Halsen og over Doverne^
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hvorved Ulden paa bet Sted falber a f, og der fremkom- 
mrr Udflaet. Derfor indgives et Faar 2 Theskcer fu!de 
Terpentinolie, og med bet samme brstryges Stedet nogle 
Gange, vg siüen efter med Heed Kiernemelk.

G e e d e r holdes ikke i Thye, undtagenenhalvSnees 
paa Nystrup Gaard» Dang Sogn.

S b i in  holder man omSomeren, enten i Tojre ek
ler i indelnkkede Svinehoner. Ester Hssten mccrker hver 
sine og flaaer dem lose- EfteratKleveravlen erblevetind- 
fort, holdes sircengt ober, at de lose Sviin ska! vcere 
»ingede. Paa Forsemmelse heraf, har man paalagt sig 
felv en Pengestraf. Mange Sviin holder Bonden ikke, 
sielden oder i  ekler 2; men de ere af en god stör Art. A f 
S v iin  uddrives ogsaa hvert Aar endeel af Thye. Det 
gode fede Faarekiod, hvormed enhver Hnnsholdning for- 
syner sig, gjor Flesket tilligemed Oxekiodet for der meste 
undvacrligt; saa al Bonden enten sirlger Svinenemavre, 
eller overlader noget af Flestet til Skndcfarernr, som fe- 
re det til Norge.

A f G je s  tilloegges ikke Mangel Thye, og de sein 
haves, tsjres for der meste om Sommere». Paa Thy- 
holm haves de fleste. Ellers kiober inan dem HAlere fta 
Handherred, hvor de i Efteraaret mavre koste zo — 40 
ß. Stykket. Men Thylands Gjes ere altid storre cg br- 
dre end bisse. En Gaas givet med iZ Skpe.. Havre og 
Z Skp. Byg, vejer swdvanligen med Fjedrene, i-P u nd ; 
men faäer den mere Korn, bringes den let til 14 Pnnd. 
A f LEnder holdes en Deel. Af Kalkonske H sn s  
s«lges nogle til Norge, for 4 Mrk. Stykket.
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i5. Thybo - Oste.

Thykands Oste ere bekiendte, baade indenlands ogu- 
denlands, sor deres ftrregne jVarpe Smag. De ere fede; 
men ikke saa fede som de holsteenstke, og have en behage- 
liq Skarphed, som tiltager, jo loengere de ajemmes; hvor- 
for de og ikke bor anffioeres, fsrend de i der mindste ere 
et Aar gamle. De som agtes meest, ere de störe, hvvr- 
ved man forstaar dem, som veje 2 til 4 Lspd. Diffe koste 
almindeligen 16 ß. Pundet. De smaae Oste, som veje 
mindre end i  Lspd., efterspsrges ikke saa meget, end- 
ftiondt de i Smag og Godhed ikke synderligen siaae til- 
bage for de stsrre, naar de kun ere lavede paa den rette 
Tid og af sod Melk. De smaae koste her paaStedetkun 
8— roß. Pundet. Afde smaae udfsres ikke ret mange, 
i det mindste afgive Kiobmaendene i Thistcd sig ikke med at 
gjsre Udfsrftl deraf. Udenfor Thye kan derfor ncesien 
ingeu erholde Thybo-Oste, uden de, som ved Bekiendte- 
re her kan saa dem kilsendte; og da er det meest de störe, 
som efterspsrges. De störe Oste, som frembringes i Thye, 
skyide deres Tilvirrelse en gammelj Vedtcegt, ar hver 
Mand i Sognet giver sin Praest, Degn, Herredsfoged og 
Herredsskriver hver et Maal Melk, som modtages paa 
een Gang, og sammensiaaes til een Ost. Ester Sognets 
Storrelse og efter den Mcrngde Melk, de selv kan brin
ge i Forening med, bliver altsaa ogsaa Ostens Storrelse. 
Og da Pundet betales i Forhvld til Ostens Storrelse, saa 
gjsre noole endogen Ost a fr Sognes Melk. Dog, da det 
i nogle Sogne er Skik, at Praest og Degn hver faaer 2 
Gange Melk, saa kan man dog af Thylands 23 Sogne- 
kalde regne 112 Oste, hver omtrent xaa z Lspd., som 
Prcrsieriie og Degnene kan sirlge. Ntrsten lige saa mange
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kan Herredsfogder og Herredsskrivere lrvere; men da de 
ikke kan kilscette af egen Melk, blive deres mindre. Saar 
danne störe Oste kan Bonden ikke frembringe, is^r da her 
kun holdes faae Kver; med mindre hele Sogne eller Byr 
er vare rorenede om, vexelviisat levere Hinanden etMaal 
Melk; ligesom nu 2 eller z Gaaide gjerne staae i Forbinr 
delse med ak byrte Melk med Hinanden til de mindre Oste.

Tiden, paa hvilken Osten« skal laves, ergDage fer, 
indti! 8 eller 14 Dage efter S t. Hansdag. Ester den Tid 
indehoider Melken fcrrre Ostpartikler, som tydeligen kienr 
des, efterdi en Ost af samme Qvantitet Melk, i4Dage 
stldigere, bliver langt mindre. Og lcengere Heu. naar 
Grcesset bliver aeldre, viste, til en lige saa stör Ost, vist udsorr 
dres langt mere Melk, hvorhos Smagcn ville astage. 
Den 27deJuni lod jeZ lave enOst afzg; Polter st>d Melk, 
som vejede 60 Pd. fsrst i October, da Pundet saelgcs til 
i  Mrk. T il hver Pund torret Ost udfordredes altsaa naesten 
6 4 Potte Melk; og i Potte Melk udbragtes paa Venne 
Maadetil onurenr 2§ ß., Vallen til Sviin og z — 4Pund 
S m rr, som kan uddringes af Vasten, kan regnes som 
Godtgisrelse for Omkosiningerne. Altsaa er dette den forr 
deelagiigste Anvendelft, som kan giores af Melk i Thye.

Det vanffeligste Sporsmaalat besvare, er: hvori 
Gründen ligaer til Lhybo-Ostenes saeregne ramme Smag? 
Caavidt mig er bekiendt, har ingen hidinbti! angivet nor 
get fyldestgiorende i den Henseende. Nagle söge Gunden 
hertil i Behändst:gsm raden, andre i Grcrsarterne, og 
atter andre i den kaikagtige Jordbund. — Naar jeg faar 
fremsat Behandlingsmaaden, vil man see, at denne i det 
vcesentli'ge ikke er forstielttg fra den, som bruges paa andre 
Steder,og altsaa allene ikke kan anfsres somGrnnd. Desuden



har jeg vis Forsikrinz af en kyndig Landmandinde, som, 
efterat have i mange Aar lavet af de bedsie .Thybo Osir 
her, gi'orde Forssg rned at gisre Oste paasamme Maade 
og af samme Sterrelse i Vensyssel; men som dog i Snrag 
bleve ganske forskiellige fra de thylandj?e. De som ville 
finde Gründen hem'l i Graesarrerne, ri! hviiken Mening 
de fleste Heide, holde siz fornemmeligeu trl den hbide Kler 
ver. Dog maae det eilstaaes, at endffisnt baade Naturen 
ftembringer denne Kleber her, og den paa nogle Sredei 
ogsaa saaes, saa findes den dog paa andre Steder iDan^ 
mark i lrge saa stör Mcengde, uden at man derfsr sporer 
saadan Virkning paa Ostene. Den gule.Kleber er og bleven 
anseet, som en Grund; men endstisndr den ikke sielden 
forekommer, hvilketforhen under Planterne er aumcorket, 
saa er den dog ikke allevegne i den Mcengde, at den kan 
komme i Betragtning. A f de evrige Planter, som her 
findes, vil man neppe med Grund runde ajette päa nor 
gen; og Grcesarterne ere ingen andre, end de paa andre 
Steder almmdelige. A f Jordbunden synes det alrsaa ru 
meligst, at udlede den egentlige Grund. Normest kuude 
man vel toenke paa Kalken, som for en Deel udgjor Grund
läget. Men herimod kan indvendes, at adskrluge andre 
Steder i Danmark bestaaer Gründen ogsaa af Kalk, og 
Ostene have dog ikke denne EgeiisVab. Desnden er det 
tun omtrent i den halbe Deel afLandet, at Kalken findes 
som en overvejendeBestanddeel. Jeg har tilforn erindret, 
at adskitlige Ting bcere Vidne om, at Iordbunden i Thye 
er temmelig jernhaltig; ryen om denne Egenskab herved 
kan komme i Becragrning, tsr jeg ikke indlade mig udi. 
Maaskee Jordbundens baade metallisk'e ogkalkagtige Be- 
sianddele kan meddele G riffet en egen Kraft, som kan 
gaae ober ril Melken.
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Den Maade, paa hbilken man her tillaber de störe 

Oste, skal jeg korteligen fremscette. T il Ostningen bruges 
enten scrdvanlig Lobe eller Lobelage. Denn« sidste tillaves 
saaledes: man tager Kalvemaven af een ikke alt for spcrd 
Kalv, lcegger den nogen Tid i S a lt, ombinder den den 
paa med Papir vg ophcenger den i Skorstencn for 
at torres; men ikke rsges. I  Foraaret loegger man den 
alter i Salilage, og Venne Lage er det man til Somme- 
ren bruger til Ostning. Naar den ferste Lage er brugt, 
kan man igjen i enFlaffe eller Krukke paagyde stimme Ma» 
vcffind nogen Ostvalle eller Lage, som efter kort Tids Fon 
lob igjen er kienlig til samme Brug. Detle Sammenlob- 
ningsmiddel har det Fortrin, at det ingen Pleiter efter
lader «Osten, da derimod af den almindelige Lobe, oin 
man end seger at borttage den, alkid nvget bliver tilbage. 
Naar nuÄrbejdet ffal begyndes, og den nysmalkede Melk 
er sainlet i eet etter ko Kar, oser nian henimod Halvpar- 
ten deraf i n, Kjedel for at varmes; naar dette har naaet 
den Varinegrad, at det kan formodes at kunne gjsre den 
porige Melk omtrent «nelkelunt, eller iidet varmere end det 
kommer fra Koen, flaaes bet i Karret til det evrige. Skul
le det endnu vcere for koldt, varmer man en liden Deel 
igjen ; er det derimod for varmt, lader man der staae at 
svales eller g«)der noget koldt Melk derkil. Nn tilstrttes 
Loben eller Lobelagen, hvoraftil den storste Ost ncrsten kan 
behoves en heel Lobe. Karret tildcekkes nu med Lagener, 
indtil Melken er lobet sammen og blevet landlos, saa at 
Ballen begynder at staae ove» paa Ostkluinpen. Dersom 
man har beugt Lobe, stikker man fsrst Haanden ned, for 
at optage denire tittlgemed en haar Klump, som har sam- 
let stg oinkring samme midt paa Bunden. Derpaa udrsr 
rer «nan hele Ostklumpen, enten mrd Haanden eller me-



en S lsv , kndlil der alt bliver i smaae Stykker som en 
Velling. Nu lader man det staae at serttes, indtil alle Ost- 
partiklerne ere sunkne til Bunds og have samlet sig; hvorr 
paa den klareVaile oses oven af. Nu behovesaPersoner, 
hvorafdenene sammenkryster det Helelideti Karret, rar 
ger det derpaa haandfuldviis ud afKarret, krysier det og 
lcrgger det paa et Trug; den anden kager nu efterhaan- 
den diffe Kugler af Trüget, trykker dem paa Bunden af 
Ostekarret, i hvilket er lagt et reent Klccde eller Lagen og 
knuger det vel sammem Naar Bunden er stiult med det 
forste Lag, strees derpaa z Haandfnlde Salt. Med det 
folgende Lag og med Saltningenforlfares paa sammeMaar 
de, indtil ingen flere Ostdele ere rilbage i Karrene. I  en 
fire Lispunds Ost kommes 9 Haandfulde Salt. Nu arbej- 
de tvende Frnentimmer af alle Krcrfter paa at kryste og 
sammentrykke Osten med Hcrnderne: og for at faae Bal
len desto renere fra, leeggesrilsidsiet tort KI«de, efterdet 
andet, ovenpaa, medenö den rrykkes. Naar nu den cnr 
Side er krystet saa gor som muligt, vieltes Osten ud paa 
et andet tort Kleede, med hvilket den leegges igjen i For« 
men, saaledes: at den nederste Side vendes op, paa hvilr 
ken den ligeledes krystes,og derpaa alter vendes og krystes 
paa samme Maade endnu engang. Tilsiosi lergge nogle 
et Laag, som tetfluttende kan gaae ned i Ostformen, oven
paa med en svcrr Bergt af Stene; mange bruge derimod 
stet ingen Presse. I  de forste 6 Dage forbliver den i Ost
formen eller i een, lidet siorre, Vallie; men maae imid- 
lertid dagligen z — 4 Gange tages op og vendes, hver 
Gang i et tsrt Klerde; hvorved den tillige -crvnligen over- 
stroeS med Salt. Jfald den skulle have Sprerkker eller U- 
jeevnhedrr, har man et Fadfuld af den ukrystede Ostmater 
rie i Beredstab, hvormed den smiddeS.s: udöedres og over-
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stryges, for at blive glat. Ester den Tid tages den af 
Ballien, indsyes fast i et Loerredsbelte omkring Kanten, 
og loegges paa et Bord, hvortil ingenSoel kommet. Naar 
den bliver mcre tor, taaler den lidet Trarkvind. Skulle 
Skimmel og Pletter vife sig, overstryger man den med 
Haanden med kogt Swor.

Tildek uvaesentligeog unyttigeved bette Arbcjdehsrer, 
at ncgle faae sfaalle Osten, efterat den er trykket. Hvor- 
tilde giere en Deel af Vasten ellerreent Band koghed, og 
holde Osten der! et Qvarteers T id, hvorester de igiencryk- 
ke den > Formen. Jsteden for at noglelcegge den i Presse, 
indhyüe andre den i Puder, hvorved den holdes varm, 
givcr sig i Vejrek, og bliver mere pibereteller aaben. Man 
har tilforn tilsadt en Mangde Kryderier, som Neüiker, 
M u ffa l, Safran og Kummen; men nu har man lagt 
Marke l i l , at den naturlige Smag er behageligere, og 
blander derfor intet udi undkagen Kummen og S a lt,  jo 
mere af del sidste, jo bedre. Salret ikke allene, forhojer Smar 
gen; men der bidrager ogsaa kil, at Osten langt snarere 
torres, — Forstiellen imellem de störe og smaa Ostes Tilr 
lavning er allene, at der intet S a lt kommes i desmaae, 
hvorved disse vel synes federe; men langt snarere revne og 
beskadiges. Ogsaa ere de smaae ikke altid lavede paa den 
bedsie Tid, eller af nymalket Melk allene; men underriden 
endog af z Maal Melk. Desnden anvendes paa de störe 
Oste langt mere Arbejde; thi dersom Vallen ikke fra Ber 
gyndelsen af bliver vmhyggeligen afkrysiet, vil Osten revr 
ne og mislpkkes. — Skulle Osten under Tsrringen revne 
og tage Skade, da flioeres Stykker ud af en mindreOst, 
som med et varmt Strygjern indsmeltes eüer indbrcendes 
i Aabningen.  ̂ - . . .

Hvad man nylkg i England er bleven opmcrrksom 
paa, nem'.ig at Ostdelenei Melken ere forDiellige fr<r
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Smsrdelene, har man her lernge giort Anveldelse af; thi 
naar Osten er fraskilt, seetterman Ballen hen i Melkekar 
vg Ballier, som da boerer en Deel Flode hvorafkiernes, 
om ikke det lekreste, saa dog ganske spiseligt Smsr. Til- 
scrttcr man lillige nogen anden Flode, bliver Smorret 
saa meget bedre. Man kroer mgenlunde, at den ranime 
Smag som findes hos Ostene, ogsaa bemcerkes i Melken 
eller Smorret. Melken er velsmagende; menmaaskeenoget 
federe end i de fkarpe Egne. Og Smorret kan, ved en 
reenligBehandling, haves ligesaa behageligt iThye, som 
noget ander Sred.

Merkeligt er det, at udenfor Thye, faabel i Hand- 
herred som i Harsyssel paa hiin Side Odsnnd, findes intet 
af den Skarvhed ved Ostene som ved de thylandske. Der- 
imod have Morsoes Oste megen Liighrd med dethylandffe, 
vg de som blive behandlede med samme Nsjagtighcd, vil 
maaffee neppe knnde ffielnesderfra. Ogsaa blive Morso
es Oste folgte og antagne nnder Navn af Thybo - Oste. 
Men Jordbnnden paaMorsoe har og megen Liighcü med 
Jvrdbunden i Thye.*)

i 6 .  B y g n in g  og J n d h e g n m g .

At bygge gvdt, er overmaade kvstbart i Thye, hvor 
man fra andre Steder dyrt skai kiobealle Materialier. Og 
stirrke Dygninger ere dog saa aldeles nodvendige her, hvor 
Vindene ere ualmindelig heftige. Grundmuur er sielden, 
endog paa Herregaardene. Og i Thisted ere tun z arund- 
mnrede Hnse. Forresten er alt Bindingsvcrrk, cg derril 
hruges ncesten intet uden Fyrretommer. A f Egetommer 
faaes Her in tet, nden hvad der tilfsres fra Norge, eller

*) Om Kenne Artikel,kan lasesHr. Lemvig s Priisffrifc, ew 
-Thybo-Oste. '
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hvad der kan bierges afstrandedeSkibsbrag, hvilketdyrt 
nok betales til Gavntommer. Saa stör Oberstodighed Lan
detend har, baade af godt Leer til Muursteneog gode raae 
Kalksiene, saa lider det dog stör Mangel baade paa Steen 
vg Kalk'til Dygning. Thi Vesiervig Teglbrsnderie kan 
ikke forsyne Landet, ligesaa lidet som de nbetydeligeKalkr 
branderier. Vore Torvemoser ere ogsaa utilstrcrkkelige til 
nsgen bctydelig D rift af den Natur. Desuagtet sinder 
man i der Hele gode og vel vedligeh^Idte Bondergaarde. 
Paa nogle Sted r boe Bonderne endog ualmindklig ber 
gveint og godt. Bondergaardene ere sielden indestuttede 
as 4 sammenhcrngende Langder; men bestaae scrdvanligst 
kun af 2 Hnse, derfor Vindens Skyld gierne ere bygger 
de mcd Enderne mod Bester og Aster. Og da disse wende 
Hnft staae ligeover f tr  hveiandre, saa er Gaarden aaben 
mod de ts Sider. Huftne staae almindeligeni Fodstykker 
eller Lejder; men da disse af Fyrrewmmer ere kun kort Va
rize, saa har man nu begyndt ak bruge lange hugne 
Stene til Fod. Man betaler — 16 ß. for en Alm af 
saadanne Stene. Efterdi Stenene ere lange og stade, saa 
skride Skolperne ikke let ud af Linien saaledes som paa 
andre Steder, hvor man satter dem paa runde Stene. 
Port-og Dorr Skolperne befcrstes tillige ved rt xaasiaget 
Anker eller Jerntap, som gaaer ned i et hngget Hul i Ster 
nen. Stolperne og alt udvendigt Trcevcerk holdes bestan« 
Ligt vverstrsget med Tjere, hvori er blandet Brunrodt, 
vg som man varmer, allene ved at komme en Heed Steen 
deri. For det messe ere Bsndernes V<rg e opklinede af 
Leer, eller om de nederste Tavler ere opmurede med Muurr 
stene, saa ere dog noesten altid de oberste klinede. Indr 
vendigt i Huset err saadanne Leervagge meget gode; metk 
til UdvLgge ville de ikke vare saa tienlige, dersom de ikke 
desto omhyggeligere beskyttedes imod Negmn. Men deels 
holder man dem vel vverkalkede eller heklsedte med Nsr,



og deels bygger man almindeligen Udstud tkl fine Hufe 
paa begge Sider, undtagen hvor Der vg Vinduer ere. 
Derved kommer Taget tila t lobe saa langt ned, at Udvaegr 
gene ofte blive mindre end2 Alen hsje; Hovedstolperne, 
som beere Huset, fiaae nu ikke i Udvoeggen og altsaa kan 
vaere loengere, vg man faaer for liden Bekostning en Udr 
videlse i Huser af iß  — 2 Alen, hvor Senge, Spiskamr 
wer 0. s. v. kand indrettes. Hvor Laden er meget h»j, 
anlcrgges Loegulvet i det ene Udflud og Agerummet i det 
andet, hvorigiennemkan kiores med Kornlaes. MenBom 
derne have seedvanligen en Port midt paa Laden, hvor 
der kan kiores ind, vg Körnet aflaesses. I  Kalkegnene 
maae bruges denForstgtighed med Leret til klinedeVoegge, 
at det en Vinrer vver maae have veeret udsat forFrosten, 
paa det at Kalken kan vplefts; men naar det derester geltes 
godt, kan de deraf klinede Vtegge fiaae i adskillige Aar. 
Ved saadanne Bygningsmaterialier er det begribeligt, at 
man idelig maae bygge, kline og udbedre fine Hufe.

I  Vestervandet Sogn, hvor der findes Kridtstene, 
tilhugger man ligesom paa Stevns K lin t, af bisse saakaldr 
te Bieger, Stene til at mure med. I  Kalkegnene bruger 
man ogsaa Kaiksiene eller Kalkbleger til indvendig M uur, 
isar til Skorsiene; men hvor Frosten kan virke og oplose 
dem, ere de ulicnlige. I  bisse Egne betiene de Fattige 
fig vg af Flintestene til at opmure Vcrgge af. Hidindtil 
har i mange Bonderhuse ikke vceret opkorte Skorstene; 
men kun vcrretNoghullerpaa Tagene, mennu bliveSkor- 
stene alinindelige.

A f Mangel paa Rnghalm brugeä meget Havrehalm, 
vgsaa Byghalm til Tag, istrr paa den nordre Side afHm

129

— 9  —



'set, hvvr det kan vaere leengsi. Ror lagger man wegen 
Vind paa, for at l«gge lagviis imellem Halmen, hvilket 
glver et stärkere og varigere Tag. Endog Herregaardene 
ere kor det nieste takkede med Etraa vg mange Huse i 
Thlsied bcrre endnu Straarag. — At gipse med Leer paa 
H a lm , dereromvunden smalle Brwdder eller Staver, er 
vs ikke ubekiendt, men kun lidet brugt.

Äe sieste Kirker her i Landet ere kullede, uden Taarn 
Wer Spür. Hvad Stormvindene kand udrette her i Lan
det, sees ogsaa paa de Kirker, som EjernesVindesygehar 
asklqedet Blyet og igien delagt med Tegl; khi det er noesten 
en Ümulighed at et Steentag kan staae sig her. Man 
tor vet haabe, at det herefter ikke tillades at tilfoje stere 
Kirker Henne uoprettelige Skade for en faa ussel Fvrdeels 
Skyld.

A den nordüge Deel, nogle S tederiN ors, Vandet 
vg Thvrsted Svgne, har man en Dybde af 6c,—70 A>en 
og derover, at grave til Band. Der ville altsaa vcere van- 
ffeligt at opsertte Bronde paa bisse Stedrr, dersom Na
turen ikke lettede Arbejdet paa en anden Maade. Men 
da Gründen i al denne Dybde for det meste er Kalk, som 
er saa haard og fast, at man maae hugge det vp, faa be
höbe disse Bronde ikke at opscettes enten med Stene eller 
Plankrr, og skyde dog ikke efter. Dog for at forhindre 
Frostens Paavirkning, som ville oplose Kalkstenene, op- 
scettes nogle faa Alen for oven med Kampstene forend man 
graver dybere. Desuden bygges ogsaa et Brsndhuus eller 
Skuar over Brsnden. Oste graver man ogsaa en Brond 
i  Stalden eller saa ncer derved, at Vandet ved Render kan 
indledes der, hvilket om Vinteren er til megen Deqvem« 
melighed. Hvvr Jordbnnden ikke er Kalk, ops«ttes Brom



dene med Flintestene eller Kampstrne. Paa nvgle Steder 
har man neppe ij Alen, paa andre ro — soAlentilVand. 
Vandet opdrages ved et Need, som med 2 Spande gaae 
vver et Hiul.

Nu da Udffiftningen saa godt som erfuldendetiThyt, 
ville tilstrcrkkelig J n d h e g n in g  bidrage »vermaade wer 
get til Agerdyrkningens Fremme; men den Fordeel, at 
have sin Jord indhegnet, savnes aldeles. Del tsjrer enr 
hver sine Kreaturer, og freder saa godt muligt, men denne 
Fredning vaerer kun indtil detmeste Korner i Huus, saa 
at den Mand, som staaer tilbage med sit Korn, maae selv 
lade det Vogte. Desaarsag kan den vigtige Kleveravl, 
Karroffelavl og andre nyttige Jndretninger aldrig retlykr 
kes her, fordi man manglerJndhegning, og altsaa Freds 
ning baade Foraar og Efteraar. Nvgle enkelteUdsIiftede 
have vel begyndt at indkaste deres Lod; men med et lidet 
og enkrlt Dige, hvishojesie Nytte kan vare, ved Vejene 
at forhindie Kiorsel paa Marken. Endogsaa de, som 
vpfsre de bedste Diger, giere scrdvanlig Fvden for smal, 
og vpscette der ikke omhyggelig nvk med Graestsrv, hvorr 
for det ogsaa skyder efter. Man afskrcekkrs ogsaa fra at 
spilde Zord til et dobbelt Dige, eflerdi det dog uden Zier
de ikke kan udholde Faarene. Naar Indkastning ffeer ü 
mellem 2 Mcends Lodder, bruges siedvanligen Flakgrsft 
2: Groften graves i Skiellinien, og «D ige kastes vp t il 
hver Side. Ogsaa denne Jndhegning, er til liden Nytte 
og kan neppe krede for Fcehovder, end sige for Faar. Saa 
vel Riisgierder som levende Gierder ere gansse ubekiendte 
Ting i Thye. Men denne Mangel paa Jndhegning kan 
ikke lcegges Thyboerne til Last som en Mangel paaVindr 
flibelighrd; men Vanflelighederne ere her storre end am
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dre Steder, Hvor Grnnden er Kalk, oploses denne af 
Frosten, ogDiget skr «der ned. Hvor Gründen erGrnns, 
gaaer der ikke meget bedrr. Paa andre Steder künde vel 
Diget staae, men hvorfra tages Gierdsel? her mangler 
alt baade til Niisgierde og levende Hakke. Hvidto»'» Ha
des ikke, vg de ffarpe Foraarsvirrde ville stkkerügcnrilim 
tetgiore denne og andre Tvrnes Vept paa st Dige. Vel 
kan det stges , at Plantning hidtilikke er sorsogt; nienden 
som kiender densaakaldteSkaj, Foraaret, tor neppe giore 
stg wegen Forhaabning. Dog er der eet T rse, son> trod- 
ser Vindens Skarphed, nemlig Hylden. Jcg rroer, at 
dersom denne enten blev plantet paa den vestre Side af et 
dvbbeltDige, ellereg blander imellemHyben, Slaaenog 
andre Torne, da ville den forskaffe Liste en saadan Lye, 
at de künde voxe. Hplden har vgsaa der Forti in , at den 
ikke saaledes som andre Troeer afcedes og bcskadi'ges af 
Faarene. Dersom den vmtalte Flaekgroft med Dige paa 
hver Side, skulle vcere til nogen Nytte som Hegn, da-fvr- 
mener jeg, at der maatte plantes Sandtidse, Slaaen, 
Hyben o. s. v. paa begge Sider, som giennemvcxne med 
Brambeer Klynger künde opfylde Groben. Derre ville 
give et tilstrcrkkeligt Hegn, vg somved Hielp af Digsrnes 
Bestkyttelse sikrest künde voxe nnder Lette Klima. Et lidet 
Forssg har jeg ogsaa giork paa denne Maade. Gid Thyr 
hoerne, som ere saa ubekiendte med al Zndhegning, ikke 
fremdeles mangle fornoden Vejledning og tilstrcrkkeligOpr 
muntring til denne saa vigtige Sag!

Steengierder ville vist no? vrere det meest passende 
Hegn i Thye. Det mangler Heller ikke paa gode Steen- 
klsvere, som meget vel forstaae at strtteetSteendige. Men 
Thyland har ingen Fvrraad paa Stene, som künde v«re
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tilstroekkelige til saadant Brug. Dersom her fandtes fam 
dan MamgdeKampstene som nogle Steder i Sielland eller 
ved Niim i Jylland, ville Thyboerne bist ikke forssmme 
at giore Anbendelse deraf. Men det er endog vansVeligt 
at faae Stene samlet til et Haugedige. — Haugerne jndr 
Hegnes almindeligen enten »red Flintstene, som findes i 
Kalken, eller med Digeterv, som graves i Hedcrne, og 
hvoraf opfores 2 — 2§ Alen hoje Diger. As saadanne 
Iorddiger er ncrsien ethvert Huns omgivet, vm ikke for 
ak indhegne en Hange, saa dog for at frede de lave Tage 
for Kreatnrerne.

Norden og Ästen for Thisted ere Vejene meget gode 
thi Kalkgrunden modtager letteligen Vandet. Men i den 
sydlige Deel af Lander, hvor Jordbnnden er Rodleer, ere 
Vejene til vissc Tider meget besvoerlige at fare. Naar Vejene 
her engangskalanleegges og istandftettes, har man et ypr 
perligk Middeli de mange Smaasteene eller Ser, somfindeS 
stiavel ved Fiorden som paaAgrene. SleenkisterogBroer 
vpsorer nian fortresseligen af hugne Stene.

1 7 .  P arcellerin g.

I  de senere Aaringer er Oplosning og Udstykning, 
saavcl af Herregaarde som Bondergaarde, meget kommst i 
Gang. Omlrent i den stdste Halvsnees Aar ere folgende 
Hovedgaarde vploste og enten a lt , eller det meste af Vom 
dergvdset bortsolgt: Nsrtorp, Rostrup, Hland, Srum, 
Fadersbol hvormed Norhaagaard bar forenet, J rup, 
Stamhuset Destervig Kloster, Stamhuset Todbol mel> 
Dsdninbisgaard, Stamhuset Kielbygaard og Merupgaard. 
De komplette Herregaarde, som endnu habe alt fitBonr
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dergods, ere mi kun: Ulstrup, Kovstrnp, Tandernp og 
Hindsels. Nortorp var det forste Gods, hvis Bonderfvr 
en halv Snees Aar siden bleve Selvejere. Og da Inder 
gods den Tid enönu ikke var i saa Hof Prüs, saa stk Fcer 
sterne deres Gaarde for godt Kiob. Det er derfor ikke 
uden Grund, at de har satHr. Byfoged Lem vig etTak« 
nemligheds Minde, fordi Han som Herredsfoged cpmun- 
irede og understottede dem til et Kiob, der nu er dem li- 
gesaa fordeelagtigt, som det den Gang forekom dcf betwn- 
keligt. A f Nosirup Gods, svm for en 6 Aar siden blev 
fdlgt, betalte Gaardfasterne omtrent ,vo Ndlr. fo r« Lde. 
Hartkorn. Det af Alands Gods, som omtrent paa samr 
me Tid blev folgt, var nwfien i samme Prüs. Todbsl 
vg Jrup folgte alt deres Gods i Aarene 1799 og i stoo , 
hvoraf Prisen for i  Tde Hartkorn til Gaardfsesierne var 
imeüem 150 og 200 Ndlr. Vestervig Gods, som for det 
mesie blev folgt i Aaret 1799, kostede ogsaa heyimod2Oo 
Ndlr. t Tde. Hartkorn. Kiolbygaards og Ullernpgaards 
Ejere erfare nu vel, at Bonderne af andres Skade 
ere blevne mere frygtsomme for Selvejendom; men dvg 
vife de, üt det er muligt at bringe Bonden til at lade sig 
kalde Selvejer, endog paa haardere Dilkaar end tilforn. 
Thi i Hillerslev har Gaardfoesiere af Ullerupgaards Gods 
udlovet 400 Ndlr. for i  Tde. Hartkorn, og i Skinnerup 
Sogn skal rn Mand have forbunden sig til 6oo Ndlr. for 
hver Tonde af sit Hartkorn.—Niesten alle de oplosteHer« 
regaarde have faaet Bevilling paa Skattefrihed fvr Ho« 
vedgaardstaxten,  endskiondt Bondergodset bortfaeiges.

Hovedgaardenes Adsplittelse haver ogsaa givet An« 
ledning t il mange Bsndergaardes Adsplittelse. Thi Bon« 
derne kisbe nu deres Gaarde saadprt, at Kiebesummens



Nenter ere dobbelt eüertredvbbelt saa störe som den forrigs 
Landgilde. For at sormindske deUdgifter,somsnart erfares 
at vsere uudhoidelige, griber den nye Selvejer til det 
nemmeste Middel Udparcellering. Han scrlger da nogle 
Stykker af sine Iorder, for kun at have de samme Udr 
gifter, men kommer alt for snart til at fsle, at Han nn 
kun har det halbe Iord . Saaledes er i de senere Aar 
Husenes Antal blevet meget forsget, og Gaardenes Antal 
derimod formindffet, efterdi adstillige Gaarde er? gansfe 
forbandlede til Hufe, og andre ere aftagne i Storrelse. 
Bondergodsets Talg har desuden og habt til Folge , at 
Hovedgaards Markerne til de fleste af omtalte Herregaarde 
ere blevne udstykkede haade til Gaarde og Hufe. Saa at 
Folkemoengden unoegteligen meget er hieven fvrmeret.

At bestemme Nytten eller Skaden af saadan Selveh 
endom og deraf flydende Udsiykning, er maasfee vanske- 
ligere, end mange formode. At Bsnderne blive Selvejr 
ere,og derbed opmuntrede til at drive deres Gaarde med 
siorre Lyst, og desuden befries sra det besvoerltgeHoverie, 
kan ikke andet end glcrde enhver Ven af Bondestanden. 
Men naar man kiender den Maade, der sikeer paa, og 
hvilke Folger det har for mangen «n Bonde, da bliver 
Sagen at betragte fra en anden Side. Det saa kaldte 
Slagterr System, som saa meget er kommen i Drug,foxr 
tiener bist ingen Berommelse. Mange af dem, som sark 
ge Donderne deres Gaarde, - il sikkerligen selb tilstaae, 
at de mkndre har Bondens Vel, end deres egen Fordert 
for Ajne. Dersvm det blev Bonderne tillaLt ikke for at 
vorde Selvejere, end enhver selb hapde Lyst og Ebne til 
at vcrre der, da ville det vel gaae langsommere frem; men 
enhver ville doe sikkerligen kiobe, saasnart Han havde, elr



ler saae Udveje tisiPengeue. Men dersom den Fattige^aa- 
velsom den Formuende under allehaande Foresiillinger og 
Trudsler drives til at kiobesirax, da bliver det en nodvein 
Lig Folge, at mangen en Bonde, der ncerede sig vel som 
Zcester, maae som Selvejer see sig skildt ved Alt. Det 
kan jo vcere Gvdsejeren ligegyldigt, om Bonden end siet 
intet kan betale paa sit S ted, naar Han kun nnder Loste 
af nogle Aars Kredit af den hele eller ^ af Kiobesummen 
v il lade sig kalde Selvejer; thi da F«stebrevet derved er 
vphtrvet, er det nu en let Sag som Kreditor at udjage Bonr 
den af det S ted, hvvri Han som Huusbonde maatte lade 
Ham sidde. Det er vel mere end toenkeligt, at een og anr 
den Hosbonde eller Forvalter bringer Bonden til at blir 
»e Selvejer ved Midler, som ikke ere alt for <rd!e. Naar 
f. Ex.de tvende Betingelftr forelcegges Bonden, at entcn 
skal Han kisbe sin Gaard til en foresat P riis, eller og der 
fkal tages af den bedste Zord fra Hans Gaard til et Par 
Huse som jkal bygges midi inde paa Hans Jordlod, da 
nsdes Han vel til aftvende vndeT'ng at vwlge det, hvvrr 
ved Han troer lcrngst at künde afvwrge sin Ädeioeggelse. 
Man bor vel ikke troe det, at en Godsejer ffulle under 
en Byes Udskiftning, og dette er den begveiiiineste Tid til 
sit Djemeds Opnaaelse, kalde den ene Fasier til sig efter 
den anden vg true enhver med, at dersom Han ikke kiober 
sin Gaard, sikal Han flytte ud paa den ringeste Udmarks 
Lvd, vg naar de afFrygt derfor alle ere blevne Selvejere, 
da vvrrlade dem til deres egen Skjebne, ubekyimet oi», 
hvem den befrygtede Lod tilfalder. Man künde vel n<rvr 
ne flere Mueligheder; men det er nvk t il at gjere det der 
zribeligt, at ikke alle Bonder blive Selvrjere med deres 
zvde Villie. Vel er det sandt, at > Tonde Hartkorn adr 
skilll'ge Steder i Danmark derales dyrere end her; men i
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Thye, hvor for det meste kun haves 6 — 8 Tdr. Agerland 
til r Tonde Hartkorn, hvor ingen Skov haves og kun li- 
det Eng, vise Fslgerne, at Jordegvdset er bragt ti! en 
Priis,svin efter noervcrrendeDyrkningsmaade er for Hs-, 
da mange nsdes til at sirlge deres Steder, deelsfordi de 
ikke kan svare Udgifterne, deels fvrdi de ikke kail kaae 
Penge til Laans. Unoegteligt er det, at Beistand var til- 
forn alnttndeligere iThye hos Fcesierne,end nu hos de nye 
Selve-«re, og at den thylandske Bonde tilforn ikke var saa 
afhcrngig af Herremanden, som den sättige Selvejer nu 
er af sin Kreditor.

Endftisnt det ingen nodvendi'g Folge er, at Hoved- 
gaards Markerne skulle udstykkes, fordi Dsndergodset 
scrlges, da egen Dyrkning, endskisndt kostbarere, altid 
lover bedre Frugter end Hoverie-Arbe-de, saa erdotdog 
almindeligt i Thye, at vgsaa Hovedgaards Markerne ud
stykkes til Gaarde og Hufe. Om dette kan vcrre gavnligt for 
Skaten, naar den skal undvwre de Pengesummer, som 
tilforn indkom for det fra Herregaardene folgte Korn og 
Kreaturer, vover-cg ikke at sige. Men at det vil vcrrc til 
Skade for den rhylandste Bonde efter Hans noervcrrende 
Indretning, er unoegteligt. Den vigtigste Jndkomst har 
Bonden her i Landet altid havr af sin Ovcrgavl, iscer af 
Stude, som Han aarligen künde scelge til Herregaardene 
og faae vel betait. Dersom nu de störe Gaarde ophaeves, 
maae denne Handel siandse. I  fiere Henseender formener 
-eg det desuden nyttigt, at er vist Antal störe Ssedegaar- 
de, omtrent paa 20 Tsnder Hartkorn, bleve vedligehvldte. 
Saadanne- Gaarde künde nndertiden bekomme Beboere, 
som udenfor Bondestanden havde nydt en bedre Oplys- 
m'ng, vare frie for -ammel Slendrian, og med Lysi og
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Evne künde foretage sig Forbedringer k Landvoeftnet. En 
saadan mere vplysi Klasse afÄgerdyrkere, er saa vigtig for 
et Land, at den ikke ved overdreven Parcellering burde der 
rages en passende Dirkekreds.

De mange smaaeBondergaarde,som nu vpsiaae der« 
ved, at Noden driver saa mange Gaardmcend til at scel, 
ge Iord  fra deres Gaarde, pil vgsaa have skadelige Dirk, 
ninger for Agerdyrkningen. Del er der sandt, at en lir 
de» Jvrdlvd, vel dyrket, kan b«re lige saa wegen Frugt 
som en storre, der dyrkes siet. Men Erfaring viser, at 
de smaae Gaarde dyrkes ufuldkomnere, end de storre. Der 
boerne af de smaa Gaarde befinde sig almindeligen i en 
forknyc Tilstand; de have intet ar scelge til deres Skatter 
cz Rentepenge, enten af Korn eller Kreatnrer; men vfte 
maae kiobs; de fortcrre hvert Aars Avl, saa de neppe 
have Korn at saae i Jorden, og have hverken Lyst eller 
Kraft til enten ar dyrke deres Iorder vel, eller at rcenke 
paa Forbedring. Der er saare sieldenk, at see en Gaard, 
mand, der har mindre end 42— 50 Tender Agerland, el
ler rettere, som ikke kan saae 20 Tsnder Korn, her at 
siaae sig vel.

Men den ftadeligsie Folge af lldstykningen, er de 
mangfvldige Huse, som derved fremkomme. Ieg veed, 
der er at tale imod Tidens Aand; men ikke imod den Sands 
hed, som Erfaring daglig bekrTster i den Provinds, hvorr 
vm her handles. Saa glaedeiigt det end er, at see Folter 
mcengden tilrage i et Land, naar Vinftibelighed og nye 
Noerinasveje tilrage med den, saa ssrgeligt erdet at see 
en Hoben Familier at leve et kummerligt og afhcengigt Liv, 
»den at kunne ernrre sig selv. Man feiler meget, naar 
man ubetinget vil siutte fra een Provinds til alle andre.
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I  Sjelland staae adski'llige Noeringsveje aabne for Huusr 
wanden, vg Han mangler ikke der Arbejde, som berales 
Ham saavel, at Han letteligen kan erncrre sin Familie. 
Anderledes er det i Thye: her mangler det ikke peia Tjene- 
siefolk eller Daglejere; men mange af bisse mangle Arbejde. 
Her falber ingen Forrieneste med Gjerder, Grofter, Skov- 
ning og saa meget andet Arbejde, som foresalder andre 
Steder. Derfor kan vg en Daglejer haves her om Win
teren for 4 ß. og vm Sommeren for 6 eller 8 ß. daglig, 
hvormed Han ikke kan fode Kone vg Born hiemme. I  
Winteren 1800 og i Sommeren iZ o r, da r Tonde Rng 
kosiede 7 — g Wdlr. vg r Tonde Byg 28 Mark, saaes det 
al Folkennrngden var stör nok ester Nceringsvejene, da fo- 
re st«rke Karle og Mirnd i detle dyrb Aar saae sig nodre 
til at gribr Dettelsiaven; og det samme fees, desto vcrrre 
endnu dagligen.

Lad end Hnusmanden have Jord, vm der endog var 
i  Tonde Harrkorn, vg saa meget behoves mange Steder 
til 2 Koer og nogleFaar, saa er dog Hans Forfakning siel- 
den god. Han er alt for afhcrngig af Gaardinanden, da 
Han til al sin Plsining vg Jords Dyrkning behsver Gaardr 
mandenä Hielp. Er Hnusmanden Haandvoerksmand, 
Tommermand, Smed eller Taekksr, kan Han giengjcrlde 
det med sit Arbejde; men for andre er det besvcrrligt at 
faae Jorden dyrket. At ploje for Vetaling, gjsr Bon
den ikke gjerne, meget faa Gaardnurnd lade sig formaae 
t il,  for 2 Marks Vetaling for et Plovbeed at dyrke an
dres Jorder; etPlovgil-e bevcrger maasikee lettere dertil, 
men er knn til liden Nytte; af Barmhiertighed at ploje 
alle HuusmsslidenesJorder, dertil er deres Antal vel stört. 
Det er altsaa naturligt, at Hnusmanden faaer sin Jord
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flettesi dyrket, vg dsg er det Ham der betaler sinJorddy« 
resi; thi de mindste Lodder er altid i Forhold de dyresie. 
i  Tonde middelmaadig god Vrsdjord, uden Bygning, ko
ster nu f. Ex. i Skjoldbsrg over 40 Rdlr. Envskisnt 
Hnusmandeu saaledes maae nsjes ined, paa hvad Maa- 
de eg li l hvod Tid Han kan at faae sinIord dyrket,s°aa er 
der dsg ikke uden af Grund, at Gaardmanden siger: at 
det kun lidet kan nytte Ham, at Han har kiobt sig frie for 
Hoverie, da Han nu maae gjyre bet Arbejde til Huksne, 
sein Han fordum gjorde til Herregaarden. Saaledes ere 
de mange Hltse ti! Byrde for Gaardene og Huusmcrndene 
srlv ere ingenlunde lykk l̂ige derved; thi hvorledes sikal 4 
Gange saa mange Mennesiker, under haardere Vilkaar og 
ved en flettere Dyrkuing, leve af den Jord, fsm tilforn 
neppe künde fode en Familie? Naar derfor Hr. Hoegh vp- 
muntrer kil Formerelse af Huuse med z etter 6 Tender 
Land, da er det sikkert ikkun Hans Mening, «»der den Be
tingelse, at Hans vel udtcenkte Plan for saadanne Jord- 
lodders Dyrkning, blev fulgt. Men hvor intet deraf fol- 
ges vg hvor, om ikke ander, saa dog Mangel paa Jndheg- 
ning,forhindrer Udferelsen, der vir nok enhber tcenke an- 
der'edes om de manze Hnnslodder. Man maae ej Heller 
troe, at denne Hunsmcendenes Formerelse har Haft gavnr 
lige Dirkninger sor Flid og Dindskibelighed, etter for Mor 
raliteccn i Almindelighed. Mangen en Huusmand drivcr 
sin Tid med at rygte og passe si»Koe,vg lever af sinAvl, 
saalcrnge den cilsirsekker, og naar Nsden driver, gaaer 
Han enren selv ud, etter jager sine Born ud at tigge, for 
at indsamle Forraad igjen til nogen Tid. Flid, Scrde- 
lighed og god Borneopdragelse, vil neppe kunne trives um 
der saadan Fsrfatning. In te t Skolevaesen etter vffentlig 
Foranstaltning vil vkrre istand t i l ,  i mange Aar, at vp-
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rette det, som paa dsnMaade i de sidste Aar er nedbrudt. 
Endcg den flittige Huusmand vil neppe voere istand c,l 
at beskytte sig for trykkende Armod, naar Sygdom, Al- 
derdom, Bornestok, eller dyre Aaringer indtreffe. Saa 
at, dersom Han ikke frisies tilTyveri cller aabenbarr Bet- 
leri, saa maae Han dog vtrre afhcrngig af sineSognrfslks 
Barmhiertighed.

- Saalcrnge man altsaa ikke veed at anvise Huusnnrn- 
dene saadant Arbejde, hvormed de kan ernkre sig og Fa- 
miüe, troer jegikke, at man ffulde paastynde deresMang- 
foldiggisrelse der i saa mange Henseende truer med at 
ville blive ffadsliz og farlig. Ingen kan inderligere enffe 
Fvlketallets Formerclse end den, ssnr skriver dette; men 
Han onsker, at Fcrbrenelandet ikke aileeur skulle Hase man
ge, men ogsaa lpkkelige Beboere, o^atFabrikrrne og Rsr 
ringsvejene maatte tiltage i samme Forhold, sour Folke- 
mcriigden. Naar Hufe bleve byggede paa passende Sie
der og iet rigtigt Forhold, künde de vaere til Nytke. Paa 
nogle Steder isrr ved Liimfiorden künde Fiskeriet sysstl- 
scetle flere Han,der. Paa andre Steder ere ULmarkeme 
saa störe og langt fraliggende, at der var godt, om samme 
bleue folgte til nye Gaardes og Hufes Oprettelse. Men 
for ak Ting maatte Gaardene, der dog « de vigkigste Til- 
fcrlde udgiore Landers Styrke, ikke derved gieres alt for 
sinaae eller formindffes i Antal. Hvor der ikke haves andre 
N^ringsveje, og saa lcrnge Vmdskibelighedsgrrnene ikke 
ere siere, burde vist nok Husenes Antal i et Segn ikke o- 
vergaae Gaardenes. Og jordlose H»se burde ikkun v«re 
til for saadanne Veboere, der ved een eller anden Haand- 
tering knnde ernoere sig. For at oplyse hvor byrdefuldk 
der er for rtSogn at have mange Hnse, vil jeg anfore
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SkioldbsrgSogn, som bestaaer af 25 Gaarde og 50 Huse, 
hvoraf de fieste have Jord. Foruden jcrvnlige Byrder 
med at dyrke Huusmcendenes Jorder vg anden godviilig 
Undsrststtelse, som Gaardmwndene daglig maae vise de 
faltige iblandt dem, har dette Sogn 5 hsjsttr<rngeude Alr 
misselemmer, ssm nyde omtrent iFTsnderKorn og zNdlr. 
i Penge aarlig, desuden betales io  Rdlr. for et forcrlr 
drelss Barns Opfodning, og i Ansaetningspenge for de 
Faltiges Extraskat betaler Sognet z Ndlr. 2 Mk. 14 ß. 
Naar nu hertil regnes 8 — 12 omstrygende Betlere daglig, 
hvoraf neppe nogen gaaer dort ringere end med iß . ,  vm 
ikke i Penge, saadog i Vahre, og man bettrnker de störe 
Skalter som hvile paa Hartkornet, de aarlige Nentepenge, 
der tillignned saamange andre Udgister skal udredesaf en 
Eaard, saa sporges: om det ikke er en Samvittigheds 
Sag at formere Husenes Antal? da ethvert Huus, som 
kasies paa et Sogn, bliver dobbelt byrdefnldt, baade fordi 
de Trcrngendes Antal derved formeres, vg Sognets Styrke, 
etler de, som ffal beere Byrderne, nemlig Gaardene, der- 
ved formindskes. ' '

18. Oldtidens Mindesmarker.

T il de crldste Mindesmcrrker frafordumsTid kan med 
Nette henregnes den ualmindelig störe Mcengde G ravr 
ho je , som findes ncrsten over hele Landet. Det er ikke 
faa Steder, at man paa een Qvadrat M iil kan toelleor 
ver ioo af bisse. De findes meest paa Hederne, formor 
dentlig fordi man paa Indmarkerne har benyttet flg af 
Jorden, og udjcevnet en Deel af dem. Inden i adjkillige 
af diffe Gravhsje, som ere udkastede, ere fuydne Stene 
satte, i en Fiirkant, vg i Kunden en Krukke etter Urne med
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Aste og Bern. Man fortcrller ogsaa vm Svard af Malm 
vg d. I. som nndertiden stal vcrre fundne deri. Der synes 
rimeligr, at sildigere Slcrgrer har benytlet sig af celdre 
Begraoelses Heje; rhi nndertiden findes, naarden ydersie 
Jokdstorpe aftages, flere Astekrukker indsatte paa Siderne 
af en Hoj. Saa at formodenrlig nvgle af de Hoje, i hvilke 
findes Urner med Aste, ere aeldreend den saakaldre Brande- 
Alder, endstiondt de fieste Spor dog vidne vm Ligenes 
Forbrcrnding. Nundl vmkring nogle af disse Heje er sat 
en Nad störe Slene; men de flesie have ingen Stene »
den vmkring sig. Disse mange Gravhoje synes at vidne 
vm Thylands tidlige Befolknmg, vg det paa den Tid, 
da vore Fcrdre segle dereö Ncering paa Sven, og derfor 
helst udvalgte Seudtil Habet liggendeOpholdssteder. Man 
veed jo faaledes, at paa Vesterhavels Her og lignende 
Steder ogsaa findes mange Gravhoje. Forinvdentlig har 
Sandrevlerne og Sanoklitterne den Gang ikkegiort Thy
lands Havkyst saa besvarlig som nn, saaat det har vcrrel 
nemt, herfra at giere Tog kil England og andre Lande. 
Muligt at her vg den Gang har vKretHavnogIndsejling 
ved Vesterhavet.

En anden Slags gamle Mindesmcrrker ere de saa 
kaldte Dysser, Does, Daaes ekler Koner, hvoraf her 
gives mange. De lobe alle i en ligeLinie lüg en Boldeller 
D ige; men de have ikke alle det samme Strog. Formo- 
dentlig have de tient til Forsamlingssteder baade i religiöse 
vg politiste Anliggender. Almuen anseer dem fvr Kam- 
pegrave. Man gier den Forstiel i Bencrvnelsen, at de 
svm ere omgivne paa Siderne vg Enderne med en Nad 
Stene, og som almindeligen ere delLngste paa vmrrent 
io« Aien ?g dervver, kaldes Koner, og de kortere, som



ingcn Stene have, kaldes Deines. Derscun nogleafdem 
have voeret almindeligeBegravelses Steder, ligesonivore 
Kü'kegaarde, da har det fikkerligen kun vcrrer de sinaae 
uden Steen, thi de andre ere ogsaa ved Enderne bearend< 
sede af störe Slene, saaat de synes paa een Gang at have 
faaet deres he!e Laengde. At disse Koner have tient til 
religiöse Samnrenkomster, er tydeligt nok. AlleneiSkivldr 
borg Sogn ere 4 Steen-Koner og 2 Daase, nemlig een 
Kone ved Mogelvang paa ivoAien, paahvisMidtenylig 
laae en stör Offerfieen, — i denne lader AImue.Sagnet en 
Kcempe vcrre begrabet, ved Navn Ville, hvoraf Vildsund 
ffuide have Navn — Norden for Aaes ere z , af hvilke 
den fsrste er 75 Skridt, den anden Z8 og den tredie og 
ncrdligste izzSkrid t eller i68Alen. Paa den ene Ende 
af den forste fees Offerstenen endnu, ligeledes hviler paa 
den sidste endnu ovenpaa 5 Stene en overmaade stoerfiad 
Steen hvornnder er en firkantet Hule 4 Alen lang, 9 
Qvarteer bred og 9 Qvarteer hoj. Saadanne Huler finr 
des fiere Steder under disse Offerstene. Sikkerligen have 
disse firkantede Huler ikke vaeret uden Hensigt, da de ere 
mjagtigen daunede derved, at den fladeSide afdeopsatte 
Stene vende indad. At de have voeret dybere tilforn, 
forend saa ineget Jord har samlet sig deri, er troligt. 
Mallet mener i Hans Jndlcdning udi Danmarks Niges 
Historie Sid. 74, at disse Huler have tient til at modtage 
Vlodet afOfferdyrene. Den ene af disse Kouer ved Aaes, 
vmkales i Holbergs Geografie. Paa Skivldbvrg Hede er 
en Daaes z ; Skridt lang, og en anden sees endnu ved 
Sonder Skioldbrrg. Strax Nordvest for Thisted ligger 
en Kone, ssm er 200 Skridt lang, hvorpaa ere z Forhojr 
uinger, r paa Midten, og r paahver Ende. Ikke langt 
dersra fvndeii for Draxbek er i  Koue paa rzs Skridt,
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hvorpaa ti'.forn ogsaa har staaet et Alterbvrd. Vesten for 
Thvrsted paa Heden er en stör Steenkoue, kalbet Dover 
nun, paa hvilken endnu hviler en stör Offersteen paa 4 
störe Grundstene, der ligeledes banne en Hule, hvori 4 
— 5 Menneffer kan sidde beffyttede for Regn vg Dlcest. 
Srrax norden for Sjsring Kirke ligger en mindre Steenr 
koue, zch Skridt lang, hvorpaa endnu ligge nogleafde 
Stene, der have vcrret Stotterfor Alterbordet, som er 
bvrttaget. Saadanne Kouer vg Daase findes endnu i 
Hundborg, Hillerslev og mange flere Sogne. En vis 
2Erbsdighed har fredet disse Alderdommens Mindesmoerr 
ker hidindlil ; men nu benytter man fig af Stenene ogbortr 
forer Jorden. — Foruden disse Offerstedereller Altere, som 
ere oprejsic paa Fvrhojninger, findes ogsaa adskillige Alr 
tere paa jevne Steder, hvor ligeledes en meget stör stad 
Steen hviler paa 4 andre Stene. Et saadant Offersted 
fees endnu strax nordvest for Thisted, og fiere Steder.

LigesomAlterne have vcerek mange, saa findes herog 
mange af de saakaldre Tordenkiler, eller reltere Offerknir 
ve, som ere tilhugne af Flintstene. Nogle havefuldkomr 
men Lighed med en spids Kniv. A f dette Slags har jeg 
een, som mere ligner en trekautet F iil, hvoraf Bladets 
Lcrngde er Tomme; men maaffee ß Tomme er afbrudt, 
denS stsrste Brede er ^ Tomme, vg Angelen, hvoraf no- 
geter afbrudk, er 4 Tomme lang. En anden Slags, som 
maaske have rienk som Arbejdsredstab til adskilligt Brug, 
har en nogenlm.de kileformig Skikkelse. En saadan, af 
middel Slorrelse, ndgiori Langden 8 Tommer, ogiBre« 
den z f Tomme i den brede Ende eller mvd Odden, og a? 
Tomme i den smalle Ende eller paa Haandtagrt.—Stridsr



nxerog Stridshammere, dannedeafSteen, ere ogsaa fnndne 
adskistige Steder. —Sverd af Malm stal og vcere fundne 
i nogle Gravhoje.

Jblandt de mcrrke'i'gste Spor af gamle Bygninger, 
n'dmcerke sig Sjoring Voide, som ere beligqrnde tet ved 
den ostre Ende af Sioring See, der, hvvr Speri'ng See 
gyder stg i Kenne. Baade Forhojningen, hvorpaa Borgen 
eller Slottet har siaaet, og Voldene, som have omgivet 
det, ere endnn uforflyrre'de. Borgen har vel ikke vceret 
afsior Omfang; men saavel Forhojningen som Noldene 
have vceret tennnelig hdje. Dolden er paa z Steder giem 
riemskaaren, hvsrigjennem Vandet har gaaet nidfraSjsr 
ring Sec ogvpfyldt Graden. Maasike ogsaa Skibehave 
jagt derind, vg Vmdebroer have forenet de adskilte Dolde. 
Den nu ncrsten udksrrede Grav er for ncrrvcerendeTid >; 
Skridtbrsd. Forhojningen «Midten, somhar vLretfirkan- 
ket, er endnn i5Ä lenhsj, og dens Omkreds ved Gnmdeu 
er 170 Skridt. Borgen, som Hader lagt herpaa, har 
formodentlig vceret af Mgttghed, da det er hojstn'meligt, 
at der sra Vesierhavethar vceret Jnbsejüng derkil. Vei hr-r 
Sioring See nu et ganske andet Leb, da den udayder hg 
i Ljimfiorden i Ncerheden afVesierbig; men det erikke uri- 
nieligt, at Flyvesandet har kunnet tilstoppe denne Soes 
Adlob, lrge saavel som det stimme er ffeet med Vang See 
vg Nvrs-Soe. Beviserne for denne Formodning ere: 
En gaunnel Mand fortcrller, athansFader künde erindre 
en liden Bcrk fra Sioring Soe til Havet; NavnetFcrr- 
gegaard, som en Gaard i Tvorup Sogn endnn fsrer, 
tilkiendegiver, at derfra maae have vceret Overfart til 
Jandrup Sogn, medens Ssen gik lcrngere mod Vesten; 
VisenomKong Nilaus, som skal have bvet paa dette S lot 
bestyrker ogsaa denne Formodning, hvori det heder: "Kong 
Nilus lader grave de dybe Grav fra Sjoring Soe ti« De-
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fie-rhav." DersomJndsejling ikke havde bceret fra Havet i 
Cisring Sse, synes Holmsne i denne og i Spering Sse 
ilke athavevoeret af den Vigtlghed, at man derpaa skulle 
have bpgget Borge, hvvraf der dog endnu findes Spor» 
Disse Holme beere endnu Navn af Borg: FeergegaardS 
Borg og Seegaards Borg. Paa denne Seegaards Borg 
ellerHolm i Spering See, sees endnu Forhejninger hvorr 
paa uden al Tvivl har staactBygninger; for faaeAarfiden 
blev paa der Sted endog opgravet en stör ege Poel, som 
havde voerer uedrammet. Paa den Holm i Sioring Sse 
som ligger til Fcergegaard, findes endnu Stene som Ruder 
ra af fordums B org .— En liden Forhejning, hvorpaa 
Onun S lot tilforn har siaaet, er endnu kiendelig tet ner 
denfor Hrum Gaard beliggende midt i dcnAae, somlsber 
der fi.rbi.

Kapelstcne, kaldes Rudcra/af et Kapelsom har lagt 
tet ved Fjorden Vesten for Thisted, hvis sidste Spor for 
2 Aar sid-n bleve bvrrragne. Et Marked, som holdes 
paa de» Plads noer ved Draxbcek, kaldes deraf Kapelster 
ne - Marked. Formvdentlig har Thisted Kirke engang v«r 
ret far i Band og B»en derfsr stet stg nsdt til at bygge 
fi>, et Kapel. Maaske luau künde antage, at dette Kar 
pe! er blevet til veb samme Lejlighed, som det der hak 
v«rek vcd Hvidberg Kirke paa Thyholm, da nemligBiskop 
Olaf Glob blev ihjelstagen for Alteret i Hvidberg Kirke 
af Zens Glob > Aaret i2Sr. Formedelst hvilket Mord 
ikke allene Hvidberg Kirke; men hele Stiftet blev sadt i 
Band. Endnu er andet Kapel, hvvraf sees Spor ved 
Kapelgaard i Nocrheden af Vesiervig, kan vel henssres t il 
samme Tid. Thi disse z Sogne, som de stsrste i Landet, 
har bedst kunnet forsyne fig med Kaprller i Mangel af 
Kirkernes Brug. l



Man finder adlkillige Steder paa Lynghederne, f. Ex. 
ved Sender Skjoldbcrg, mange gamle Diger og störe vg 
finaae Jndkastninger. Ingen veed, fra hvad Tid disse 
med Lyng begroede Diger ere, og for Udflistningen laae 
disse Jndkastninger i Fcrlled med det ovrige. Der findes 
hist vg her paa saadanne Steder Spor afPlojning ogDyrkr 
ning.- Herved ledes man altsaa til Jormodning om, at 
Landet i celdre Tiber har vcrret mere befolget vg Jorden 
fiittigere taget i B ing; men at disse Jorder, af Mangel 
paa Dyrkning ved Fvlkemcrngdens Aftagelse, euren ved 
Pest eller andre Forstyrrelser ere blevne forringede og til/ 
fidst begroede med Lyng. Man veed endnn at lale om 
Pesten, og en Fordykning paa Sjoring Kirkegäard vesten 
for Kirken, anfees for en Pestkugle fra den forte Dods 
Tid.
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Liden Kirstens Grav *) vifes endnn ter »den for Ve/ 
fiervig Kirkes nordre D er, hvorpaa ligger en F Älen lang 
smal Steen med 2 ophcrvede Kors. — Thoge s Kilde, som 
skal have vcrret paa Vestervigs nedre Kirkegaard, ogTho/ 
gers Kors ere nu ikke mere til. Stedet hvor Vesiervig 
Svgns forrige Kirke stob, er endnn kiendelig paa der 
meldte Kirkegaard.—AdffilligeJndffrifter paa Gravsiene, 
paa Klokker og i Kirkerne maae her forbigaaes.

At der paa mange Steder findes Trceer og Tr«roder, 
Neder 0. s. v- i Mvserne, er tilforn omtalt. — At Havet 
har forenet fig mcdkiimfiordenigjennem TvedsKjcrr, stak 
jeg ved Hundstrup Sogn söge at godtgiore. — Paa nogle 
Steder, nemlig i Ssterild, Viisbye og Bedsted Sogne 
findes Dsters Skalier. — Fsrstenede Echiner ere megeral- 
mindelige. —Ved Liimfiorden ünellem Thisted og Draxbcrk

* )  S e e  Danffe Kirmpevkser, 4 P art 4 1 ,  om Waldemar r kg 
Hans Soster.



findes adffkllige Forsteninger af smaae Ssedyr, deriblai^t 
ikke siclden smaae femkanrede Nor, omtrent 2 Linier i 
Gieunemsnit, betegnede med regultrreSiriber og Pimkter 
der fvrmodentüg er kkelminrkolitliu8 kiiciis ^lkerir.

1 9 . Bestrivetse oder hvert Sogn i Scerdeleshed.

De Landkort, som Videnffabernes Selstab har lm 
det udgr've under No. 5. og 6, so estitte meget nsjagrigen 
hele Thyland og gjsre anden Afbilding overflodig. Doz 
ere deri indloben nogle Urigtigheder iscer i Dencevnelserne, 
som bor rettes, forend dem! kan henvises med Sikkerhed 
og som altsaa her maaske ikke upassende anfores. Den 
til kan paa körtet No. 5 henregnes: for Sovsted i Hr!,' 
lerslevSogn, stkal lceses Skovsted. En liden Holm osten 
for Hoxer, laldet Hexer-Ron, er forglemt. Nsrtorp i 
NoehrSogn, er ingen Kirke, den var tilforn en Herregaard. 
Agerholm er ingen Gaard, men en Bye. Sandgade i 
Hster-Vandet Segn, ska! Hede Sandgaarde. Herreds; 
grendsen imeüem Hillerslev og Hnndborg Herreder ssal 
gaae senden om Skinnerup, saa at dette Sogn loegges 
til Hitterslev Herred. Jsteden for störe og lille Hitler ffat 
lcrses störe og litte Hitterslev. Anexet til Thisted hedder 
ikke Thisted; men Tilsted. En Holm i Sjoring Soe til.' 
hörende Fcergegaard i Tvornp Sogn, er udeladt. Hvor 
Hster  ̂Skioldborg er betegnet, stkal staae Sonder Skjoldr 
borg, AsterrSkjoldborg kan deumod ude!ades,da denne 
indbefattes under NorreSkjoldborg. I  Hassing Her
red ska! isteden for Stagsted lwses Stagstrup. Sonden 
have lcrs Sonderhaae. Hland i Harring Sogn, skal be- 
tegnes som en Herregaard. Tandernp er ingen Kirke ;men 
en Herr-gaard. For Bielsted Ices Bedsted. For Spangr
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ker, l«s Spangberg. ForVibtoft, Icrs Vittrup. For Ar 
rildgaard i Grurup Svgn, laes Abildgaard. For Todbsl 
i Lodberg Sogn, lces Tslbol. Ved Vestervig Kloster er 
den derved liggende Kirke ikke beregnet. Tingstrup ved 
Vestervig, lces Tygsirup. Paa Körtet No. ' 6 , ffal for 
Tvelm i Vdbye Sogn, laefts Tvolm og for Ugerlem paa 
Thyholm Icrses Ugerlev.

Hvor flereSogne ere annekterede, ffalHcsedsognet 
blive betegnet med s. og Annexsognene med K. og c. Fa- 
miliernes Antal anfores saaledes, som der fandkcs efter 
Mandtals Listerne i Vegyndelsen afAarer 1799. Perlo- 
nernes Antal er derimod «ngivet efter Folkercrllingen, som 
blev foretaget i Bcgyndelsen af Aaret lZo i. Sognenes 
tiendeydende Harrkorn er for del meste efter Hofmans 
Angivelse.

I. Hillerölev Herred.
Dette Herred, lom rillige med Hundöorg Herred staar 

nnder een Herredsfoged, der tillige er Byfoged i Thisted, 
indbefatter den nvrdligste og osiligsteDeel afThne, og ra- 
ger fin Begyndelse fra Tsmmerbye Sogn i Bester Han- 
herred, hvorfra der strcekker stg mod Vesten til een igjen- 
nem Thisted lobende Bek og videre ud til Havet, hvor 
det groendser mod Sonden til Bang Sogn. Dette Herr 
red «dincerker stg isoer ved stn kalkagrige Jordbund. Paa 
nogle Sleder rager Kalklaget saa hsjt frem, at der neppe 
stiules med Muldjord afen PlovfuresTykkelfe. Iordbun- 
den er her lettere og torrere, end i de sydligere Lgne. 
Dette Herred har nogle meget gode Egne; men oglfra 
mange ufrugkbare Sandklitter ud til Havstden. Det inder 
holder 1614 Ldr. tiendeydende Hattkorn. Der« leve 927



Familier og 4805 Perforier; altsaa m  Perfoner stere, 
end for 14 Aar siden.

r. s. H uns trup  Sogn har en!et Muldjord, som 
frembringer gvd Nag; hvorfor vgOmegnen herfra forsyr 
»es med Sccderug. Srrax under Nuldjorden findes Kalk. 
Sognet har fornoden Torvemose. Dek har omtrent 147 
Tender tiendeydende Harrkoni, z6 Familier og zzr Per- 
sener. I  Sekte og Asterild Sog» er kn» 5 til 7 Tender 
Agerland til 1 Tsnde Hartkorn. Sognet indbefatter fol
gende Byer: Hunstrup Bye, hvvri ere z Gaarde og 6 Hur 
se, Klov Bye med rz Gaarde og 15 Hufe, KlastrupBye 
med 7 Fan.ilier og Lonuernp med 12 Familier. Ti! Hmr- 
strup Sogn Hörer desnden Hovedgaarden Kjolbygaard, 
som fra Aar »726, har vcrret Stanchuusfor den Derrer 
gaardske Familie; men er for et Par Aar siden udlost og 
folgt, saa at nogle af Bsnderne allerede ere bievneSelvr 
ejere. Den er i alt matrikuleret for Hovedgaards Taxk, 
Z4 Tdr. 2 Skpr. i Fdkr. i  Alb. Hartkorn. Medens God- 
set Var samlet, udgjorde Bsndergodset Hartkorn Z74 Tdr. 
2 Skpr. z Fdkr. iZ Alb., hvilketalt, undtagen g^Tde. 
i Lild Sogn, ligger i Thye, og deraf 12z Tdr. i Hunstrup 
Sogn. De tilhorende Tiender ere ansiagne til 154 Tdr. 
og Msllestylden izT d r. 2 Skpr. 1 Fdkr. Tienderne var 
re: Hunstrup Sogns Kirkeciende, Ssterilds Kirkciiende, 
Hjardemaals Konger og Kirketiender og Skinnerups Kirr 
ketiende. Under Hovedgaarden ligger Krcrnge og Esdal 
i Hjardemaal K litte, hvoraf Gaarden faaer sin Lyng og 
Fladkerv. Kjvlbygaards Mark ndgjor omrrent 220 Tdr. 
Agerland, deraf bruges 40 Tdr. som Alsirde vg det ovr 
rige paa meget lidet ncrr som Vredjord. Alssdejoröen gjs» 
des hvrrt zte Aar, og besaaes derimellem med i .  Byg,
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s. Rüg, Z. B«)g, 4. hvidHavreogrildeelsmedLErter. Brodr 
jorden gjsdes efter 4 Aars Hvile, og besaaes med Byg, 
Nug, Byg, Rüg og fort Havre. T il Torvebjerring har 
Gaarden de fornodne Engmoftr og Hsebierring, og Lyng- 
slet har den i Overflodighed. Gaarden har undertiden der 
nyttet stg af Hell - og Aborre - Fiskeriet i Hsteriid Fjord. 
En Tonde Hartkorn af Kjolbygaards Gods i dekte Gogn, 
koster i Almindeüghed til Fcrsterne selb 200 Ndlr. Under 
Stamhuset Kjolbygaard har ogsaa Veslosgaard og Gods 
i Bester Hanherred vcerel indlemmet fra Aar 1741.

152

Forbi Hunstrnp gaaer et stört Kjcer, som paa dette 
Sted kun indeholder lidet Tocvejord, hvorunder forst finr 
des Sand og derncrst Kalk. Jgjennem dette Kjcer gaae 2 
Aaer, som drive 2 Möller, Bromelle og Klovsmslle, 
hvoraf den sidste kun er en Grcrsmolle, den forste Hörer 
til Hillerslev Sogn, begge under Kjolbygaards Gods. 
Dette Kjcrr er af en viid Udstrcrkning. Der tager sin Ber 
gyndelse fra Hoxer Havn, gaaer op forbi Korregaard, 
Kaastrup ogTved, deler sig derpaa i 2 Arme, hvorafden 
ene lober ud mod Havet ved Vixoe og den anden ved Han- 
sted, hvorved Hansiholmen dannes. Ar dette Kjcrr engang 
har vcrret Havbund, og fvrenek Haver med Korden, synes 
af flere Grunde meget rimeligt. Til Beviis for denne Mer 
ning, anforer man: at i Kjcrret ved Klov er fnnder Rav, 
at en stör Mcrngde Hstersskaller ftndes i nogle Bakker ved 
Gsterild, at den steile Drink, som omgiver Kjaret, har al 
Udsecnde af at have vcrret Strandbred, at der ffal vcr- 
re funder Skibsankere i Kjcrret og at der fra Baadsgaard 
paa Hanstholmen formenes at have vcrret Overfart med 
Vaade til den ssndre Side.
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d. A s te rild  Sogn har for det meste sandig og ringe 
Jord. Flpvesandet har i crldre Tider oversvommel en stör 
Deel deraf. Asien for Asterild er en Stroekning af en 
halv Fjerdingvej, skjult med lütter Smaasiene, hvor intet 
Grees kan voxe. Ogsaa i Verte Sogn avles godt reent Vin- 
terrng. Lider Hör og Hamp bliver her avlet. Lyngsiet 
og Fladlorv er Sognet rigelig forsynet med i Kiitten. 
Dette Sogn har u z T d r. Hartkorn, hvoraf 94 Tdr. hö
re til Kjolbygaard. Personernes Antal er 4;°/, og Famili- 
ernesß7, hvoraf de flesie ere faltige Hnnsfolk, som tildeeis 
söge deres N erring vedHeltfiskeriet «Fjorden. Hexer er den 
bedsteDye, som engang har findet med Thisied om Kiob- 
sied-Nektighed, deri ere 9 Gaarde og z Hufe; den ligaer 
ved en Diig af Fjorden, som kaldes Hoxer Hav», hvor 
smaae Slibe om Sommeren kan have er sikkerc Leje. T il 
Hoxer vare nylig 4 Kaage, nn kun 2, paa zoTdr., som 
seile i Lii'ittfiorden. Byen ejer en liden Holm, kaldetHoxer 
Nsn, af omrrent ^ M iils  Omkreds, beliggende i Fjorden 
imellem Hoxer og Arup, hvortil dens Kreatrner kan va- 
de og groeffes om Sommeren. De ovrige Byer ere Vesten 
bye med 7 Gaarde og 20 Hufe, Sonderbye u«ed ei Gaar" 
de og 26 Hufe, og Tausig med z Gaarde og 1 Huus, 
foruden nogle eenlige Steder i Kiitten, som AbildhcFjt, 
og flere.

2. H ja rde  maa l Sogn har overflodig Zord;men 
det meste er ringe og fordeervet af Flyvesand. Der har 
Sandklitter af i M iils  Str«kning ud til Havet. I  disie 
Klitter haves tilstraekkelig Lyng og Fladtorv til Brcrnd- 
sel. Flyvesandet, som tilforn saameget har odelagt det
te Sogn, er vel temmelig begroet paa nogle Sreder, 
dog gives der endnu störe nsgne Sandbanker. Sogners



Hartkorn er 121 T d r ., hboraf 64 Tdr. Hörer til Kjolr 
bygaard. Ester sidste Folketoelning, fandtes her 40z Per- 
soner. Sognet bestaar a f z Byer: Hjardemaal Bye med 
z i  Fanulier, Tved Bye med 7 og Kao.se Bye med 5 
Familier. Desuden Kaase M vlle  en Greesmslle, vg zz  
Gaarde og Huse, ssm ligge adsprebte i Klikten. A f diffe 
t Klitten liggende Sreder ere nogle störe Gaarde, som 
Oddersbsl og fiere, der vel avle noget R ü g , dog ikkr 
alrid det fornodne Fsdekorn; men derimvd have god Udr 
drift ti! Krearurene, og avle meget Hse i Kjcrrene imelr 
lem KUtterne, saa at de kan have en stör Ma'ngde Faar 
vg betydelig Tilürz a f Fcekreaturer.

z. s. Ncehr Sogn med dets Zlnexer, Vigsoe og 
Hansred, synes ligesom at have udgiork et eget Land sor flg 
;e!L, som endnu kaides Holmen elier Hanstholmen. Upaar 
tvivlelig har det > wldr? Tider vcr-rer en Äe, som Havet 
har adskilt fra bet faste Land, og hvorfra en Viig har strakt 
stg ned ril Hoxer, og 'der bragt Havet vg FiorLen i For- 
bindclse. T>! Beviis hersor anforer man vverecnstemmende 
med hvad derom er sagt ved Hnnstrnp : at ved Gravniiig 
i K irret fla l Leere fundet Skibstommer, at en Gaard paa 
Hanstholmen kaldes endnu Baadsgaard, hvorfra har Lee
ret Ovsrfart til en anden lige over for liggende Gaard, 
kalbet Foergegaard vg at Landet er hsjlcender og begrcrndset 
rundr vm med bracte Dakker. Flyvesandethar formvdent- 
lig vpfyidt denne Arm af Havet, thi nu er den et Kioer, 
af omirent en Fjerdingvejs Brsde, hvis Bund er Sand, som 
er begroet med Lyng. — R«hr Sognhar tilfvrn HdtafFlyr 
befandet; men Skaden er dog for en Deel forminffet, da 
Zordcn ve! derved er bleven blandet med Sand, men dog 
tienlig til Dyrkning, undtagen en Strimmel längs med 
Havet, vg som en let Zvrd giver god Nug. Esterat Ben-
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dergodseter folgt fra Nsrtorp ere de flesie i dette Sogn 
Selvejere. Del har 88 Tder. Hartkorn, sio Familier og 
Z87 Personer. Den sisrste Bye er Ncrhr, hvorierzs Fa- 
milier. Saarup Bye har 8, og Hedegaard Bye 8 Famü 
lier. De svrige endnu mindre Byer ere: Bierre Bye, 
Febersied, Saugberg, Brorup, Hiorlberg, Pugdal og 
Homberg, hvoraf ingen har ovU ; Familier. Ti! dette 
Sogn hsrer endnu Nsrtorp, som tilforn Lar eu Herregaard; 
men >791 blev Bondergodset borksolgt, og Hovegaardens 
Ivrder, besiaaende a f47 T d r. Harrkorn, dereflerudpar: 
cellerede, hvorpaa nu ere 9 Familier. — Delle og de to 
folgende Sogneafgive sig en Deel med Fifferie paa Havel.

l>. V igsse Sogn har «Henseende til Iordbunden Lig- 
hed med Ncrhr Sogn, har ligesom Lette, lidt Skade af 
Sandflugten, og ejer nu en let og sandig Jord, soni gi: 
ver god Nug. Foruden Adling og Fifferie driver delke 
Sogn endnu en anden Nceringsvej nemlig Sejlads, da 
man herfra med 4 Sandskuder fsrer Handel paa Norge. 
Sognets Harlkorn er 34 Tdr., hvoraf noger hsrer ril 
Kiolbygaard og noget til Ullernpgaard. Heri leve 4 i Far 
mili'er og 204 Personer. Foruden Vigsse Bye ere nogle 
enkelte Sreder, som Hesseldal 0. fl.

c. H ansied Sogn er af bisse zmeesisdelagtafSand- 
fiugten, saa at knn !idet og ringe Io rd  er kilbage da en sior 
Deel ganske er skinlt af Sandlütter. Der har 22 Tdr. 
Hartkorn, 2; Familier og 122 Personer. Den er den ene 
Bye Hansied. — Paa Hansiholmcn, som har sit Navn af 
dette Sogn, hcrnder det ikke sieldcnt ae Skibe sirande.— 
Diffe z Sogne har ubetydelig Skodtorv, men god Lyng 
vg Fladtsrv i det K M  somvmgiver Holmen. Fifferietpaa

af47S.br


H a v e t  drives  a f  disse z S o g r i e  med 2 4 F i f f e r b a a d e ,  nem- 
lig i N ^ h r  med 5 ,  i V i ^ s e  med 6 ,  og i Hansted S o g n  
med i z  B a a d e .

4. r». N 0 rs  Sogn grendser til Tved̂ , Hillerslev og
Skinnerup Sogne og mod Vesten ti! Havet. Dets Io rd ' 
bund, for saavidt den ej er edelagt afSandsingten,er en 
meget god Muldjord. Men Zlyvesandet, som er strsget 
tet norden om Hinding, har deels sdelagt, deels blandet 
med Sand, en Deel af denne ByesMark. -Ogsaa ssnden 
om Nors Sse har Flyvesandet sirakt sig i en Stummel 
fcröi Seegaard, Diggaard og Skaarup. Hvidleren findes 
rrcosten overalt, ourtrent L Z Alens Dybde, iscer viser 
Kalkig Kridtftenene sig ved Nors See. Men mod Du 
freu v»'d Diggaard graves 20 Alen igienriem Sand, ssr 
rend mau naaer til Kalken; paa dette Sted haves derr 
mesie Besvcrrlighed med Vaud, da en Vrond itke givee 
Band i nündre Dyöde end 70 Alen. T il Nugssed erHinr 
ding Byes Marker meest tienlige; men i Almindelighed kan 
alle Kornarter saaes vaa dctte Svgns Markjorder. Hart/ 
kornets Area! er forskielligt; men der gives de Gaarde, 
som have 14 — 15 Tdr. Scedeland til 1 Tde. Hartkorn. 
Nors Sogn bltver ret eet iblandt de gode og velhaverrde 
Sogne i Thve. Skodtorv mangler der ganske, men Flad- 
tsrv kan bierges i Klirren. Dcnne Segnet tilhsrende Klitte, 
sirwkter sig en M iil mod Besten lige til Havet, uden at 
have nogen Veboer. Sognets Hartkorn er 16 r Tdr. Deri 
Leve 5H Perforier og 97 Familier, som for det mesie ere 
Selvejere. Stederne henfsres til z Byer: s) Ncrs Bye 
med 22 Gaarde og2v Huse, hvortil fornden Prcestegaau 
den paa iz  Tdr. 5 Skpr. regnes Seegaard paa 21 Tdr. 
Digzaard paa; Tdr- og Oster Skaarup paa 5 Tdr. z Skpr.
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Harrkorn, som er Deelt imellem 2 Beboere. b) Nedrer 
Mettelwog Hsier-Hinding-Bye med ro Gaarde og 14 Hufe 
hporiblant Hind-inggaard og Hrgaard. c) Vorring Bye 
med n  Gaarde og 7 Huse, hooriblandt Vorringgaard,
Douhule^ Aasberggaard og Stibsied. aard, der alle ere 
p a a ijin d ti! zZ Tde. Hartkorn. Densierste Gaard i Sogr 
neterSsegaard, der nu er entiendefrie Swdegaard, deelt
Nizellem 2 Dsuder; men tilfornhar vEret e  ̂ ^
— I  dette Sogn ligger Nors Soe^ en temmeltg sior og 
paa Giedder^ Alwrrer, Helt og Fiirer siskerig Sse. Meer- 
keligt er der, at denne Soe nu inter synligt Udlsb har. 
Men npaatvivleligeu Horden fsr Saudflugren udgydet sig 
iHavet, hvortil man og i Klitte-ne ffai have fundetSpor, 
formodentlig er ved Aaens Tilsiopning Vandet opsienrmet 
ti! sisrreHejde, thi nu siaaer der op paa Nors Kirkegaards 
Dr'ge. Underjordr's? Udlob i Haver maaesikrert denne Soe
have, da Vandet ester det siorste Vandsty! i faae Dage 
falder til sit scrdvanlige Maal.

d. Tved Sogn har lidt overmaade meget af Sand- 
flugten. Sandklitterue gaae fra Havet dybt ind i Sogr 
net, siede l ge paa Kirken, hvor Kirkegaarben er sikiult 
med Flyvesand, og gaae endnn lidet lEngere mod Asien. 
Klitternes Stroekning fra Nordv si mod Aüen er M iil; 
men deere nuremmelig vel tilgroede. Man vi! vide^ at 
en Bye sikal have lagt vesien for 2 veds Kirke, som er 
bleven edelagt af Flyvesandet. En Deel af der esilige af 
detteSogn, der endnn er ufordcervet tilbage, har en godIord. 
Sognct har en anseelig Nigdoms Kilde ideutilhorendeTsr- 
vemose, hvorfra scrlges en Deel Skodtorv foruden Lyng og 
Fladtsrv som bierges i Ballerum. Dette Ballerum er en stör 
Strcrkning afHede og K la r, somtienerbaade dette og Hilr



kerslev vg Kaasirup Sogne, til Uddrift for Kreaturer. 
Scgnets Hartkorn er 91 Tder. Persvuernes Antal er 
252. De fiesie Veboere ere Selvejere. Den vidt ad- 
sprcLke Tved Bye benaednes Sonderbyeog Noröye. Senr 
derbye har r r  Gaarde vg Z Huse, hvvrtil horezGaarr 
de kalbet Smiogaarde, vg Kioergaard paa z Tdr.Htkn. 
Norby har 7 Gaarde og 9 Huse, hvoraf Skiaelsgaard 
er en stör eenlig Gaard paa uZTde. Hortkorn. Ved 
Venne Gaard bliver nu anlagt et Teglbroenderie. Ad- 
spredt paa Ballerum ligger desuden n  Gaarde vg rc> 
Huse; her var Langgaard paa 9 Tdr. 5 Skxr. fom n» 
udgior 2 smaae Gaarde vg nogle mindre Parceller, Tung, 
gaard, svm nn er nedlagt og brugesafKaasirup Sogns 
Bebocre, og Gasberg Gaard paa ncrsten4Z Tde. Htkn. 
samt Gasberg Molle paa over i  Tde Hartkorn, som har 
Navn af et hosliggende Bierg, Gasbierg, paa hvisO, 
verflade kan saaes et Par Tdr. Korn. Jordbunden saar 
vel somBrugen, er i dette Sogn meget forffiellig. Den 
bedsie Jord har Sonderbye, hvor dertages;— 6Ki«r- 
ve esker Giodning; men i Norbye og Daüerum kun z 
Kicerve. Den meste Sced er Rng. Sognet er endnu 
under Udffiftning.

5. a. H i ü e r s l e v  Sogn er mcrrkeligt ved sin kalk, 
agti'ge Jordbund, som paa nogle Steder neppe er skiult 
med Muldjord, og paa andre Steder med saa tyndtet 
Lag, at Kalken kan plojes op. Sognet hae kun lidet 
Hoebiergning og Graesning, hvorfor den her begyndte 
Kleveravl er saa meget vigtigere. Her avles isaer got 
tyndskallet Bpg, men saare lidet Rüg, undtagen til Skov, 
sied Bye. Forhsldet af Udscrden i Hiüerslev Bye, f. Ex. 
til Praestegaarden, er saaledeö: 25 Tdr. Havre, 24Tdr.

1 5 8



Byg, ro Tdr. TErkerog r Tde Nug. Hele Sognet ud.- 
gior Z69 Tdr. tiendeydende Hartkorn; har 684 Persvner 
vg bestaaer af folgende 5 Byer: Store Hillerslev Bye 
med 2 i Gaarde, hvoraf z ere udfisttede, og 25 Huse. 
Lille Hillerslev Bye med 8 Gaarde, en Boel og ingen 
Hufe; Brund Bye med 10 Gaarde og z Huft; Kielstrup 
Bye med r ;  Gaarde, hvvriblant r eenlig Gaard Kiils/ 
gaard paa 6 Tdr. Hartkorn, vg 6 Hufe, vg Skovsied 
Bye, som med eenlige Steder udgior 15 Gaarde og 7 
Hufe; Visse eenlige Steder ere: Bromolle, Oddershcde 
paa 6 Tdr. Hartkvrn, Kortegaarde, 2 Gaarde, hver 
paa 6 Tdr., Kaustrup, 2 Gaarde. hver paa 6 Tdr-og 
Jensbygaard paa 5 Tdr. Hartkorn. A f disse Byer ere 
Skovsted den bedste som baade har gvd Jord tienlig ril 
alle Slags Korn og tilstrcrkkelig Braendsel. Gaardene 
i litte Hillerslev ere omtrent paa z Tdr. Harrkorn, i 
störe Hillerslev paa 4 Tdr, i de ovrige Byerere Gaar.- 
dcne meest paa 6, hojst 9 — io  Tdr. Htkn. Bromolle 
er een af de bedste Vandmoller i Landet.--I Almindeligr 
hcd har Sognet Mangel paa Brcendstl, da vel nogle faae 
kan steige lidet; men mange maae kisbe. Segnet ejer nvget 
Fcrtted i Ballerum Kjcrr, hvor noget Grcrsning og nogr 
le Fladtsrv kan haves; ligesom sg noget Kiitte uds ved 
Habet norden for Hjardemaal, hvor lidet Lyng kan bierr 
ges. — Den storste Deel ak Sogner horte kii Ullernp  ̂
gaards Gods; men i bette Aar foregaar endeel Fvram 
dring i Sognet, da mange nu blive Selvejere vg flere 
Hufe vprettes, i det Jord tages fra Gaardene. D e ' 
Gaardfoestere i litte Hillerslev, som blive Selvejere, have 
lobet at betale 1200 Rd. for en Gaard paa z Tdr. Htkn.*)

*) rqZchhsrteHiller-l-ve vg Aaastrup Kieker tilMariager Kloster 
den ferste k«ldtes St. Peders Kirke. Sec D. Magozin üz Hefte.
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b. Kaastrup Sogn er et af de bedste og meest vkl- 
havenoe i landet. God Jord med god Kornavl vg Kle- 
veravl, sann tilstrcekkelig Torvemose vgsaa til Saig, gi- 
ve d-:s Bevoere en Velstand, som rsber sig i derrs Gaar- 
des Bygning og ganffe Forfatning, »den at udarte til 
Pppighed. Sognets Hartkorn er 8 7  Tdr. og til hver 
Tde. Hartkorn er kun 4 — 5 Tdr. Saedeland; men som 
er meaet god. Desuden avles en Deel Her i Kjcrrene 
vg i Balterum Kjcrr haves god Uddrift til Kreaturene. 
Hele Folketallet er 167 Personer, som udgjsr agFamir 
lier, hvoraf de fieste ere Selvejere. Sognet bestaar af 
den ene Bye Kaastrup og den eneste eenlige Gaard Neerr 
gaard, der er paa henimod 14 Tdr. Hartkorn, og kan 
saae 60 Tdr. Korn. I  alt udgjsr Sognet i4Gaarde. 
Nogle Mecnd l Kaastrup eje en Deel Jord af tvende 
Gaarbe paa Ballerum.

6. S e n n e l s  Sogn, som grcendser ud til Liim- 
storden, har en temmelig god Muldjord, der er skikket 
ril enhver Kornart. Under Mnldjorden findcs paa nogle 
Sreder et ryudt Lag Nodleer; men for det nieste i en 
Dybde af i — 2 Alen viser Kalklaget sig, som forekonr. 
iner einen som Kalkmergel eller som Kalkstein. Dette 
Lag stikker i cn Dybde, i der mindste af za Alen, thi 
ved Gravning af saa dybe Blonde, findes cndnu ingen 
an den Iordart. Sognet har Mange! paa Brnndsel. 
ingen Skodtorv, vg saare ubetydeligl er det Lyng og 
Fladtorv, som kan bierges paa nogle Hedepletter. Det 
tiendeydende Hartkorn udgjor i6z Tdr., som for det Nie
ste Hörer til Ul'.erupgaard. Familiernes Antal er 7 8 ,  som 
udgjore 416 Personer. Sognet har Z4 Gaarde, 7Bvel- 
steder, zo Huse med Jord, og 9 jordlsse Huse. Byernr
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ere folgende 4 : Sennels, besiaaende af 4z Familier, 
Hou af 9 Gaarde og 7 Hufe, Malle af 7 Gaarde og 
z Hufe, og Hunddal af 5 Gaarde og » Huus.— T il 
Hou haves en Kaag, og desuden har en Skipper her 
Part i en Jagt. T il Malle Bye fiskes i Foraaret nogle 
Helt med Vgad, og til Norre Knudsgaard fanges nogr 
le Fisk i Rufe; dvg er Fifferiet i dette Sogn ikke af Ber 
tydenhed. — Sognets halbe Kongetiende er lagt t il Pr«- 
stekaldet, og den anden halbe Deel givet til Sognets 
Faltige, hvoraf disse nyde aarlig 40 Ndlr. — T il dette 
Sogn Hörer desuden Hovedgaarden Ullerupgaard, fvm 
er een af de siorste Gaarde i Thye. Tilforn var den deelt 
i Norre-og Sondre- Ullerupgaard, som nu begge ere fort 
enede til een Gaard. Foruden dens Hovedgaardstaxt, 
so>» er Hartkorn 66 Tdr. i  Skpe. r Fdkr. r Alb., er 
Monitost, en ufrie og nedlagt Gaard paa ro Tdr, r Skp. 
z Fdkr., forenet hermed. Det lilherende Bsndergvds 
ndgjsr Harlkor»4Z7 Tdr. 6 Skpr. r  Fdkr. ^ Alb., fort 
uden Tienderne af Hillerslev, Kaastrup, Nvts og Senr 
nels Sogne, som ere anflagne til 172 Tdr. Hartkorn. 
Paa Gaarden holdes almindeligen om Vinteren 70 Staldt 
finde, 70 Fodesiude, 22 Koer og 200 störe langhalede 
Faar. T il Gaarden selb Hörer kun lidet Torvemose og 
Hede; men paa noget tilkiobt Mose fra Tveds Sogn, 
bjerges der fornsdne. Z  Aaret iLvo blev Ullerupgaard 
folgt tilligrmed Nors og Sennels Kirker for n  0,000 
Ndlr. Nogle af Bonderne habe begyndt at kjsbe deres 
Gaarde. Monnoft bliver nu fra flilt og bebygget og fort 
modentlig hele Gaarden vmsider udstykket.

7. S k i n n e r u p  Sogn er Annex t il Kapellaniet i 
Thisted. Dets Hartkorn er 74 Tdr. 4 Skp. i  Fdk. 2 Alb.

—  l  1 —
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det har i alt 25 Gaarde og r r  Hufe, hvoraf ncrsten de 
halve ere Selvejere. Personernes Antal er 178. Sog
net bestaar knn af dm ene Bye Skinnerup og 2 Gaarde 
Hsier-vg Vestsr-Bau», so m i «ldreTider formedelst Sand- 
flugten ere flvttede fra Bven vp paa «n Bakke, hvor der 
igjennem Kalken er ZO Aken til Band. A f Naturen har 
detteSegn en god lcerblanbet Muldjord; men vedSand- 
stugten er en Deel deraf meget blander med Sand. Kal
ken findes < en Dybde af 4 ril r 4 Alen; men vveralt i 
Udmarken og nogle Steder i Jndmarken forekounner imel- 
lem Muldjsrden og Kalken den ufrugibare, saa kaldre, 
forte Aare. Forhoidet af Kornarterne, som saa es til en 
Gaard her i Sogner, er : n  Tdr. Byg, n  Tdr. fort 
Havre, 5 Tdr. hvid Havre, 4 Tdr. LTrter, 2 Tdr. Vin- 
rerrug og 2 Tdr. Vaarrug. Over for 200 Aar fiden er 
Flyvesandet fort fra Vesten i'nd paa Sognets Marter. 
En Hede af-Sandklitter vifer dets Gang ssnden omkring 
Vestervandet 'See, og over Dster - og Bester - Vanders 
Hede. En Soe nndt i Skinnerup Bye har tilsidsi modtar 
Jet Sander og standsei dets videre Fart, hvorved Kenne 
er bleven til er opfyldt Kicrr, hvorfra endnuloöer en liden 
Bcek ned igiennem Thisted. Som en Folge heraf har den 

. Deel af Byens Mark, som ligger osten for Kjwret, ikkun 
faaet saameget Sand, som den behovede, hvorved den 
og virkelig er forbedret. A f der derimod, som ligger Ve
sten for Kioeret, er en liden Deel ganske fordoervet, der 
porige er vel efterhaanden bragt under Dyrkning; men 
dog meget sandigt. Paa hvad Tid dette er steet og af hvor 
langt ffadrligere Virknrnger Sandflugten den Tid var, 
kan nogenlunde fluttes af et Dokument, som jeg har for 

-m ig, af Aar 1590, angaaende en Tvistighed, imellem 
Stedets Sognepraest eller Kapellanen i Thisted, og Netto



ren ved Thisteds Latinstole, i Anlernling a f, at den forste 
voegrer sig ved ar betaie den sidste den sirdvanlige Afgift, 
"fordi at Skinnemp Sogn er meget fordcrrvet af Sand, 
vg er derover nedsat paa Skylde vg Afgift, saa at den 
Jndmarks Jord, som laae der i Marken til Proestegaar« 
den, er fordcervet, nndtagen i Tde Bygsird." Uagtet deiv 
ne Annex Pr«stegaard vist »ok er bleven meget forringet af 
Sandflugten, saa er Skaden dog nu noget forvunden- 
da den nu har en Deel brugbar Jndmarks-Jord mere. 
Desynderligt er det imidlerrid, at efterat Thisteds latinske 
Skole er henlagt under den Aalborgfke, stal endnu Recr 
tvren i Aalborg vedblive at nyde aarlig 24 Tdr. Byg eller 
24 Ndlr. af dette lille Sognekald; hvilket har sin Oprinr 
delse fra den Tid Rectoren ved Thisteds latinste Skole til« 
lige var Svgnepraest ril Skinnerup. — Ved nylig foretar 
get Opmaaling, ndgjorde dette Sogns hele Areal 1562 
geomet. Tsnder Land, altsaa over aoTdr. til hver Tonde 
Hartkorn. Derimod haves hverken Skodtorv eller Fladr 
torv eller Lyng. Aarsagen, hvorfor dette Sogn har saa 
meget Agerjo.d efter sit Hartkorn, da derimod Vestervigs 
og en Deel af Kjolbygaards Gods kun har 5 — 6 Tender 
Land til r Tde Hartkorn, er, deels fordi den ved Sand« 
flugten anrettede Skade er med Tiden for en Deel forvun« 
den, deels fordi dets Hede er ved Hielp af Hvidleren for« 
vandlet til Agerland. Ti! stör Gavn for Sognet ville det 
vcrre, vm mange Stederaf denne tet samlede Bye bleve 
udflyktede paa Havrelandet. — Saaledes var SognetS 
Forfatning, da jeg var dets Proest. Ved. den nylig fuldr 
endte Udskiftning blive nu flere Hufe oprettede, et Par 
Gaarde ndflyttede vg Selvejernes Antal fvrmerrt ved 
Kiob af Ullerupgaards og Kislbygaards Ejere.



8. s. V e s t e r - V a n d e t  Sogn. Jordbunden er 
her af Naturen meest overeenstemmende med den ved Hil- 
lerslev. Kalklaget rager saa hojk frem, at det ved Le
ster-Bandet Bye neppe skiules af Muldjord. I  B'-inken 
ved Bester-Vandet Sse vg i Ncerheden af Nebel vifer stg 
Kride. Men da dette Sogn grcrndstr til Havet, vg har 
vcrret udsat for stcrrk Sandfiugt, saa er en stvr Deel der- 
af enten ganske odelagt og begrabet under Klitterne, eller 
og bleven biandek med Sand. Saaledes har Agerholm 
Dye, som lizger cet under Klitterne, for det meste en 
let og sandig Io rd , hvor altsaa Rugavlen er vigtigst. 
Fra denne Bye ud til Habet er over en halb M u l, som 
allene bestaar af Sandklitter; men som dog her ere langt 
bedre tilgroede, end til Bang Sogn Sonden for. Vester- 
vandet Soe har vcrrrt til stör Freist for dette Sogn , da 
den opstuger det Sand, som drives fra de tilstodendemod 
Vesten liggende nogne Sandbakker. Z  de til Klitterne 
grendstnde Egne dyrkes meest Nug; me» den ovrige Deel 
af Sognet har god Avl af Byg, Havre vg LErter. 
Sognet har Mangel paa Braendsel. A f Tsrvemose har 
det ganske lidet og utilstrcrkkelig ere de Fladtsrv og Lyng 
som kan bierges i Klitterne, der ere udskiftede, og 1 dets 
mod Sonden liggende Hede. Thi da Sandet vgsaa er 
gaaet over en Deel af denne Hede; saa er megek deraf tun 
ringe og kan neppe frembringe Lyng. Nogle i dette Sogn 
maae derfor kiobe Skodtorv fra Tved eller Sisring Sogn. 
De Fattige maae endog braende Koekasser, Faaretolle og 
Klittetag. Sognets Hartkorn er 80 Tdr. Det bestaar af 
576 Personer, 20 Gaarde og 96 Hufe, hvoraf de 77 
Huse udgiore Klitmoüer. Ved bisse Klitmsller forstaaes en 
Mtengde vidt adspredte Huse i Kli'tten fra Vestervandet 
Sse ud til Havet, som have deres Navn af z Vandmolr
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ler, sonr drives ved en AaefraVestervandetSoe, hvoraf 
de 2 tittigemed enVejrmolle ere Meelmsller og dentredie 
Stampmslle. Disse saakaldte Mslboere ere ved Seilads 
og Fiskerie tildeels velhavende Folk. De ere Ejere af 7 
Sandffuder, hvormed de fare paaNorge Deres Pak
Hufe og et Hrms kaldet Havsgaard ligge ter ved Havet. 
Naar Seiladsen ophsrer, loftes Skibene ov paadentsrre 
Strand til Pakhusene og da drrvs de Fifferie paa Bester- 
havet med en halv Snees Fifferbaade. Ved deres Huse 
have de smaa Tofter, hvis Jorddund de ved Giednin^ 
saaledes have forbedret, at de deri kan avle nogetHse og 
og lidet Korn, endffiondt Jordbunden til der siLste er vel 
siid og vaad. Kun af een Mand holdes et Par Hest?, 
men enhver har gierne et Par Kser. — De evrige Byer r 
dette Sc-gn ere: Bester-Bandet Bye med 9 Gaarde og 
5 Huse; Agerholm Vye med Preestegaarden og nogle ad- 
spredre Steder, som udgiore io  Gaarde og 9 Huse og 
Dleghule med 4 Huse. Herunder ere iudbefattede deeen- 
!ige Steder: Nebel Gaard og Bester Skaarup, en stor Don- 
degaard, Lille Tefting, 0. f. At der har voeret Sreder, 
Agerjord og Enge,hvor nu ere Klitter^ er nden al Tvivl; 
man har endog opdaget vlsjede Agre under Sandet. Ne
bel Soedegaard har tilforn vcrret en Herregaard, hvis 
Marker meget ere sdelagte af Sandfiugten. Endftrondt 
den tilforn er flyttet, ligger den endnu tetunderKlitterne. 
Dens nendefn Hartkorn var for faa Aar siden io  Tder. 
5 Skpr; men ved Parcetlering er den nu formindsret til 
5 Tdr. 5 Skpr. Af Dondergvds har den nu intet. Den 
Deel af Marken som ikke er begraset under Klitterne, er

*) Tilforn havdcs flere Sknder her; men Kystens Besvorrlighed 
og Vansselightden med at komme i S-en paa -en ferdeelag- 
tigste TLd, har formindffet -enne Sejlads.
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rneget blande» Med Sand. I  tsrre Aar mislykkes soedt 
vanligen denne Gaards Avl, da Rügen, saa avd» somden 
«neste Avl, hentsrres. En Strimmel af Sandklitterne 
»ober endog ud imellem denne Gaard og Agerholm, og 
videre forbi Ssegaard og fiere Steder i Nors Sogn. I  
Aare» 1681 blev Nebel ganste odelagt af Sandfiugt; nsr 
get af Iorden blev igien raget i Beug >751 hvorfor Harrr 
körne» alter blev den paalagt. Den har forst vcrrel bygget 
nordvest for detCted, hvvr den nu staar, paa et Sted 
langt ude i Kütten som nu laldes Meer, den afbrandte, og 
blev derved styltet lcengere mod Hüen, indtil den eudelig 
for Sandflugten blev styltet til sit nuvcrrende Sied. 1Z76 
Var denne Gaard med Gods maaske endnu nbeskadiget, 
baden af Bistop Svend af Bs glum, endeelRiddere og 
stere udiickvnteDoldziftsmrrnd blev tilkiendt Ebbe Stram 
gesens Enke, og bencrvnes da Nybbyl Gods- See Danske 
Magazin 9 Hefte Pag. 260. — EnstorDeel afdetteSogns 
Beboere ere Selvejere. Hver Mand i Sognet ejer sin 
Part af Kirkekienden. — Iordbrugen er her saaledes: I  
Vestervandet Bye gisdes Alsadejorden hvert 4de Aar, cg 
tagrs 2 Kicrrve Byg, i Kicrrv hvid Havre og tilsidstAZr- 
ter. I  Brodjvrden tages 6 Halme ester 5 Aars Hvile: 
i ,  Gisdningsbyg. 2 , Rüg. z, hvid Havre. 4, ALrter. 
5 , Byg og 6 fort Havre. Havrelandet bruges i 4, og 
hviler i 6 Aar. T il Agerholm er nigen Alscrde; Iorden 
optages af Gronjord, bruges « 6, og hviler i 5 Aar, 
saaledes: r. Gisdningsbyg, 2. Vaarrug, z. Byg, 4. 
ZErter, 5. Rüg, og 6. fort Havre. Men Sandjordene 
bruges i 4, og hvile i 6 Aar, og de ringeste Sand/order 
hvile i io  Aar ester z Aars Brug. Heri saaes Vinterrug 
de 2 forste Aar, og Havre de to ell^r ene stdste Aar. Paa 
Vestervandet Mark kan avles b Fold, paa Agerholm Mark



6 — 7 Fold afDyg, ligefaaaf Nug igvdeAar, vg6F»ld 
af Havre. — Ved Nebelgaard er en Kalkovn, hvor K a lf 
brcendes af Kridtstene, svm hentes ikke langt derfra ved 
Bredden af Nors See.

b. Aster - Vandet Sogn har velhabende Deöoere, 
hvoraf en Deel ere Selvejere. Det har en god Muldjord 
tjenlig til alle Kornarter, dogsaaes mere Byg end Rng. 
Sandet er ogsaa i oeldre Tider fort i en Strimmei over en̂  
Deel af dette Sogns Mark lige til Skinnerup, hvorved 
noget af Marken er odelagt og noget blandet nied Sand. 
Torvemose eller Eng haves ikke; men noget Lpng. Sog
net har 62 Tdr. Hartkorn, 14 Gaarde, 8 H»sr og izz  
Personer. Det bestaar af den e»e Vye Aster-Vandet med 
7 Gaarde og 2 Hufe; SkoreTvfring eren stör Avlsgaard 
paa omtrenk 9 Lder. Hartkorn  ̂ z mod Asien iiggeude 
Gaarde, som kaldes Holmgaarde; z Gaarde og i Huus 
mod Sonden, som kaldes Sandgaarde, og 5 Hufe som 
kaldes Hiardal.— Til Store Tottnig saaes over 60 Tdr. 
Korn, og holdes ved Hielp af Skinnerup Sogns Kongo- 
tiende z6 Sende, 6Koer, io  Heste, nogle Ungnsd vg 
60 Faar. — Jordbrugen i dette Sogn er somiVesier-Van- 
det; Alscrde er her intet a f; Sandjorden bruges som i 
Agerholm. — Ved Sandgaardene stal have staaet en Her- 
regaard kaldet Vügs Gaard, beboet af Adel; dens Sted 
kand endnu fees.

n. Hundborg Herred.

Omtrcnt det halve af dette Hcrred har!i Henseende 
til Jordbund Lighcd med Hillerslev Herred, daKalklaget 
sircokker sig igiennem den nordlige Deel ind i Sjsring 
Sogn. I  dette Herred, forekvmme derfor ineget forskiel-
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lkge Jordarter: Kalk rsd og blaa Leer, god Muldjord, 
Gruus, og ved Habet Sandklitter. Det tiendeydende 
Hartkorn er 124z Tdr, hvorfra dog Thisieds Kiobstedr 
jorder ere undtagne. Med Undtagelse afKiobsieden Thi
sted, er Folketatlet Z 0 9 2  Personer, og ^45 Familier.

r. « . Th i s t ed  Sogn bestaar af Kiobsteden Thisted 
og de zLandsbyer: Faartvft, Tinstrup og Torp. Det 
har en god Muldjord hvorunder Kalkgrunden sindes i en 
Dybde af ß— i  Alen. Hele Sognet har hverken Tsrve- 
mose eller Lyng. Landsbyernes Hartkorn er 147 Tdr. 7 
Skpr. 2 Fbkr. 2 Alb., hvis Areal er forstielligt frn7— i r 
Tdr. ti! i Tde Harrkorn. Deres Folketnl er 241 Perfo
rier. Faanost besinnende af 8 Gaarde har 46 Tdr. Htkn. 
Tinstrup af i i  Gaarde og iz Hufe har 89-! Tde, og Torp 
af z Gaarde og 5 Hufe, har 12 Tdr. Harrkorn.

Kiobsteden Thisted,

som i gamle Skrifter bencrvnes Tysiedt, Tystath og Tidr 
sied, ligger under 56^57^ nordlig Brede, og Der 
sien for Kisbenhavn. Den bekom sine Kjobsted- Priviler 
gier afFriderik I ,  Aar 1524. Dens Handel og Vindskibe» 
lighed synes i fordumsTid, at Hove vcerek anseligere end 
nu. Thi samme Skjebne har fulgt denne som saa mange 
andre Kjsbsteder i Danmark. End ikke for laenge siden 
dreves her adffillige Haandvcerker, som nn ere gaset til 
Grunde. Endnu i Mands Minde ejede Byen 5 Fartojer. 
1604 fik Tolderen i Thisted Befaling, at Han skulde opper 
öcereTold og anden Nettighed af de Lybskes og andre Frem, 
medes Skib og Gods, som kom til Dyen. En Befaling, 
som nu ville vcrre ganffe vverflsdig. 1565 tillvd Friderik
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I I  Borgern? «Thisted at sejle i'gjennem Äresund, medens 
Krigen varede, nagtet det i Almindelighed var forbndet, 
dog ined den Betingelse, at de ikke maatte seile kil Aus
land, Sveria, eller andre Steder, og ikke fore Levuets- 
inidler eller Vaaben til Hstersoen, hövrined Fjenden künde 
blive forstoerket. Altsaa maae Byen den Gang havt n« 
gen udbredt Handel. Endnu et Beviis for, at Thisted i 
<r!dre Tider har havt flere Skibe, er en Befalning kil Dorr 
gerne af Aar 1549, at de ffulle lade deres Skuder lobe 
ind i Mariager Fjord, og derfra sore Kalk lil Koldinghuus 
Slots Vygning. I  det sertende Aarhundrede var Thisted 
dog ikke allen? iBesiddelseaf al Landers Handel, thi 157z 
maatte dens Borgere raale, at Vestervig C!> sters Bonder 
paa deres egne sinaae Skuder og Skibe fsrre Korn og 
Gods til Aalborg og andensteds. Dcg syneS der isrrr at 
have vcrret Hoxoer, soin gjorde Thisted Rangen siridig; 
thi 1542 borttsge Thisteds Borgere nogle Roer og Sejl 
fra HoxoersBeboere, hvorover opkom Proces i'mellem disse 
2de Steder, hvilken der skulle have KjebstedsNektighed, 
hvilken Thisted dog vandt.*) Som et Beviis paa Thi- 
steds stsrre Anseelse i crldre end i nyere Tider, kan vel end- 
nu anfores, al Christian den tredie stiftede her en latinsk 
Skole 1549, soin i den sildigere Tid er anseet overstedig, 
vphcrvrk og henlagt under den Aalborgske 1739.

Saavidt Tiden og Aarsagerne til Thisteds Forringel- 
se ladcr sig efterspvre, kan sanime henfores til Midren af 
det syktende Aarhnndrede. Ved Svenffens Zndfald 1644 
komByen meget tilbage i Ncrring og Brug, den blev Haardt 
medtaget ved Jndqvartering og svcrre Afgifter, samt der- 
rster storre Forstraekninger til Köngen, end den formaaede

*) See Penteppldans Atlas.
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at udrrde. Hertil kom endnu flere Uheld, saasom Dyrtid, 
da i  Tde. Byg 1662 kostede 2 0 ^ - 2 l Mark; desuden 
Skvvenes Adeloeggelse, som paa adskillige Haandteringer 
NLdvendigen maatte have fkadelig Jndfiydelse. Men det 
vcrrste Stod har Lhisted faaet ved Legsters Grundes Tür 
scekning.

For ncervcerende Tid toelles i Thisted og detilherende 
Hufe »den for Byen 2ooFamiHer, som ndgjor med Unge 
og Gamle 1068 Personen Altsaa i de sidste 14 Aar en 
Formerelse af 15g Sjele. Dog bor Bvens Fsrfatning 
ikke bedommes ester Folketallet allen?; thi sra Landet indr 
siytle -oevnügen Folk, der «den at bidragr til Kjobstcrdens 
Opkomst, nedscrtte sig her som Daglsnnere og Dreender 
viinsmeend. Byens Forringelse kjendes isoer i Savnet af 
nyttige Veerkfleder og deres virksomme D rift. For zo Aar 
siden kaltes her 209 Faniilier, deraf 6Skippere, 8 — 10 
Kjsbmeend og 58 Haandvtrrkere.— De Noeringsveje, som 
Lhisted nu brnger, ere Agerdyrkning, Broendevitnsbroend- 
ning, Handel og Haandvcrrker.

Agerdyrkning er af ikke liden Vigtighed for Thisted, 
da den for de fieste Faniilier er i del mindsie en Bineenngsr 
vej. Thisted Mark bestaar i Almindelighed af en god Muldr 
jord ovenpaa Kalkgrund, som paa nogle Steder rager 
saa hojr frem, at de» vpplsjes; paa mange Steder er 
Jvrden fuld af Smaasiene og Eruus. De tühsrendeKjobr 
stced -Jorder ere niatrikulerede for 98 Tdr. z Skpr. r Fdk. 
i  Alb. Desuden cjer Vhen en Ferlled, Kronens Mark 
kaldet, paa vmtrent zc-oL Tdr. Scedeland, fom Kong 
Hans fliaenkede den afHillerslev Mark, som ligger^M iil 
fra Thisted. Dertil har Byen endnu kjobt Bisgaardens 
Jorder, bestaaende af Hartkorn 9  Tdr. 4  Skpr. i  Alb.,
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da denneGaard,som laae tet ved Thisted, 176; blev nedr 
brudt og dens Jorder parcellerede i 12 Stykker. Fra de 
ncermesteLandsbyer ere vg nogle Jorder tilkjobte. Ganske 
Thisted Mark er tiendeydende, men skattefrie, nndtagen 
Disgaardens Jorder vg nogle tilkjobte Agre, som erc con- 
tribuable. Paa et Par Tvster ncrr, som med Stakitvcrrk 
ere indhegnede, har Jndhegning her lige saa lidet Sted, 
som hos Bsnderne, og den enes Agre ligge adspredte iniel- 
lem den andens. Paa det Sted nordvest for Vyen, hvor 
Visgaarden stod, har Thisted lidet Eng, men ingen Torr 
vemose. Endskjondt Byen har saa megek Jord, haves 
dog Mangel paa Gr«sgang; thi den ommeldce Kronens 
M ark, som er en fielleds Ejendom, er saa langt fraligr 
gende, ud imod Brund og bcerer saa lidet G r«s, at de» 
som Grcesmark var Byen til saare liden Nytte, hvorfor 
den nu er bortforpagtet til Dyrkning. Enhver som vil 
holde Koer, er derfor nsdt t i l ,  at kjobe sig Jord til at 
tsjre dem paa. As den Aarsag ere Jorderne stegne til 
den P riis , at i  Tde. Strdeland, som paa Thisted Mark 
ikkun beregnes t il6  — gooo^A len , koster 60 — 8o,vel 
rndog >00 Ndlr. Denne deels Nodvendighed, deels kyst 
til at eje Markjorder, er ikke «den ftadelige Folger for 
Kjobsteds Vindskibeligheden. Thi mangen Haandvcrrks- 
mand, som for Melkens Skyld maatte kiobe Jord, sinder 
mere Behag i Agerdyrkningen, end i sit Haandvcrrk. Det 
avlede Korn frisier Ham til at anskaffe sig Brcendeviins 
Nedjkaber, for drrved at ndbringe det til desto storre Forr 
deel. Saaledes bliser Haandvcerksmanden nformcrrkt 
baade Avlsmand og Brcendkviinsmand til Mndstibeligher 
dens Undergang. Man regner den aarligeAvl xaaByens 
egne og paa Bisgaardens Jorder, for izoo Lers Korn, 
soruden Wrter.



Som Handelstad fynes vel Thisted at ffnlle have ad- 
skillige Fordele. Dens lige saa smnkke som beqvemme Ber 
liggenhed paa en liden Skraaning tet vd til Lümfiorden, 
hvvr ikkun en Gades Brede er Asstanden imellem Hufe vg 
Vandet; det Fortrin at vcere enesie Kjobsted i det friigkr 
bare Thye, og det uden at have »ogen, ariden Kjebsied i 
Ncerheden til Medbejler (khi fra Thisted til Nykisbing paa 
Mors er 4^ M ile, til Lemvig 9, til Holstebroe n ,  til 

. Diverg 12 og til Aalborg med Landevejen 14 M ile , over 
Dejlerne et ParM ül kortere, og tilCoes 12 Mile) Men 
heraf lader sig mere formode, end der findes i det Vir- 
keüge. Skndeejerne ved vestre og nordrs Strand opkjobe 
eg udfore mangfoldige afLandets Prodnklcr, og forsyne 
der igjen med adskiliige Fornodenheder fra Norge; saa 
at Vsnderne mere söge ud til Stranden, end til THHed 
Torv, iscer med deres Fedevahre. Desuden ophvlder sig 
mangen Mand paa Landet, besynderligen i den sydlige 
Deel, som i alle Henseende forer lige saa megen Handel, 
som een vg anden Kjebmand i Thisted. En Forprang, 
der grnnder sig paa gammel Vane og paa Kjsbmandenes 
indffrcenkede Handel, der af enhver letreligen kan efterlrg- 
nes. Omstrygende Jeder ogKr»mm?re forsyne Lander med 
Alenvahre. Ved Vestervig holdes Markeder lige saa vel 
som i Thisted. Saa at Thyholm og den hele sydlige Deel 
af Landet forer saa gor som ingen Handel med Thisted. 
En stör Deel af bisse Ulejligheder ville haves af sig selv, 
dersom Thisted künde heute sine Vahre onirrent fra forste 
Haand, vg alksaa baade soelge til lavere Priser, end de 
ovrige Landprangere, og betale Bondens Vahre dyrere, 
og derved drage Kornhandelen til sig. Men saalcrnge 
Kjobmcrndene i Thisted, der dog ere 16 i Tollet, ikkun 
ere saa godt somKommissioncrrer for Aalborgs Kjsbmeend
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og fer dijse allene indkjebe Landets Korn, hvoriinod de 
lws dem modtage alle fornodne Vahre; saa loenge kan 
Thisted neppe komme i nogen Anseelse som Handelstad. 
Brwndeviinskjedelen pder maaffee ogsaa de flesie Kjsbr 
nurnd storre Fordeel, end Handelen. Hvilket Alt vel ikke 
kan vaere anderledes, saalcrnge Liimfiordens Sandgrnnr 
de ved Logstoer, og Mangel paa Havn ved Thisted laeg- 
ge saa betydelige Forhindringer i Vejen for Sejladsen. 
Ikkun z Fartsjer haves til Thisted, hvoraf en Skipper 
ejer eet og en Kjsbmand to. Naar man engang vil tcrnr 
ke paa at ophjelpe denne Byes Handel, bnrde det og 
tages i Betragtning, at bringe dette Lands Kjobmands' 
körn i mere Anseelse. Det er virkeligen een baade for 
de Scrlgende og Kjobende skadelig U M , at man udför 
rer saa ringe og svangt Byg. El Forbnd herimvd, eller 
en Destemmelse i Dcrgt, for hver Slags Korn, under 
hvilken ingen Tsnde maatte udferes, ville vist ingen Ur 
biliighed vcrre.— Fra Handelens, saavelsom fra Vindr 
skibelighedens Side, vil man saaledes indsee, at der i 
Thisted ikke kan stndes saa let et Levested, soni mange 
formvde. Endeg Landets Prvdukcer, vm de just ikke ere 
i saa hoj Priis, ere dog ofte vanskelige at bekomme, 
fordi Bonden ikke dermed ssger ril Torvet. — Foruden 
de alinindelige Markeder, holdes ved Thisted Torvedag 
hver Onsdag fra Mikkelsdag cil henimod Jm il, hvor 
der forhandles en stör Mcrngde Kreakure og hvortil og
saa fores Hangeurter, og en Deel fra Skovegnene hem 
tede Troevahre og Trcrfkugter.

Konsumtionen af Thisted Bye, har fra Aar 1796 
til iZ o i,  begge inclusive, indbragl:
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Malevcrrks-Konsumtion. Port-Konsumtion.
Aar.
1 7 9 6  — 1482 Ndlr. 54 ß. 947 Ndlr. 2 2  ss.
1 7 9 7  — 2 4 1 6  -- 2 9  — 8 2 6  — 16 —
1 7 9 8  — 2 6 9 2  — 8;L - 841 — 6 5  -
1 7 9 9  — 2 5 1 5  — 2  E— 6 7 2  — 4 i —
rtzoo — 2 Z 2 Z — Z !  — 567 — 7 7  —
1 3 0 1  — 2 VZ5  — 5 7 -— 5 9 S — 2 8  —

Middeltal. 2 2 4 0  Ndl.;-rZß. 741 Ndlr. L9 Lß.
Middel-Sum af hele Konsumtionen er 2982 Ndl. 8 4  §ß.

Ligesom man i flere Henseender savner nytti'g Vindr 
skibelighed iThisted, saasavnes den og i Fiskeriet. In te t 
Mennefte her i Byen benykter sig af den Lejlighed til 
Nseringsve), sein Fiskeriet i Liimfiorden lilbyder. Delige 
vverfor boende Morsinger tilfere allene Byen sine Fisik, 
nndtagen hvad af Helt vg Abvrrer, der paa visie Tiber 
bringes hertil sra Hsterild eller hvad Aggerboerne fange i 
de 2 Maaneder, de ligge her vmkring xaa Aalefangst, 
og hvad Havsisk der fsres hertil fra Klitmeller, Vangsaa 
vg siere Steder. Aarsagen til denne Forsommelse angi- 
ver man at voere Frygt for Udskrivning ri! Orlogs, som 
enhver Borger ved at eje en Fifferbaad ville,udftrtte sig 
og sine Senner for.

I  de sidsteAaringer have dogadssilligeHaandvarrkere 
boesat sig i Thisted, saa at her nu findes et Antal af 9z 
Prsfessionister. Disseere: Skomagere 9, Mandsstraedere 
6 , Fruentimmerffraeder l ,  fvruden 6 Qvindfolk som leve 
afSkrcedersyning, Kleinsmedez, Grovsmede 2, Kobberr 
smede 2, Guldsmed i ,  Giertler r ,  Bogbinder r ,  Glar-
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nrestcr n, Mahler r ,  Feldbereder i ,  Tommermend iz , 
hvoraf de fieste tillige ere Snedkere, Muurmestere z , 
Skorstensfejerr, Rebstagere4, Slagterer, Haarffiirrer 
i ,  Bagere 2, foruden 2 Huusbagere, Nvkkedrejer r ,  
Straatcrkkere for Byen og Lander 6, Drejelsvcever i ,  
Linnedvceverstker i z ,  Sadelmagere 2, Haktemagere 2, 
Vrolrrgger i ,  Farver 1, Trykker r ,  Handskemager i ,  
Bsdker r.-^Br«ndeviins Brcrnderie og Salg er eneste 
Nwringsvej for 4 Borgere. Men desuden brccndes vg 
holdes Brrendeviin til Salg af 40, hvoriblant 2 Kiobmcrnd, 
som have de storste Drcrnderier. Hver anvender omtrent 
800 Tdr. Korn aarlig t il bette Brug. I  alt ffal vtrre 
70 Braendeviinskiedler i Thisted.

Tet udenfor Byen ligge4Ve)rmoller, htzoraf den ene 
nn har Grubevccrk. Vandmrlle sattes, saaak man i stil
le Vejr maae söge til Droemolle. Sydvest for Byen ligr 
ger rn lidenVandmslle,kaldetDraxbcek, der er enFeldbe- 
reders Stainpmolle. Igiennsm Thisted lober en B«k, 
som kvmmer fra Skinnerup, der vm Sommeren er en u- 
belydelig Nende, men ved Toebrud i Fsraaret kan under- 
tiden gaae ind i nogle Hufe, som den vg 1622 beskadigede 
Bisgaarden, som laae noer hos den.

I  Thisted boe Amtmanden og Amtsforvalteren so» 
Thisted Amt, Dyfogden og Byskriveren,af hvilke denene 
er Herredsfoged og den andenHerredsstriver i Hillersler 
og Hundborg Herreder, Toldinspektoren, Toldkassererem 
en Apotheker og en Chirurg, Sogneprcrsien for Thisted 00 
Tilsted Sogne, der har frie Prcrstegaard, og Kapellanen, 
som er Sogneproest til Skinnerup.

Byen har et lidet Hospital for er sättige Lemmer, 
hvoraf de 8 ere i , og de 4 «denfor Hospitalet. Desuder



er til Byens Faltige legeret adstillige Eaver. Thisted 
Kirke ere ogsaa betydelige Gaver tillagte og da d->n tillige 
cjer > ä Tiende af hcle Thisted Sogn, der, ligesom Sogs 
neprcrstcns i§  Liende oppebcrres i Kioerven, saaskalden 
„u have en sainlet Formue paa vimrent 14000 N dlr.— 
Tvende danste Laesestoler haves her, men efter Latinsto- 
lens Ophcrvelse, i hvis Sted den ene er, mangler her 
Lejlighed til videnstabeligere Underviisning. (*)

Fra Aaret 1779 til 1785 vare indqvarterede 4 Com- 
pagnier Soldater i Thisted; men siden den Tid har ingen 
Garnison vcrret i Thye. Man tor vel og troe, at detnu 
vpretkede Landeveern vil vcere tilstrcrkkeligt Forsvar; thi 
neppe vover nogen fiendtlig Flvde at foisoge Landgang 
paa en saa farlig, og af Naturen saavel strsvaret Kyst.

De Midler til Byens Opkomst, som kmide ansees for 
de virksomsie, ere: Logstors Grundes Oprydning og en 
Hahns Jndretning ved Thisted. Savnel af den stdste er 

<saa megel betydeügere, da Byen ikke engang har nogen 
god Rhede. En Rhede haves vel og det ikke meget langt 
sra Skibsbroen, paa 4 Favnes Dybde n:ed fast Bund, 
men »den Lcre og ndsat saaledes for sydüge og ostlige B in
de, at intet Skib kan stedes der i uroligt Vejr. Med 
nogen Pekostning viile det dvg vel vcere nmligt at indrette 
en Havn enten i Mundingen af den igienneui Byen lobende 
B»rk, eller ved Siden af Skibsbroen eller Sonden dersor. 
Naar disse Forberedelser vare giorte, naar den utilladelige 
Landprang künde hcrmmes, og Thisted erholde sit eget 
Toldsted, da torde man vel haabe, at Byens Handel

( * )  O m  de K ic k e n , S k o le rn e, H o sp ita let og de F a ttig e  a fA n n e  
S e e , Caspergaard vg flere tilla g te  D o n a tiv n e r , kan cftersees  
H ofm an s F u n d a tiv n e r , h vo ri fin des adstillige saavel dette  
som flere S e g n e  angaaende, h vilket her fvrbigaaes»



igjen vilde vplives. Fisterie og adflillige Haandteringer 
svm staae i ForbindelsemedSejladsen, ville derved rillige 
komme paa FoLe. Men lige saa vigtigt er det, at Fa- 
briker maakte anlcegges, somere passende til Stedet. Derr 
tii kan regnes alle Slags Uidfabriker, Dcrverie, Hattemar 
gerie, Srrikning o. s. v. Materien hertil frembringer Lan< 
der i Overfledighed, og de nedvendige Levnetsmidler ere 
her lettere, end paa adffillige andre Steder. Garverie 
kunve vel og drives her, hvorfra saamange raaHuderog 
Skind udföres Vel maatte Barken hentes andensied- 
sra; men nogle af Landers Planier künde vgsaa bruges. 
Nn maae enhver Skomager forsikrivealt sirLoeder. — Ded 
Fabrikers Anlcrg og Vindst belighedens Fvrfremmelse tvr 
vel haabes bedre Ader for Thisied.s*)

b. T i l  sted Sogn bestaar af de 2 Byer: Tilsied med 
14 Gaarde og 8 Huse og Silsirup med 6 Gaarde og i  
Huus. Sogneks Harrkorn er 1Z7 Tdr.; Fvlkerallet er 21s 
Personer. Tilsted har Uder Tsrvesrjcer, men Silsirup inr 
let; saa at Sognet har Mangel paa Broendsel. Der har 
en gvd Muldjord, blandet deels med Gruus, deels med 
Leer. Silsirup Mark ligger paa Nodleer og er vaad og 
kold. Den osilige Deel af Tilsted Mark ud til Fjorden 
er grnset, i den vestlige Deel sindes Kalk i l  — 2 Alens 
Dydde, saa og den sorte Aare. Beboerne ere selv Ejere 
af Kirkeu.

2. s. S j  0 r i ng  Sogn udgjsr 249 Tdr. Hartkorn. 
Heri lcve 92 Familier, hvvraf de siesie nu ere Selvejere.

( * )  Thisted blev n avn ü in d ig for vm tren t hundrede A a r  siden 
ved den bekiendte Besorttelses H istorie 1 6 9 6 . H v o r a f m an  
dog ikke b»r fliitte til st-rre O ve rto e her end andre S t e d e r ,  
da lignende List og O uLffab, i  det w ludsie paa den L i d ,  kün
de Hape frem bragt de samm« D irkn in ger allevegne.

177



Personernes Antal er 515. De tilhsrende 5 Byer ere: 
Sjoring med 12 Gaarde og io  Huse, Spering med rz 
Gaarde 16 Huse, Nestrup med io Gaarde z Huse, Skaa- 
rup med 6 Gaarde z Huse og Dollerup med 5 Gaarde i 
Huus. Desuden er her Nordentoft, en stör usrieGaard 
paa 2 i Tdr. Hartkorn, som nu er deelt imellem 2 Fa- 
milicr. *) Sognet har en g»d og frr det mesie med Nod- 
lecr blander Muldjord; dvg gives her og lette vg sandige 
Marker. I  en Dybde af r — aAlen,  findes i den nordlir 
ge Deel as dette Sogn, Kalk til Grnndlag, og da Kalk
taget ikke straekker sig längere end i dette Sog», saa er 
cherfra henket meget til Gjsdning af de Sonden for lig- 
gende Svgne. I  Almindelighed kan regnes omtrent 7 — 
8 Tdr. Agerland kil r Tde. Hartkorn. Skaarup Bye har 
i «!dre Tider taget Skade af Sandflugten, dog har den 
nu en ikke saa ringe Zord. For det nieste er dette Sogy 
rigeliaen forsyner med Torveinose, hvorfra ftrlges en Deel 
til Thisted, istrr fca Nestrup og Sjoring Byer, nogle og- 
saa fra Spering. Skaarup Bye har ingeu Torvemose; 
men overfiodig Hede. Tilstrcrkkelig Hede har ogsaa de 
ovrige Byer. Torvene kan nu ikke graves i Moserne; men 
maae oeltes. En stör Deel af Sognet groendser til den stö
re og stskerige Sjoring Soe. Det er en rimelig Forme- 
ning, at denne Soe engang har havt sit Udlob i Havet, 
hvilket Sandbankerne have tilstoppet. I  saa fald maae 
den have aabnet sig et nyt Lob; thi nu forbinder en Aae 
den med Hassing-og Flad-Soe, saa at den tilsidst udr 
flyder i Liimfiorden. I  dette Sogn ligger endnu en mim

» ) P a a  denne G a a r d  stal Ebbe S tra n g e se n  have b o e t, fo rm e, 
d en tlig  den samme som er ncrvnet ved N ebel G a a r d . F or  
ikke la n g e  side» ejedes denne G a a rd  a f  en Frne G e r n e r , og 
da horte en D e e l B ondergodS derunder.
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dre Sse, kalbet Spering Soe, der gaaer ud i Sjering 
Soe. En Holm, som heri er beliggende, tilhsrer See
gaard i Spering, hvorpaa avles en halv Snees Laes Hse 
og samles en stör Maengde Terne - LEg. Ved Norden
tost og ved Sjoring Soe »crr ved Lagaard, fkal i gamr 
le Dage have vcrret Vandmsller.

b. Thorsted Sogn bestaar af Thorsted Bye og en 
Vindmplle, kalbet Klatmslle. Det udgjsr 149 Personer, 
eller 28 Familier, hvoraf 14 ere Gaardmsend. De fleste 
ere Selvejere. Sognels Hankorn er 64Tdr., med en stör 
Deel Io rd  til Hartkornet. Dets Markjorder og Gron- 
ning ndgjsr 14, og Heden over 7 Millioner Lü Alen, saa 
at til hver Tonde Harlkorn er af Markjord 15, og af 
Hede 8 gevniet. Tde. Land. Dette og Skinnerup Sogn 
have i Forhold til Hartkornet, det storsie Areal af Agerjord. 
Jordbunden er en let og sandblandet Mnld. Man gra-* 
ver paa nogle Steder igjennem 20 Alen Sand og Gruus, 
forend Kalken findes, som da naaer til 55 Alen; thi saa 
dybe ere nogle Bronde. Paa andre Steder findes Kal
ken under Muldlaget. Eng og Torvemose mangler; men 
en vidtlostig Strcrkning god Hede, giver overflsdig Flad- 
tsrv og Lyng. Ved Opdyrkning af Heden og ved Ud- 
flotning af nogle Gaarde, ville dette Sogn kunne erncere 
flere Familier. Sognet er nu under Udjkiftning. Strax 
Vesten for Thorsted ligger enHoj, kalbet ThorsHsj, hvor
af Segnet fonneneö at have fit Navn. Thorsted Kirke 
fla l have vcrret et Fristed.

z. s. Da n g  Sogn kan henregnes til de ringe og 
af Sandflugten meest odelagte. A lt Sognets Hartkorn 
er nu 6z Tdr. i  Skpe. 2 Fdkr. Folketaller 292. Z  Vang 
Bye er foruden Prcestegaarden 7 Gaarde eller Steder,
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hvvrtil kan holdes 2 ellerfiere Hestr, og 2z Hnse; paa 
Skaarhede er en Boet og 4Huse; ved Vangsaae uHuse. 
Desuden z eenlige Gaarde: Nystrup, hvis tien.desrie Hart
körn er 6 Ldr. r Skpe. 1 Fdkr. Klostergaard paa 7 Tdr. 
2 — z — 2; og liste Diernes paa 8 Tdr. z — z Harrkorn. 
Dmtrent i 4 Alens Dybde findes Kalklagei. Ved Sand- 
siugten er en Deel af Jorden bleven alt for meger blan
der >ned Sand og een endnu stsrre Deel ganske skiulr med 
Sandklitter. Der lidet, som er beskyttet bag ved Dang 
See, har remmelig god Jord. Srax Vesten for Dang 
Bye begynde Kiitterne og strcrkke fig ^ M ül ud til Havet. 
Endog i Bhen, er Sander indfort. 'Mange eenlige Gaarr 
de skal have vceret i Sognet, hvoraf negle ganstke ere er 
delagte, andre ere som Hnse bortflsttede, enten til Dang 
Bye eller til Havet, hvoroedVangsaaeBye er fremkvm- 
inet. Saaledes er Hangaard, svin tilforn laae ved en 
Sse i Klitten, hvoraf endnu fees Spoer, nn en Gaard 

' iVang Bye. Ogenanden eenligGaard, kalderJnte, crnu 
et jordlos Huus i samme Bye. Nystrup har tilforn vcrr 
ret en Herregaard, hvis Jorder nu tildeels ere sandige, 
tildeels ffiulce med Sandklitter. Denne Gaard har en 
god Aalekiste i Aaen, som lober fra Vestervandet Sse nd 
i  Havet. A f gamle Papirer veed man, at til bette Sogn 
har hsrt en Bye, kalbet Rcrkkebye, beliggende nd imod 
Klitmslier, som nu ganske er tilintetgiorr. Bist nvk ere 
Klittern« nu i hedre Stand, end for en halv Snees Aar 
siden; men manrrve dog ikke, at Sander nu er dcempet. 
De uhyre hsje og vidtudstrakre Sandbakkcr, hvorpaa nep
pe sees en grsn Spire, og som af Binden fiytteS fra et 
S trd  til et ander, bevise det modsatte. De fleste Gaar- 
de ere kun smaae, hvoraf adffillige kun holde 2 Heste. 
Nvgle Steher have z— § Tdr. brugbar Agerland til r



Tsnde Hartkorn, andre mere og ringere. Havboerne ved 
Vangsaae, leve af Fiskerie paaHavet, hvortil de Hader 
Fiskerbaade. Disses Kornavl er ubetydelig; men de har 
de sikikkelige gode Tofter, eller smaa Enge til Grcesning 
og Hseavl, saa at de fleste kan holde 2 — z Koer. Et 
Par Mcrnd holde hver 2 Hefte, hvortil dog maae kiooes 
endeel Vinterfoder. PaaBrcendsel har Sognet ftor Mangel, 
aldeles ingen Skodtorv, og meget lidet Fladtorv og Lyng 
i Klitten. Endnu i Mands Minde groves Skodtsrv i- 
mellem Klitterne i Moser, som vare tildcekkede mes et Lag 
Sand; men nu ere de saa ganske begravede, at inrek 
Spor deraf er tilbage. Vang Soe siges, for endnu ikke 
loenge siden, at have havt Udlsb i Havet, hvilket nu er 
tilstoppet af Sand.

d. T v o r n p  regnes vel endnu som et Sogn, endr 
fkisndt dets Kirke for saa Aar siden er nedbrUdt, og det 
er henlagt til Vangs Kirke. Sognets Hartkorn er nu 
kun z;>Tdr. 7 Skpr. Folketallet 90 Personer. I  Tvornp 
Dye ere 9 Steder, hvortil holdes Hefte, og4Huse. Desr 
»den höre til dette Sogn 2 eeniige Gaarde: Store Djerr 
nes paa 1 z Tdr. i  Skpe. 2 Fdkr. 2 Alb. Htkn. oz Dksl- 
leffyld 2 Skpr. 2 Alb. og Faergegaard paa 12 Tdr. 2 Alb. 
Store Djernes er en ftor ved Seen smukt beliggende og 
veldyrker Avlsgaard, hvorcil saaes noget over 102 Tdr. 
Korn, og holdes 16 — 12 Hefte, 50 Feekreaturer eg 8<> 
Faar.— Dette Sogn har meget tilf«llkdsmed Vang Sogn, 
ogsaa her er Brcrndemangel, og en ftor Deel af Sognel 
er odelagt af Flyvesand. Man veed, at Tvornp Bye er 
bleven nodt til at flotte fra sin Jndmark til det yderste af 
sin Udmark, saa at den tilfvrn har lagt lige saa langtve« 
sten for dcns Kirke, som de» nu ligger osten for det Steö
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hvor Kirken nylig stod.— Jndmarks Jorderne optages i 
begge Sogirene i 5 Aar og hvile lige saa loenge. S«d- 
stiftet er: Giodningsbyg, Nug, Byg, ALrler, Havre. 
Udmarken bruaes efter 6 Aars Hvile i saadaii Orden i 4 
Aar: TErter, Bog rg 2 Havrekiaerve. De starpe Sand- 
jorder giodes til Byg, hvorester kages a'Rug-og 1 Havr 
rekiaerv, hvorpaa feiger 5 — 6 Aars Hvile. BeggeSog- 
trers baade Markjvrder vg Klitker ere r>: stifrede.

4. a. S k io ld b o rg  Sogn staar for Hartkorn 192 
Tdr. 7S kpr., og »dgior Gaarde og Boessteder 2; , og 
Huse zO- hvvraf n  ere »den Hartkorn, dog have denr- 
sten alle Iv rd . Gaardenes Srorrelse er fra 4 til n 4  
Tdr. Htkn. De tilhsrende 4 Byer ere: Sonder Skioldr 
borg io  Gaarde 14 Hufe; Norre Skioldboig 7 Gaarde 
17 Hufe; Aaes 5 Gaarde 7 Hufe og Mogelvang i Gaard 
12 Hufe, foruden eenlige Steder: Stovring et Boel og 
Bakgaarden ved V iil Sund med Kroeholds Privilegium. 
Ved Bakgaarden steer Overfart til Morsoe over Viilsund 
som her er en halv Fjerdingvej bredt og i Strommen z6 
Alen dyb. Mogelvang er det sydligste af Sognet, som 
veVrnliden Rende adstilles kra Sundbye i StagstrupSogn. 
Sognets Folketal er 40z Personer. Esterat Todbsl Gods 
nu er folgt, horeikkun 6 Gaarde og 5 Hufe til Proprietaer. 
Gods nemlig til Ulstrup, forresten ere paa faa Hufe ncrr 
alle Selvejere. T il i  Tde. Htkn. er 6 — 8 Tdr. Agerland 
foruden en stör Deel Hede og noget Eng, hvvrafde steste 
Beboere have fornoden Brcrndsel, undtagen Aaes Bye, 
som kun har lidek og ringe Hede. Nobleren er Grundla- 
get, iscrr i det sstlige afSognet; forresten er en Deel af 
Jorden vaad og siid, og en Deel noget let og muldig. 
Skioldbvrg Byes Mark blev udstiftet 1787; men ma>«



har her som- de fleste Steder i Thye sin Jord paa z til 4 
forsikiellige Steder, nemlig Jndmark, Havreland, Hsde, 
og Torveinose.—Endskiondt Sognet sisder til Lümsiorden, 
drives dog intet Fisierie.— Ved Kirken er afJusiilsraad 
Caspergaard bygget et Hospital for 4 Enker af Todbsl 
Gvds, hvvrtil er givet dette Sogns.Konge-Kcrn-Tiende; 
dog nyder Hospitalet ikkun 80 Ndlr. aarlig deraf. Sog- 
nebeboerne habe nu kiobt afTvdbel baade Kirke-vg Kon- 
gellenden. — Ved 6 Afbyggere er Praesiegaardens Hartkoru 
formindfket til 8 Tdr. 4 Skpr. z Fdkr. Tilforn fsr Aar 
1596 var paa Prcrsiegaardens Ejendom en Vandmolle 
kaldet Fall, som nn er et Huus.

b. K a lle r  np Sogn udgisr 29 Tdr. 7 C-rxr. z 
2 Alb. kiendeydende Hartkorn og bestaaer af den ene Bye 
Kallerup, hvori ere 6Gaarde og 4 Huft; desuden Hoved- 
gaarden Todbsl; en eenlig Gaard Hornsirup, som tilforn 
er brugt af Hovedgaardens Eier; en Srammnslle pan 
Hovedgaardens Grund, som beboes afenFeldbereder; og 
een ved Hovedgaarden liggende nbelydeüg Vandmolle, i 
hvis Sted nu M l bygges en Vindmslle. Soaners hele 
Folketal udgisr 74 Famsiier, eller 74 Personer. — Fsr z 
Aar siden hsrte til Todbol Hovedgaards Taxt Ager ogEng 
26 Tdr. 1 Fdkr., Molleffyld af Vandmolle,, z Skpr. 2 
Alb., Bondergods 204 Tdr. 6 S kpr., og Kirke-og Kon- 
gelienden af Skioldborg Sogn, hvoraf hver enkelr udgisr 
Z8 Tdr. Hartkorn, ligefaa begge Tiender af Kallerup, hver 
paa 8 Tdr. Hartkorn, Sisring Sogns Kongetiende 40 
Tdr., og Hundborg Sogns Kongetiende 28 Tdr. Htkn. 
Nu er StamhusetTodbol, hvorunderBodumbisgaardvar 
indlemmer, udlost og folgt, alle Bonderne ere bleviieSelv- 
ejere, noget af Hovedgaardens Mark frastilr, og Horn-



strupgaard, somkun havde 6 Tdr. contrib. Hartkorn, «r 
bleven tillagt en stör Deel Udmark og Hede afTodbolsfri 
Hovedgaards Tapl, som udgior 4 ; Tde. Hartkorn. T il 
Todbol er betydelig Torvemose; men Agerjorden er af 
Naturen ska> p, dog hidtil forbedret ved Hielv at Tiender- 
ne.— Sognet har i Almindelighed en tcmmelig gvdMuld- 
jord, tilstrirkkeli^ Torvemose, hvvraf og sceiaes, og no- 
get Hede. T il Hornstrupgaard kan nn ved Hielp af en 
Deel opbrudt Hedejord, saaes 70 Tdr. Korn, vg holdes 
s8 Foekremurer, 8 Heste og 6o Faar.—So >nets Bebvere 
ere nu alle Selvejere, og rillige ejer enhver sin Deel af 
begae Tienderne. Een af Hnusmaendene dyrker med god 
Fordeel en Urtehauge, hvvraf s«lges en Deel Jordkrugt 
til Thisted. Beboerne af dette, saavelsom af flere Sogne 
afgave sig tilforn meget med at male Havregryn paa 
Haandqvoerne, som solgtes til Norge.

5. a. H undborg  Svgn, der mod Asten groendser 
tilKallerup Sogn og mod Vesten til Havet, har 14z Tdr. 
tirndeydende Hartkorn og en Folkemcrngde af6ro Perfo
rier. Foruden Hovedgaarden Ulstrup og Prcestegaarden, 
Kar Sognet Z9, for det meste siuaa, Gaarde og 67 Hufe. 
JHundbvrg Bye ere 26 Gaarde, hvoriblantSsnderaaard 
paa 9 Tdr. 2 Skpr., Nydsgaard paa 6 Tdr. 5 Skpr. og 
Dalsgaard paa 5 Tdr. 7 Skpr. Hartkorn og 22 Hufe, 
Vestergaardene ere 5 Gaarde paa 2^ — 4^ Tde. Htkn., 
hertil regnes og Faddersbol Molle paa 4 Tder. Hart
körn vg Faddersbsl Gaard hvis Hovedgaards Tapt 
tilforn var iz  Tdr., men nu bortsolgt indril 7^ Tde., 
som er bleven skatpligtigt Hartkorn; Fsrby med z smaa 
Gaarde vg 9 Hufe, Harkicrr 7 Hufe; Vorup Are 24 Hu
fe vg Rostrup Hovedgaards M ark, hvorpaa nu ere z 
Gaarde og 5 Hufe.— A f Sognets z Herregaarde er nu

184



ikkun den ene Ulstrup tilbage/Thi Naastrup, hvis Hoved, 
gaards Taxt var 27Z Tde. Htkn., er sor nvgle Aar fl, 
den, da Bondergvdset blev folgt, ndparcellerek, vg Fadderkr 
bol, der i crldre Tider meget varoLelagtaf Sandflugten, 
er n» ogsaa ved Udstykning fermindsket. Naastrup havde 
en forkrinlig godIord, tienlig ti! ai Slags Scrd. T il 
Fadderöbol var Ivrden let og sandig; men Graesningen 
vg Hoefletten god. Tilforn var Nsrhaagaard forener meV 
Zaddersbsl og da denn« ligger i en ringe Egn, var Ejerens 
Boepcrl altid paa forste Sted; nu ere de adMteogBon- 
dergodset folgt. Ulstrup staaer for fri Hovedgaards Taxt 
Z4 Tdr. 6 — z — 1, og Molleffyld paa samme Taxt r 
Tde 2 Fdkr. og ejer Bondergods 256 Tdr. z Skvr. 2 Fk. 
r Alb., samt Hundborg og Horstrd Sognes Kirketiender 
og Snedsied Sogns Kongeciende. Under Gaarden drives 
cvntribuerende Htkn. 4 Skpr. 2 Fdkr. Hovedgaardsmar, 
ken udgisr i Areal Agerland 426 Tdr., Eng og Graes- 
ningsjord 46z Tdr. Derti! saaes aarlig 200 Tdr. Korn, 
hvoraf 25 Tdr. Rüg, vg avles 200 Lcrs Enghoe. Io rr 
den vptages i 5, vg hviler i 5 Aar. Ulstrup ejer Halvr 
parte» afctAalekisteststerie ovenfor Zaddersbsl Vandmolke. 
Naastrups og UlstrnpsMarljvrder ere muldige og meget 
gode, forrestcn har vaa mange Sreder en rooguul Leer 
Overhaand, men paa en betydeüg Strcrkning har Fly, 
vesandet forandret den oprindelige Natur. Dondergaarde- 
ne have kun lidet Hartkorn vg dertil iidek Agerjord. De- 
res Forfatning er derfor for det nieste ikke gsd. Endskiendt 
mange Torv soelges fra Hundbcrg Sogn, saa feer man dog 
her svm i flere Sogne, at Torvesalg langt mindreberiger 
Bonden, end god Agerdyrkning. Forholdet af Udsceden 
til en stor Gaard er 2 Tdr. Nug, 8 Tdr. Byg og 16 Td. 
Havre. De smaa Gaarde saae intet Nug. HundbsrgByc
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har lidet og ringe Hede, men desto mere Mose. Ved 
nylig suldendet Udskiftning i Hundborg af 144 Tdr. 5 
Skpr. l Alb. Hartkorn befandtes dertr! at vcere geonretrü 
ske Tsnder Land til 1 4 0 0 0  ^ A le n , Agerland iZ77Tdr. 
Engbund, Moser og Grcrsninasjord^K^ Tdr. og Hedejord 
,)2  Tdr.—VoruprAre Bye, bestaar allene af Fifterhuse 
beliggende i Klitterne, hvksBeboere drive Fifkerie paa 
Havet med F Baade, til ethvert af disse Huse, hvoraf de 
siesie ere uden Hartkorn, er en Tost, hvorpaa kan holdes 
r — Z Koer og nogle Faar; men ingen Heste. Fire af disse 
Fiskere habe begyndt at drive Aalefangst med en Pulsvaad 
i Liimfiorden ligesom Aggerboerne. — Ogsaa i derte Sogn 
har Flyvesandet anrettet stör Hdelcrggelse, der dog nu er 
temmelig rilgroet; i celdre Tider er Sandet fort lige ril 
Faddersbol Mslleaae. — Prcrstegaardens Hartkorn er 
harrad 14 Tdr. — Et gammelt Sagn udleder Navnet 
Hundborg af hundrede Bierge, formedelst de nrange hervcrr 
rende deels narurliae Dakker, deets Gravhoje. Hvilket 
maaske er lige saa rimeligt som en anden Gisning, der 
udleder Navnet af Hund og de andre tre Herreders Nav- 
ne af I lle r , Hare, Ncev. — Ulstrup Gaard og Gods blev 
nu i dette Aar wed alt bemeldte Tilhsrende rillige med Ar 
rrip Molle folgt for 62000 Rdlr. Altsaa bliver formodenrr 
lig nu ogsaa denne Gaard udstykket.

d. I a n n e r u p  Sogn bestaaer af 16 Gaarde og ro 
Hufe, nemlig i Iannernv Bye 9 Gaarde, af hvilke den 
sisrste har Hartkorn z Tdr. 5 Skpr., og4Hnse; i Snegr 
strup Bye 7 Gaarde, hvoriblandt et eenligt Boelsted, 
laldek Meylsse, og 4 Huse; og i Fsrbye 2 Huse. Hele 
Folketaflet er 165 Personer. T i! Iannerup Bye er Io rdr 
bunden meest teerig, siid og kold; men trl Snegstrup meest



let og tor, tienlig til Rugsced. Jannernp Bye mang
ler baade Mose og Hede; men ^negstrup Bye har ne» 
gek Mose vg tilstrcekkelig Lyng og Fladtorv i Heden og 
Klitterne. Ogsaa cn Deel af bette Sogn er edelagt af 
Sandet. T il Frelse mod storre Adelcrggelse, har Sjo- 
ring Soe opstuget Sandet as de nogne Sandbakker, 
som ligge bag ved. Mcerkvcerdig er decke Sogns Kirke» 
blök, som Overtroen rigelig forsyner mcd anseelige Ga- 
ver. Nogle Socfarendes Lotter i Havänod sral have gi< 
vet Anicdning dertil; og i lignenoe Tilfceldr saavei som 
ved Äjob og Salg, glemmer man over hele Landet ikke 
at sende Gavrr til dens Doffer, hvorved dens aarlige 
Iudtcrgt kan vcrre 72 — yo Rdlr Formvdentliz har den 
nu en Kapital paa over 20,222 Rij,sda!er.

6. N o rh a a  Sogn har n ;  Tdr. Hartkorn og et 
Fvlkecal af Z4Z Personer. Hertil höre: Norhaa Bye 
med 40 Familier, Steenberg Bye med 17 Huse, og des- 
«den de 4 eenlige Gaarde: Norhaazaard, Legin, N«s- 
gaar og Freskild. Hele Sognel udgjor kun 19 Gaarde 
og Voelsteder. Segnet grwndser ud til Haver vg alt- 
saa er en sior Dee! deraf otelagt af Sandet. Den Deel 
af Marken, Asten for Norhaa Bye, der er ufordoervet, 
er en megel god Muldjord, der stinler eiiten Graaleer 
ekler Rodler. Ved Legin vg Freffild er Jorden bedst flikket 
t il Nug; det ovrige bedre til Dyg vg Havre. I  en Dak- 
ke ved Legin graves Hvidleer eller Kalksteen, som intet 
andet Sled findes ncrrmere end i Sjoring Sogn. De 
fleste Beboere have overmaade lidet Agerjord; men de
sto mere Engbund. NogleSteder have ikkunz— 6Tdr. 
Saedeland til 1 Tde. Hartkvrn. Skodlorv vg Fladtorv 
haves i Overflodighed, og Hoebierringen er betydelig.—
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Steenberg Bye beftaar aüene af Huse, beliggende ved 
Havet. Jkknn z af diffe ere cvntribuerende, hvert af 
! Alb. Dog haves Taster, hvorpaa, saavelsom ved Hielp 
af Klitten, hver Mand kan holde et Par Kser. Een 
Mand holder et Par Hefte. Forreften leve de af Fister 
rie, hvilket de drive med z Havbaads. Med r Skude 
fares herfra paa Norge. — Norhaa-Gaard er en sior 
vg anseelig Avlsgaard- udenFrihed, paa 17 Tdr. Hart
körn, som tilforn var forenet med Hovedgaarden Fad- 
dersbol. Sogners tvende Tiender vg lidet Bsndergvds, 
Hörer nu hertil; men de flesie af Godsets Bonder ere i 
diffe Aar blevne Selvejere. T il denne Gaard kan saaes 
iZv Tdr. Korn vg avies izoLers Hse.*) Legin Gaard 
er paa 9§ Tde. Hartkvrn, vg kan avle 80 L«s Hoe. 
Noesgaard paa 7 Tdr. z Skpr. Hartkorn, er ogsaa en 
god Gaard. Freskild er nn udstykket til 5 Familier. — 
Ved Frestild Soe var tilforn en Vandmolle, kaldet Stoue 
gaards Molle, hvor nu staaer et Huns; Molledtemnin- 
gen kiendes endnu. M idt ind i Nerhaae Bye er Flyr 
befandet fort fra Rvrdvesi, hvor Muldjorden er begrar 
vet under l Qvarteer Sand, som dog nn er tilgroet med 
Graes. Sandklitterne forbedres ogsaa, og de ncrrmeft 
til Marken arEkidsende, ere temmelig begroede med Lyng. 
Ved den nu fnldendte Udfliftning af Klitterne, vil diffe 
maaftkee bedre blive fredede. I  et tilforn vmtalt Dor 
kument ak i596hedder det: "a t  dette Sogn er saa nur 
ge, at det tilforn har varet foruden Sogneproest sg Kirke- 
Tjeneste noger ncrr et ganske Aar; at de ingen Prast

D e n  ved fit velgjorende Testamente beklendte J e n s V a r e .  
var E ier  af  N e rh a a g a a r d  og F a d c r s b o l ,  og har derfor i sit 
T estam ente a f  >765 ogsaa erindret bette og Hundborg S o g »  
med nvgle  G a v e r .
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künde bekomme for den ringe Rente deraf gives, hvorr 
for Köngen for 17 Aar side» Hader naadigst undt Pras
sten der fammesteds Halvparten af Kvnge - Kornrienden 
af samme Svgn." Preesten har bog nu mindre For
dert af denne tillagke halve Kvnge- Tiende, rnd Nsrhaa» 
gaards Ejer.

III. Hassing Herred.

Da Agger Svgn Hörer h rrtil, saa graendser bette 
Herred egentligen ved den smalle Landstrimmel imcNem 
Havet vg Liimfiorden til Niber S tift. Dog folger jeg 
Hellere den i gejstlige Säger vedtagne Orden, hvvrefter 
Agger Svgn og Heltborg Svgn ombyttes saaledes, ar 
det forste regnes til Nefs-og det sidsie til Hassing-Her
red. Antages denne Inddeling, saa udgjsr Hassing Her
red 1980 Tde. Hartkorn vg 4Z4i Pc.soner. For dek nie
ste er Grundlager , bette Herrrd Nsdleer og Iorde» vaad 
siid og kvld. En stör Deel längs med Have?, er ffiu il af 
Sandklitter, og Lynghederne ndgjorr mange og störe 
Strcrkninger.

r. Snedsted Sogn med 259 Tdr. Hartkorn og 
505 Pcrfoner, öestaaer af folgende 5 Vyer: Snedsted 
Bye med i o ,  Gjersbsl med ro , Arup med 8 . El,red 
med 6 og Bedsied lned L Gaardmoend eller kiorende Msnd. 
I  Arup ere 17 Hule, forresien ere Gaardenes og Huse- 
nes Antal i bette Sogn omtrent lige. Ved Arup er en
god Vandmolle. Sognet har Overflodighed ef Siodrorv
hvvraf det salger en Mamgde til Th,'sied. Jordbunden 
er middelmaadig, vg for en Deel starp og gruset. A f 
Heden opbrydes meget, som gjodes enten med Hvidlecr 
fta Sjoring, eller med Graalrer, hvvraf meget Heims f,a



Arup. Naar det meget Hede vg Mose mcdregnes, saa 
Hoves stört Areal ril Hartkornet, f. Ex. Elstedgaard, paa 
9 Tdr. Harrkorn, har 140 geomet. Tdr. Land. Gjersbol 
Molle er cn saare uberydklig Groesmolie.

2. s. H a r r in g  Sogn, indbefatter Harr-ng Dye, 
Tredholm, Hovcdaaarden Aland med dens Afbyggere 
og Prcestegaarden Noesholm. Det Nendeydende Hlkn. 
er 46 Tdr. Personernes Antal er «69. I  Harring Pye 
ere 9 smaa Gaarde fra vmtrent 2 til 5 Tdr. Hartkorn,
4 Huse hvert paa z Skvr. Htkn. vg 4 joidlose Huse. 
Lredhvlm er z Huse, byggede paa Prcrstegaard-ns Ud- 
mark. Hvcrl af bisse holder i ,  .underliden 2 Heste, 2 
Kocr og io  Faar. Disse Hnnsmoend forsyne hele Omr 
egnen med raa Muurstene, ftm stryges afcn gnul Leer. 
Hovedgaarden Aland havde for io  Aar siden z i Tdr.
5 Skpr. Hovedgaards Taxk vg 246 Tdr. Pondergods. 
Nu er den udsiykket foruden Hovedxarcellen, ril i Gaard 
og 8 Huse, saa ar Aland nu knn har tilbage 15 Tdr. 
r Skpe. z Fdkr. 14 Alb. Bsndergvdset er ogsaa folgt 
undtagen 8z Tdr. 6 Skpr. 2 Fkr. -  Alb. Praestegaar- 
den har lidet ober 8 Tdr. Htkn. Alands Mark er den 
meest muldige vg bedste i Segnet. Fvrresten ere Jorr 
derne meget lerige, vaade cg kolde, saa ar her ncrr 
sten intet Rüg saaes. Bsnderne have 8 Tder. Aeere 
land til l  Tde. H lkn., og Prasiegaarden knn 5. Lyng 
vg Fladtorv afgiver Heden; men paa Skodtsrv have 
Bsnderne ingen Overflodighed.

d. I  S ta g s tru p  Sogn ere Byerne: Stagstrup, 
Gierup vg Sundbye. Det indbefatter 256 Tdr. Htkn. 
vg 467 Personer. I  Stagstrup Bye ere 14 Gaarde, 
hvoraf den stsrste paa 9 Tdr. Hlkn., den mindste paa 
4 Tdr. z Skpr., fvmden Anexgaarden paa ivz Tde.,
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2o H»se mcd Io rd  og en sior Deel jordloft. Gjerup 
Bye har 7 Gaarde fra 6 — 8 Tdr. Htkn., et Boelsted 
og 9 Huft. Sundbye har r i  Gaarde fra z — 9 Tdr. 
vg 4 H u ft, foruden nogle jordlose. Z Sognet ligger 
desnden Viilsunds Molle, der i tsrre Aaringer mangler 
Band. — Gjerup Mark er af lige Beftaffenhed mrd Har- 
ring Mark. Stagsirnp Mark er haiv lerig og halv mul- 
dig og Sundbye Mark noget mere muldig, saa at her 
kan saaes mere Dinterrng. Sognet har 8 til 9 Tdr. 
Llgerland til r Tde. Htkn. Gierup maa kiobe Brcrndftl, 
Sundbye har kun noget Hede, vg Sragstrup ZEltetorv. 
Dette Sogns halve Kongekiende Hörer til Preestekaidet. 
Jkke Heller i dette Sogn drives Fiskerie, endskiondt der 
ligger ud til Liimsivrden, men veü Mollen langes cn 
Deel Giedder og Aborrer i Foraarer, som fra Liimsiorr 
den gaae ind i Moüebskkeu. — De fleste Beboere i dis- 
ft 2 Segne ere nu Selvejere, rilftrn horte de til Aland 
og vare for 15 Aar siden iaa forarmede, ac kun kven- 
de Mcend künde udrebe deres Starker og Landgilde; men 
deels ved Brugen af Mergel, deels vcd den folgende Ej- 
ers bedre Behandling, ere de temmelig komne i Stand. 
I  gode Aaringer ka» Afgroden paa Harring Byes Mark 
vcrre af Byg 6 — 7 Fold, vg af hvid Havre 8 " - F e ld  
paa Stagstrup Mark af Rüg 5— 6 , af Dyg 6 — 7 , 
og af hvid Havre 9 — io  Fold.

z. a. S k y u m  Sogns Folketal er zzs Personer, 
dets Hartkorn 191 Tdr. Sognet har 27 Gaarde, soin 
ligge alle i den ene Skyum Bye, undtagen en eenlig 
Gaard Dybdal vg Gudncrs Vandmolle, hvilken ligger 
«»der Jrup Hovedgaardstaxt. Desuden er her Skyum 
Vindmolle, vg 27 Hufe, hvoraf 5 jordlose. Destorsie 
Gaarde ere paa 9 — io  Tdr. Harrkorn. Iordbunden er 
rn sicerk og kvld Rodleer, beqvem til hvid Havre og



Dyg, men ikke til Vinterrug. Fsrholdet afScedearterne 
er 16 Tdr. Byg, 40 Tdr. hvid og fort Havre, i  Tde. 
Vaarrug og Z Tde JErter. Al Slags D.andsel mangler 
ganste og man kiobes fra andre Sogne. Horstet saa 
gvdl som intec, nden ubetydeligt i Euonas Kicrr.

b. H s rd u m  Sogn af Harkkorn 129 Tdr. med 
z85 Personer, besiaaer af de 4 Byer: Aster Hordum, 
Bester Hordum, Tottrnp og Koldbye, samt Hvvedgaarr 
den Iru p , Z  Aster Hordum ere 6 Gaarde og 16 Hur 
se, i Bester Hordum 6 Gaarde og n  Hufe, i Toktrup 
7 Gaarde og 4 Hufe, deraf z jordlose og i Koldbye ikrun 
z Gaarde. Den stsrste Bondegaard er Tsttrup Gaard 
paa i i  Tdr. Harrkvrn. En smuk byßget grundmunret 
Gaard er Koldbye Gaard, hvis ufri Herrtkvrn erSLd.
1 Skpe. fvruden nogrt tillagt fr« Hovedgaards Taxt 
af Aland, i  Tde. 1 Skpe. 2^ Alb og af samme Slags 
fra Iru p  6 Skpr. i  Fdkr. z-^Aib., samt Hsrdum Sogns 
Kvngetiende og Kirkeciende, hver enkcltafHtkn. azTdr. 
De fieste Gaarde i Sognet ere smaa, paa 4 Tdr. Htkn. 
en Vindmolle ligger » Bester Hordum og en Vandmslle 
under Iru p  Hovedgaards Taxt kaldet Meel r Molle. — 
Grundlaget er Rodieer, tildeels gruset og flarp. T il 
Asterrog Bester Hordum er Jordbunden mere let og tsr, 
saa at Vinterrug kan saaes; til Toekrup er den ikke saa 
tor og ril Koldbye meget kold og vaad. A f Torvemose 
haves en Deel og en stör Lynghede, som ved den nu 
skedte Udskiftning vil bedre blive fredet. Den Heder 
strcekning som rilhorer Hsrdum, Hassing og Villerslev 
Sogne, udgisr vmtrent 2L00 gevmetriffe Tender Land.

Iru p  Hvvedgaard havde nyliqen 22 Tdr. i  Skpe.
2 Fdkr» Hartkorn fr« Hovedgaards Taxt og 2  Dand- 
motter, Gudn<rö'vL Melmollr^-og i  Vindmolle, Hör»
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dum Melle, süüi alle have fri Hovedgaardstaxt, Msl- 
lejkylo 6 Tder. z Skpr. Til Hovedgaardens Harrkorn 
var 10,965910 ÜH Alen af alle Slags Jordcr. Baade 
Kirke-og Konge-Tienderne af Hordum og Viüerslev Sog- 
ne horte da hertil, vg deüs Bondergvds har vtrret ovek 
2Z9 Tdr. Hartkorn. For et Par Aar siden blev alt Bon
de» godset folgt til Fcesterne, vg kostede i  Tde. Hartkorn 
»50 til 200 Ndlr. og paa nogle Steder dervver. Dette 
Gods var beliggende i Skyum, Villerslev og Hsrdum 
Sogne. T il Lettelse ved Gaardenes Zndkjob, have Bsn- 
derne faaet H af Kjobesnnimen til Laans'af den alminde- 
lige Lnkekasse paa forsie Prioritet, og Resten har Saelger 
re» betroet dein. Endvidere er bortsolgt Hsrdum Sogns 
Konge-og Kirke-Tiende, Hovedgaardens Afb»)ggere og 
Mollerne, ogsaa til Fcesterne, og derforuden r Tde. Hart
kor» af Hovedgaardens lcengst fraliggende Iorder. Saa 
at Jrup nu ikkun Har tilbage 17 Tdr. 7 Skpr. Hartkorn, 
hvorril ncrsten ere z^geomet. Tde. Land, som er inddeelt 
i Parceller; men ej endnu bortsolgt. Gaardens Mark er 
lerig og muldig. Den drives n»l uden Hoverie, ved egne 
Fo-k og Hefte. Men ikkun zdie Delen afAgerjorden vp- 
lages, saa at der nu ikke saaes inere end 100— 120 Tdr- 
Korn, deraf 10— i6Td»v Rüg. Aid Jorden dyrkes nu 
som Brodjord, da der er intet Alscede, og Havxlandet 
bliver o.saa «jodet enten »»cd Mergel eller Staldmog. 
Naar Jorden har giuet 4 — 5 Kjwrve, besaaes den med 
K-ever eller andre Groesarrer. Paa Gaarden holdes 80 
til 9o Krearurer, hvorril Villerslevs Konge-vg Kirke- T i
ende rillige cppebceres »Kjcerven. Den ncrrvcerende E jrr 
Hr.Sorensen,har nylig ladet Marken indhegne med dobbelt 
Dige, svn» er det fuldkomneste Hegn, - e r» -et S torr er

19)



feet« Thye. Gaarden har vverflodi'g Brcrndsel, saa at der- 
fra kan scrlges Mose og Hede for en anseelig Sum. Dorr 
gergaarden er nu flsttet til Ladegaarden, som den for var 
langtfraliggende. Denne Gaard har den bedste Hange
1 Lhye, fuld af Frngt - vg Skovtrirer. En Fjerdingvei 
fra Jrup danner Liimfiorden en Viig ved Gudncrs, hvor 
der er et godt Ladested.

4. s. S o n d e rh a a  Sogn har Hartkorn 144 Tdr. 
vg besiaar af de 2 Byer: Sonderhaa og Jesirup. Perso« 
nernes Antal er z ix . Sonderhaa Bye indbefatter 14 
Gaarde, 2Boel og 26 Huse, hvoriblandt 2 eenlige, som 
kaldes Gyrup Gaarde, hver paa 7 Tdr. Harlkorn. I «  
strnp Bye udgjor 9 Gaarde, 2 Boel vg 9 Huse. Gaarr 
denes Storrelse i Sognet er fra 4 — 7 Tdr. Hartkorn, 
Boelsiedernes fra 2 — 2ß Tde. og Hufenes fra 1 — 8Skp. 
og deruuder ; 4 Huse have Zord uden Hartkorn, 094 ere 
ganske jordlose. Jerdbunden er til Sonderhaa Bye meest 
mnldet og sandig, beqvern til Rugsaed; til Jestrup en wer 
re tung og süd Muld. For det meste kan regnes 6 — z 
Tdr. Agerlaud til i  Tde. Hartkorn, nogle faa Skeder 
have io  Tdr. Branidsel har Sognet til Fornodenhed af 
Mose og af en temmelig stör Hede; ,kun Gyrup Gaarde 
have til Overfiod. I  dette Sogn ligger desuden Hovedr 
gaarden Konstrup, der i ncrrvcrrende Ejers Tid er bleven 
complet, og har Hovedgaards Taxt 79 Td. 4 Skp., Bonr 
dergods 202 Tdr. z Skpr. z Fdkr. r  Alb., og Mellejkykd
2 Tdr. Hartkorn. T il Gaarden saaes 20 Tdr. Nug, 20 
Tdr. Byg og zo Tdr. Havre; og fodes og grcesses 70 Fa» 
hoveder, 7 — 8 Heste og 50 Faar. og det uden Hjelp af 
Sögnets" Kirke sog Kongetiende, som höre hertil. Pr<v- 
stegaarden er paa io  Tdr. Hartkvrn, hvortil kan saaes 8
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Tdr^Nug, io  Tdr. Byg og 20 Tdr. Havre. I  den hoSr 
ligaende Soe kan Koustrup og Gyrup Gaarde have noget 
Flskerie. Z  Gyrup Moser ere sundne Heffelnodder og stör 
re Trcrer og Troerodder. ,

b. Horsted Sogn af Hartkorn 48 Tdr., bestaar 
kun af den ene Vye Horsted, som udgjor i alt ro Gaarde; 
2 Boel og 8 Hufe. Hele Folketallet er 121 Personer. 
Gaardenes Storrelse er kra z—6 Tdr. Hartkorn, Huser 
nes r — 8 S kpr., med 8 - -  Tdr. Agerland til i  Tde. 
Hartkorn. Jordbunden har Rodleer til Grundlag, vg 
er for det nieste tnng og lerig, saa at her saaes mere 
Vaarrug, end Vinterrug. God vg overflodig Torvemose 
haves; ligesaa en stör Straekning Hede til Vrcrndsel og 
Grcrsning. I  dette Sogn boe gode Drejelsvcrvere. De 
fleste Sleder i disse Sogne höre under Koustrup. Sogr 
nene ligge under Udstiftning. I  Mosen blev for kort Tid 
siden optaget en stör Egerod.

5. a. Hasst ng Sogn bestaar kun af den ene Bye 
Hasstng, med 16Gaarde og i4Huse, vg 2 eenlige Gaar. 
de: Giselbek paa 9 Tdr. Hartkorn og en udflyttet Gaard 
paa z Tdr. Gaardene ere kun smaae, meest paa 4 — 5 
Tdr. Hartkorn. De fleste ere Hoveriebsnder til Tanderup» 
Hankornet er 76 Tdr. Personernes Antal 199. Jordr 
bunden er en god Muldjerd, mere eller mindre blander 
med Nvdleer. Tilsircrkkelig Torvemose haves, og en stör 
Hede. T il dette Sogn Hörer den störe, vver i  M ü l lanr 
ge, Hasstngeller Ove - Soe.

b. V it te r s  lev er et mere velhavende Sogn. Den 
ere z Byer: Mllerslev med 17 Gaarde, hvoraf 4 eenlige

195



ttemlig: Gundgaard paa vver4Tdr. 5 Skpr., vg z mim 
dre udftsttede ved Udskiftning, og iz  Hufe; Vibesroft 
Bye med 7 Gaarde, af hvilke 2 udflsttede og 7 Huse; vg 
Gudenoes Bye med 5 Gaarde og z jordlose Hnse; desnr 
den er Lildberg 5 Huse. Sognct har Hartkorn 726 Tdr. 
vg Personer 288. De fiesie ere nu Selvcjere. Qgsaa 
dette Sogn har ingen Mangel vaa Tsrvemvse og Hede. 
I  begge Sognene saaes meest Byg og Havre. Nugsoeden 
er ikke af Betydenhed.

6. a. D iis b y e  Sogn har 77 Tdr. Hartkorn og 
»45 Personer. Sognet besiaar kun af een Bye: Viis- 
Lye, og har i alt 12 Gaarde og n  Hufe, fornden Prcester 
gaarden, hvis Hartkorn er 12 Tdr. 5 Skpr. i  Fdk. 2 Aid. 
hvoraf omtrent 5 Tdr. ligger i Helrborg Sogn. Heriblandt 
er Vestergaard den stersie, paa 10 Tdr. 7 Skpr. 2 Fdkr. 
som har en Vindmslie tet ved Gaarden; paa denne Gaard 
boer den nuvcrrendeHerredsfoged, der tillige er Herreds- 
skriver for de to sydlige Herreder. De eenlige Gaarde 
ere: Ssnderhedegaard paa 6 Tdr-, Nsrhedegaard paa 
vver 6ß Tde., og Ambygaard paa z Tdr. Hartkorn. I r  
-landt Husene ere Pr<rstegaardens Afbyggere. og et Par 
jordlsse. De fleste Beboere ere Selvejere. Jordöunden 
er meest tienlig til Byg r og Havrested; kun sielden kykkes 
Rügen. Nsrhedegaards Mark synes meest beqvcm til Rngr 
s«d. A f Moser og Hede har Byen, hvad den behover; 
men intet til Overflodighed. Den estre Deel af Prsste- 
-aardens M ark, som stoder til Liimfiorden, kaldes Mu- 
skol; formvdentlig af en Mtrngde Mnstei - eller Hsterö r 
Skaller, som findes ved Foden af Muskol Bakken, som 
giver Formodning om fordums Afters Banker i Rterhe« 
den« Viisbpe Aae gj-r Skiellrt imrllem Viisbye vg Heit-



borg Sogne, og altsaa i'mellem Hassingog Nefs Herres 
der. Ded denne Aae har Proestegaarden fsr oder 200 Aar 
siden habt en Molle, hvoraf endnu et Stykke Graes« 
ningsjord har Navn af Molle-Hove, og deraf formodent- 
lig den Nettighed, som Praestenallcne har: at sattle Nur 
se i Aaen, for at fange de Fiske, der gaae ind fra Liimr 
fiorden, som ere i Foraaret Gjedder, Abvrrer, Horker 
og Skaller, og i Efteraaret Srreder. Denne Rettighed 
er og bleven Viisbye Praestegaard tilkiendt ved en Lands« 
tingsdom af Aar 1710, som er bleven usvaekket, og der« 
foruden bestyrket ved saa mange Aars Hvevd.

d. H e ltb o rg  Sogn, som egentlig ligger i Refs 
Herred, har 4 Byer, nemiig: Heltborg Bye, som har 2» 
Gaarde, hvorunder ere indbefattede Toftumgaard paa 22 
Tdr. i  Skpe. 2 Fdkr., som nu er deelt imellem 2 Beboere; 
men tilforn har vaeret en Herregaard, og Futterup Gaard 
paa 8Z Tde. Hartkorn, og 21 Hufe med Jord , samt 7 
jordlsse; Eindernp Bye, som haryGaarde, hvoriblandt 
Eindernp Gaard, afHartkvrn 8 Tdr. r Skpe., og Naes« 
sundgaard af Hartkorn r Tde. 5 Skpr. 2 Fdkr., hvorfra 
skser Overfart til Morsoe,og g Huse, hvoriblandt Slyngr 
borghuus, ssm har en Molle, hvoraf Hnset har Navnet 
Slyngbvrg Molle, dets Hartkorn er 2 Skpr. z Fdkr.; 
Ullernp Bye, som har 9 Gaarde og 2 Huse, ogKMstrnp 
Bye med 5 Gaarde, hvorunder er indbefattet Marsdal 
paa over 6 Tdr. Hartkorn, og r  Huse. Sognet har 226 
Tdr. Hartkorn, og 446 Personer. Noesten alle ere Selv« 
rjere. Til Kjcrstrup og Ullerup er Ivrden lerig, siid og 
kold; Toftuitts vg Fntterups Marker, ere temmelig beqvemr 
me til Nugscrd; mcre let er Giuderups M ark, hvor Nng« 
avlen ikke er ubetydelig, Heltborg og Ginderup have der 
sorusdne Drcendsel af Mose og Hebe; men de 2 andre 
Dyer have kun lidet.
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7. a. Bedsted Sogn. Dets tiendeydende Hartkorn 
er 184 Tdr. Personernes Antal er Z 4 6 .  Fvruden Ho: 
vedgaarden Tandrup og Proestegaardrn, indbefatter Sog. 
net 26 Heelgaarde og 21 Halvgaarde, vg fvruden Degner 
boligen, z i Hufe. Ved Tandrup er en Vejrmolle, og i 
den vestre Deel af Segnet, een af Landers bedste Vand- 
msller; Moerup Molle, der har 2 Par Qvcrrne, og forr 
deelagtig Aalekiste. Stederne i verte Sogn ligge meget 
adspredte og inddeles bedst i der ssire, vestre, sondre og 
nordre Sogn; thi af samlede Byer er ingen uden Horsr 
seid. Fugelsang, Vinrup og Spangberg, ere saa vidtr 
loftige, at de neppe kan kaldes Byer. Sognets Beooere 
ere Fcestebonder, enten til Tandrup eüer Abiidgaard — 
Zordbunden er for det mesie fkarp og let, dog mestendeels 
tienlig til alle Slags Korn ; Graaleer eller Mergel findes 
vgsaa her; men soedvanligst ikke fsrend >' en Dybde af z
— 4 Alen. Bredjorden brnges almindeligen i 5 Aar og 
hviler lige saaloenge; dog give nogle Jvrde» kun 4 Aars 
Hvile mod 5 Aars Toegt. En Deel Alscrdejord haves og 
i Sognet. Man kan i Almindelighed regne, al avle ;
— 6 Fold; men paa de bedste Jorder vg ester Trugen af 
Mergel vgsaa 7 — 8 Fold. Agerlanders Areal til Hartr 
körnet, er meget forskielligt, eftersom enhver for Udfliftr 
ningen har vpbrudt mere eller mindre af Heden. Heden 
er maadelig og har kun lidet kyng; men Fladtorv kan har 
ves til Nodvendighed. Sognet har ogsaa Moser og Enge, 
hvori Skodtsrv kan bierges. I  Moserne kan findes störe 
Stykker Trcrer, Rodder vg Sstersskaller. God Hoeslet har 
Sognet i Aakjcer Eng, Hestehoue Eng vg Bester Eng, 
hvoraf enhver Gaardbeboer kan have 4 — ic>Lws Hoe. 
Den halve Kongetiende af dette Sogn, er tillagt Pr<rste- 
kaldet,vg den anden halveDeel givet tilSvgnets Faltige.
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Hovedgaarderi Tandrup, beliggende ud til Hasstng 
Sse, har Hovedgaards Taxt 41 Tdr. z Skpr. z Fdkr. 
1 Alb., og Bsndergods 21z Tdr. 4 Skpr. 2^ Alb. Tit 
denne Gaard kan saaes zoo Tdr. Korn, og fodres 20« 
Faehsveder, io — 12 Hefte og 100 Faar med deres Angel.

d. G rn ru p  Sogn kan inddeles i de2Byer: Gnu 
rup og Gannnelbye. Sognet har 92 Tdr. Hartkorn, pg 
156 Personen Det indbefatter 9 Heelgaarde, 4 Halo- 
gaarde og 19 Hnse. De stsrfie Gaarde ere Abildgaard, 
Gammelbygaard og Vestergaard. Abildgaard er en stör 
ufrie Gaard med smuk Bygning, hvortil höre begge Tir 
enderne afHaffing og Grnrup Sogne og lidet Bsudergods. 
Gaardens conm'buable Hartkorn af Ager og Eng er 14 
Tdr. 7 Skpr. i  Alb., Melleffyld der er bortfcestet io  
Tdr. 5 Skpr., Kongetiender 27 Tdr. 4 Skpr., Kirketü 
ender 27 Tdr., og nlhsrende Bsudergods 4v Tdr. 6 Skpr. 
z Fdkr. 2 Alb. Ved Gammelbye er en lioen Gr<esms!le 
kaldet Abildgaards Molle. — Jordbunden i dette Sogn 
er mere ftarp og ringe end i Bedfted Sogn, dog avles 
godt Korn, iscrr i en vaad Sonnner, ved Hielp afM-'N 
gel og Giedskning. Mergel findes paa de fiefte Steder. 
Iordbrngen i Brsdjorden er almindeligen .5 Aars Tcrgk 
med 5 Aars Hvile saaledes: fsrst Gisdnings etler Paar' 
Dyg, derefter 1 etter 2 Kiarve Rüg og 2 Kürrve s^rt 
Havre. HoesiEt har Sognet i en Eng ved Adiidgcrards 
Molle. Torvemoser mangler Sognet ikke Heller og Heden 
er bedre til Lyng og Fladtsrv, end r Bedfted Sogn.

z. a. H v id b e rg  Sogn, som til Forstlel fra Hvid,' 
berg paa Thyholm kaldes Hvidberg vesten Aae, fordi det 
ligger Vesten sor den fra Hassing-Sse til Flad.Sselobem
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de Aae, har 6r Tdr. Hartkorn, og beboes af 4; Fami- 
lier eller 242 Personer. I  Sognet ere 21 kiorende Moend; 
men hvoraf saavel i decke som i de to felgende Svgne de 
sieste ikkun havesmaa Skeder, eller Doelsteder, nogleikke 
oder z Skpr. Hartkorn. A f saadanue kierende Mcend 
habe Madsted z, Kiallerup z, Istrup z, Hvidberg 2 , 
Svankicrr 2 og Spaiels 2. Eenlige Steder ere: Loim 
Lorggaard, Hvidberggaard, Overgaard, Hvidberg Melle, 
Heyen, Maskedal og Grimmelykke. Ncesten alle ere 
Selvejere. Desuden ligger i Sognek Lynghvlm, der til- 
forn har voerer en Herregaard, ejer nu Sognets wende 
Tiender; men ncesten inrer Bondergods og er en tiendr- 
frie Gaard paa 17 Tdr. 7 Skpr. i  Fdkr. 1 Alb. Hartkorn. 
Den har temmeli» gode Iorder; Hsebierring og Torve- 
skicrr. Dens Udsced er 22 Tdr. Nug, 13 Tdr. Byg og 
60 Tdr. Havre, paa hvilkcn Avl kan fodres 40 Stude 
ro Koer, 9 Heste vg zo Faar. — Dette Svgn ligger tet 
under Klitterne og har af Flyvesandet liidt meget stör Ar 
delceggelse- At bet har vcrret et stört Sogn, kan flnttes 
deels af de forhen ved Sandfingttn annielbteAdelcrggelser, 
deels af den störe Stroekning Sandkliirer der her er omr 
trent af 1 M üls Brede ud til Havet. I  gamle Dage 
er Sandet ogsaa gaaet ned vver Lyn. Holms Mark, stop
pet Aaen, som lober ved Hvidberg Molle, og da odelagt 
der det Moüevcrrk, hvoraf Sledet, der ligger paa hün 
S ide, nu har sit Navn. Sandet skal tillige vwre faret 
oder Aakjcrr Eng, saa at der i nogle Aar hberken künde 
Ljerges Hse eller Skodtorv. Eor ct Par Aar siden maatr 
te 2 Gaarde i Kjallerup Bye flotte fra den vestiige til den 
ostlige Ende af sin M  .rk. — I  Aluiindeliohed har Sognet 
en sandblandet Muldjord ovenpaa Nvdleer. Blaaleer 
eller Mergelfindes sine Steder. Nug er her Hovedscrden.



PaaFladtsrv, som graves iK litten, eringen Mangel og 
temmelig god Skodtorvgreft haves iAakicrr Eugene, hvor 
ogsaa avles en Deel Hse. — Prcrsiegaardens Harkkorn er 
kun r Tde. L Skpr.

b. H ru m S vg n  har 51 Tdr. tiendepligtig Hartkorn 
vg zc> Familier, som udgiore 151 Personer. Afkisrende 
Mcrnd ere i Srum Bye 10, i Hedegaardene 5 og i Svinr 
borg 2. Eenlige Steder ere Skabrrnak og Siokhnsct. 
Ncesten alle ere Fcrstebondcr til Qmm. Jorden er her 
mere muldig og kold, saa at Byg er den vigtigste Strd. 
Fladtorvhaves; men Skodtsrs mangler Sognet, nndta- 
gen Krumgaard, som har tilstrcrkkelig Torvemose. Dem 
ne Hrumgaard som tilsorn var et .kongeligt S lot har i 
nogen Tid vcrretforenet under StamhnsetVestervig; men 
«r nu adstilt derfra. Dens Hovedgaards Taxk er z6Tdr. 
i  Skpe. z Zdkr. 2 Alb. og Vondergods 206 Tdr. c Skpe. 
z Fkr. 2 Alb. Dens naervcrrende Fvrfatning er ubestemt, 
da Hovedgaardens Jorder ere nu under Udparcellering, 
og Bsndergodset afhcrndes. Der Sted hvor Drum S lot 
tilsorn har staaet, er ec Par Bossestud osieufor nuveerenr 
de Orumgaard. Nn sees intet ander Spor deraf, end en 
ophojet Iordplet midc i Aaen, omgivet med Vaud paa 
alle Sider, hvorpaa nylig siod et Huus kaldet Slothuus, 
som nu vg er nedbrudt. — Oasaa detre Sogn har lidt en 
Deel af Sandsiugten. Storlieer imelleni Druin og Löh
berg var tilsorn en god Eng; men er nu cilfioppet, og 
bleven til en Sse.

c. Lodberg Ssgn udgisr 16 Familier 0971 Perso
ner. As kiorende M«iid har det i o  i Tolbsl og i  i Sve- 
gaard. De fleste hsre til Drum Gcds. Hartkornet er 
efter Hofman gch Tdr.; men er fiten den Tid naget for- 
nn'ndsket. Det svcrfie Iordlag er sandig Muldjord. Nng



er den vigtigste Avl. Det mangler Skodtorv men har 
Lnngtölv i Klitterne. Dette Sogn har undergaaet over« 
maade stör Sdeloeggelse af Sandflugten. Lodberg Kirke 
blev flottet for ioo Aar siden i Sydost hen paa der Sted 
hvvr den nu staar, og dvg er den nu omgivet af Sandr 
klitter. Nuinerne afKirken og Kirkegaarden fees endnu 
tydeligen i Klillen. Adstkillige Byer og Gaarde ere ganffe 
tilintelgiorte. Nvtbsl, hvoraf den Norbolstke Familie str 
ges atboere Navn, s?al kilforn have vcrret en Herregaard, 
er efterhaanden forringet og nuganstke tilintetgiort. Samr 
me Skiebne har Skovsted Bye havt, og maastkee stere 
Steder, hvis Navne ikke vides.
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IV. Refs Herred.

Refs Herred indbefatter den sydligste Deel af Thye 
tilligemed Halvoen Thyholm, sein med en Landlunge stör 
der til Odsund, hvor Overfarten stkeer til Humlum Sogn i 
Niber S tift. Naesten ethvert Sogn stoder til Liimfiorden, 
som omgiver dette Herred fra z Sider, Den sydligste Od- 
de af dette Hcrred, og altsaa af hele Thyland, gaaer til 

nordlig Brede. Naar Agger Sogn regnes til dette 
og Heltborg Sogn til Hassing Herred, saa er Personernes 
Ankal i dette Herred 4650, og dettiendeydendeHarrk'orn 
248 t Tdr.

r. s. V e s te rv ig  Sogn, som er det storste Landsr 
bye Sogn i Thye, har 559 Tdr. Hartkorn. Den ere 89 
Bondergaarde og 74 Hufe, desnden Vestervig Kloster, 
Gaardhuus Moste, vedhvilken er etKlcrdefabrik, Tobbelr 
Kroe, Teglgaarden, Praestegaarden ogDegneboligen. Her



le Sognet ndgjsr 1029 Perforier. Foruden 27 eenlige 
Gaarde og iz  eenlige Hufe, bestaar det af folgende 8 
Byer: Handrup Bye med 9 Gaarde og ingen Hufe, 
Vitlerup 8 Gaarde 4 Hufe, Trankicrr 6 Gaarde 6 Hufe, 
Tygstrup 6 Gaarde 2z Hufe, Vesierbye 6 Gaarde 2 Hufe, 
Tobbel io  Gaarde 4 Hufe, Oxenbsl 9 Gaarde 8 Hufe 
og Nandrup 8 Gaarde 14 Hnse. Af de eenlige Steder 
ere folgende destorste; Spolum paa 14^ Tde. Hartkom 
sorn er deelt imellem 2 Familier, Vejlegaard paa 14 Td. 
Skaarnp 12^ Tde., som er deelt i 2'De!e, Sejersbo! paa 
12, Norboe, Kicrrgaard, Toppenbjera hver paa i o  Td. 
Over Astrup vg Neder Astrup, hver paa 9 Tdr., Aster 
Ulsted paa 7̂ - og Bobel paa y^ Tde. Harkkorn foruden en 
Deel af Hovedgaardens Zorder, som den ejer. Gaard; 
huus Molle, i Ncerheden afTobbel, er en betydelig Vand- 
»rolle, som skatter ncrsten af 7 Tdr.; eil denne Hörer eu 
Holm rLiimfiorden Z M iil fra Lander,. kaldetFlcegbuffen, 
hvorpaa avles nogle Lces Hse og samles en siorMcrng- 
de Fuglece§. Vigtigt er Fifferiet ved denne Molle, der 
har svaret 200 Nd!r. i aarlig Forpagtrring. Det bestaar 
af Aborrer, Helr og andre Smaastj?, som gaae ov ad 
Aaelr fra Fjorden, og Aal, som lobe ud fra Flad-Soe. 
En Otting Abvrrer ftrlges her for r6 ß. Dette Fifferie 
har dog vceret langt bedre t i l f t r n ; Heleene har iscrr her 
som andre Steder aftaget. Ded Gaardhus Molle er des- 
uderi anlagt et Klcrdefabrik »red Stampmslle ogOverskice- 
rerie; men hvad her vceves, er ubetydeugt, derimod bl» 
ver her farvet, siampet og overskaaret en Deel Vadmel. 
A f Teglvcrrket, hvor der tilforn en Gang brcendtes Leer- 
kar; men nu tkkun Teglstene, svaredes 200 Ndlr. i aarlig 
Forpagtnirg til Stamhuset. Torveruosernes Afcagelse vi 
formodentligen standse dette Dcrrks D rift.
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Herforuden erdet betydelige Vestervi'g Kloster, der 
har vcrrct det storsie Gods i Thye. Del har forsi hebt S t. 
Thsgers Kloster og vaeret et celdgammelt Herrekloster af 
S t. Angusilni Orden, hvis Forstander kaldkcs Provsi. 
Eiden efter var det ek kongeligt Lehn, indtil Friderik H l 
folgte der. Deipaa blev det i Aaret 17z! oprenet til et 
Skamhuus for den Moldrupffe Familie, hvoraf det nu 
erudlsst, ca Gaard, Gods vg Sognets 2 Tiender blev 
folgt i Aaret 1799 for 121,402 Ndlr. Srmn Gaard vg 
niange Kirker i Thye habe tilforn Hort til Vestervig; men 
iftnere Tider er derre frafkilt, ncget af Gaardens Mark 
vg Gods var endog af oe senere Ejere bleven bortsolgt. 
Ved bemeldte Salg 1799 var Vestervig Klosters Tilstand 
saaledes: Dens frie Hvoedgaards Taxt 58 Tdr. 5 Skpr. 
: Fdkr. Hartkorn, fvruden Zifferiel ved Gaardhus Molle 
som er ansat til Hovedgaards Tag't zo Tder. Sognets 
tvende Tiender som horte dertil, staae for Hartkvrn 226 
Tdr. 2 Skpr. z Fdkr. Molleskyld 7 Tdr. z Skpr. 2 Fdk. 
Det rilhorende Bondergods Z7Z Tdr. r Skpe. i  Alb. Unr 
der Gaarden var desnden henlagt 8 Tdr. contrib. Hartk. 
Bondergods. Gaardens Udfcrd var den Gang 7 8  Tder. 
Dyg, 7 4  Tdr. Nug, og 146 Tdr. Havre. Graesnmg, 
Hoebierring og Torvemose var Gaarden vel forfynetmed. 
Hovedgaardens Bygning bestaar af 4Floye, grnndmnret, 
hvoraf den nordre Flsy er Kirken, og r af de andre Floye 
ere af 2 Stokvcrrks Hoyde. Herfra kan fees de i Bester- 
havet forbisejlcnde Skibe. Ti! Vestervig Gods hsrle den 
Gang desnden hele Agger Scgn med sin Kirke. Men 
da denne Kirke ingen Tiende har, saa er den som et Kai 
pel lagt under Vestervig Kirke og skal af denne vedligeholr 
des. Vcstcrvigs Ejer var desnden forbnnden til ak give 
de. sättige Aggerboere ! aarkig Almiffe lo  Tdr. Byg og
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io  Sldr. — Nu er Gaardens Marker afsatte i Pareelser, 
og deraf büve i del mindüe 2 störe GaarLparceller. De 
flesie af Bsnderue ere nu blevne Selvejere.

Sognets Markjorder ere i Almindrlighed gode. I  
den ostlige Dee! af Sogner, hvor der er og har vcrret en 
stör Deel Lynghede, erIordbunden sandig og gruset, hvor 
der avles meest Nug. Ded Nandrup og de ovrige sydli- 
ge Egne er Iordeu lerig og kold, hvor allene Vaarkorn 
kan saaes. Den vestiige og nordlige Deel har den bedste 
Io rd ,  soin er let, inuldig og tienlig til al Slags Sced. 
Nodleer eller Graaieer sindes gierne under Mulden. Fiad 
Soe har bestyttet dette Sogn for Flyvesand. Z  nogle 
Dyer haves tun 6 Tdr. Agerland kil r Tde. Harrkvrn.— 
Korner er her, so»i for det mefie i den sydlige Deel af 
Landet, mere glKsset og ureent end i den nordreDeel. Saar 
ledes er Brandenborgeren, Lr^lantkemum ieZerum, som 
Thve hidtil var frie for, nn freinkonnnen paa nogle af 
Sognets Marker. Og foniden den almindelige Hejre er 
vasaa Svingel - Eenbcelg, I-oiium lemutenrum, som her 
kaldes Prans , bleven alt for almindelig. Dennes gifti
ge Egeiistab » Brodet er man her fuldkommen overrydet 
vin. — Af Broendsel fta Torvemose og Hede har Sognet 
til Fornsdeiihed, og nogle strlge endog til andre Sogne. 
Alle Torvene skal her oeltes. Dog fsle allerede Huusmcrnr 
dene Mangel paa Brccndsel i dette Sogn, der dog i hele 
Herreder er brst forsynet dermed; og Fremtiden lruerdem 
her, saaavel som flere Steder, med en alt for trykkende 
Mangel. — Tet vcd Oxenbol er en god Ladeplads ved 
Liimfiorden, som kaldes Krik, hvor denne Egns Korn 
udstibes.

b. A gger Sogn ligger egentlig i Hassing Herred. 
I  dette Sogn bve vmtrent ros Familier, der udgisrr ZSF
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Personer, hvilke alle horte til Vestervig; men formodent- 
lig nn blive Selvejere. En ublidere Iordplet end den, 
hvorpaa Agger Sogn ligger, findes maaffe neppe bcboet. 
Sa»Vk!ikler og Flypesand er alt hvad her Hades. Man 
bygger og boer her allene paa Sand, og det tet ud til det 
brnsende Vesterhav. De 4 nvrdlige Byer have aldeles 
ingen Agerdyrkning, og ikke engang Muld til en Hange. 
De 2 sydügste Byer, Tost og R on, have smaa Tofter 
og lidet Grwsning, hvorpaa nogle af Beboerne holde r, 
andre 2 Kser. Hesre haves ikke; men Jorden faae de 
dyrketaf Naboe - Sognecs, Harb ores, Beboere. Ogsaa 
Kirken staar i Sand, saa at det endog kan hcrnde, at 
Binden kan borcfore Sandet og blotte Ligene i Kirkegaar
den. Ikke sieiden «oder Sandflugten dem til at flotte 
deres Hirse. Sognet er altsaa naturligviis ikke ansat i 
Hartkorn. Man vil vide, at Sognet i oeldre Tider fkal 
have havt 28 Plonge. Men allerede ved Landmaalnings 
Tiden, oimrcnt 168z, blev givel den Bererninq: "a t 
Agger Sog» deeis er fordcervet af Sandflugt, og deels 
at Bakkerne nnderfficrres af Havet, som atlid kommer 
dem ncrrmere, ar ikkun nogle ibiandt dem brnge en ringe 
Avl og ac de altsaa ikke kan anscrttes til nvget vifl; men 
snarere ere Darmhieriigheds end Matriknls Lemmer.'' Fra 
den Tid af er det dog vifl endnn mere forringet.

Segnet bestaar nu af folgende Byer: Non med 2z, 
Tvfl med 5, Aster Agger med 2 ;, Bester Agger med 21, 
Sonder Anlum med 21, og Nor Aulnm med ; Beboere. 
A f de 4 sidste Byer svarer hver Mand i Landgjeld til 
Vestervig Kloster 5 Mk. 4ß>, r Torsk og ro Dages Arr 
bejde; men af Non svarer enhver fvruden Fisk og Arbejde 
8 Mark; Ron og Toft Bye betale desuden for z Stykker 
Eng-Odder i6Rdl. og Aster Agger for Mortensholm, som 
de have til Greesning af Vestervig Kloster, 6 Ndl. 4 Mrk.
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Jkke allene harSandflugten odelagt dette Sogn; men ogr' 
saa Havel underfficrrer Bakkerne, og har forvandlet «ne
tzet «s Landet til Havbund. Fra Agger Kirke til Havel 
er in« kun et godk Böffesknd, hvor der for zo Aar siden 
skal habe vcerek z Gang« saa langt. Paa den smalle Land- 
striminel imellrm Havet og Flad-Soe, sein i Aarer 1799 
paa det smalleste var 100c- Alenbred, bor«ffi«res afHar 
vet paa den ene Side; rnen tilscrttes igien paa den an
den Side, i det Sandet vpfl)lder Flad- Sse. Paa den 
Landstrimniel iinellem Havet og Liimsiorden, soin i sannne 
Aar 1799, dar paa det smalleste Sted 600 Alenbred, 
var paa den sstre Side ud til Fiorden for 80 Aar siden 
den fonreffeligste Grcrsning, tilhorende Vestervig Kloster; 
men soin nu er «lieget forringet. Gründen var der en feed 
Blaaleer, og da det paa den Side ud til Liimsiorden, var 
lavt og siadt, saa blev det undertiden oversvvuunet af 
Fiorden; men nu er det alt for blandec af Sand fra Sand- 
bakkerne, svin ligge paa den vestre Side ud til Havet. 
Paa Venne Landsirinunel stod cndnu for zo Aar siden en 
B»e, kaldet Nabe, hvis Beboere ere blevne nodre til at 
bvrtllokte. En anden Bye Boilum er i crldre Tider bleven 
odelagt. Det er ikke sieldent, at vestlig Stormveir her 
paa nogleSteder svrer Vandet over fraHavet ind i Liinu 
fiorden. Men at Havet og Fiorden paa dette Sted nogen 
Tad skulle have vsret forenede, synes ikke trvligt. Da 
denne Landsirinunel paa nogle Steder er saa lav, saa 
endskisndt den visi nok i crldre Tider har vcrret bredere, 
er det dog ikke urimeligt, at Harald Haardraade künde 
sicrbe sine Skibe derover; hvoraf nogle have givet denne 
Havstok Navn af Haralds Eid (*) Herover gaar en Kio-

(*) Om denne Harald Haardraads Udslugt af Lümfiorden « det 
ellevte Äarhnndrcde. kan larses Suhms vg Schönings Forssg 
til Forbedringer, Kbhn. 17Z7 Pag. , zo.
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revej imellem Habet og Fiorden; men da Vandet ved 
stark Havgang kan gaae ober paa noglcSteder, sanftem- 
kommer derved unoertiden Qvegsand, eller Vandet fliarer 
Nender, saa at Vejen derved kan blive besvarlig vg farlig, 
hvorfor og den meste Frrrdsel sonder paa fteer overOdsund. 
Paa bemeldte Landffrimmel ssnden for Non Bye adstilles 
Agger Sogn, vg altfaa Thyland, fra Hardosre i Riber 
S tift, ved et Dige kaldet Pceldige.

Da Landjorden saaledes ingcn Nsring ffr'enker Agr 
gerboerne, maae de fs§e deres Ophold allcne ved Fiskerie, 
og det meest paa Habet, hvortil de bve bcqvemt. Be
ster Agger, Sonder-Aulum vg Nor-Ztulum ligge vppe 
paa Havbakftrne tet nd til sHavet. Ti! dette Fisterie 
habe de 14 Fifkerbaade, saa kaldte Hav-Skibe, saa stö
re, at hver fsre 6 — ro Mand. Deres meste Fängst be
staar i Torstk og Kuller. I  de 2 Maaneder vm Somme- 
ren, da det er tilladt at fange Aa! rned Pulsbaad i 
Lilmsivrde», er det fornemmeligen Aggerboerne, der ber 
nytte sig deraf, forflyttende deres Fiskerie derhcn, for- 
dele de sig Ved Liimfiorden vmkring Morsoe og Thye. 
Pulsvaadet som bruges dertil, er 28 Favne lang, og i 
det dybeste, 12 Favne dyb. Jmens dette Aalesijlerie vaer 
rer, lebe Aggerbverne hos Bonderne deres bedste Liv, 
da Fisk ellcrs hicmme er deres meste Zsde. Aggerboerne 
afgive sig ikke, saaledrs som Havüoerne i de andre Sog: 
ne, medSkibsfart eller Handel; hellcrikkeladede sig hyre; 
ssm disse, med Skibe anden Sted fra. Ikkun med et Par 
Kaage, sorn de habe i Fjorden, rejse de undertiden med 
to rF ifl tilAalborg, hvorlra detilbagefore nogle af deres 
Fornsdenheder. De holde sig afsondrede fra alle andre, saa 
at ingen af dem ved Giftermaal enten gaaer »den for Sogr 
net, eller fsrer Fremmede ind i Svgnet. Brsendselnrang-



le Aggerbverne vgsaa, faa at de maae kiobe deres Torv 
udenfor Svgnet; hvorfor de vgsaa brande Koekasser; nor 
get Klirterag brande de vel og. — Ved Strandinger gives 
dem undeniden baade mget at fortjene, og een og ariden 
Fordeel. I  vestlig Stvrmvejr passe de altid paa ved 
Stranden baade Nat og Dag.

- 2. H u r u p  Sogn, som har lyoTdr. Hartköm, 58
Familier vg.299 Personer, bestaar af de z Byer: Hump, 
Ettrup og Nefs. Dog hsrer ikke hele Refs Bye ril dette 
Sogn. ForudenPrcKstegaarden og Degneboligen harSogr 
net 2 ; Gaarde og ; r  Huse. Hurup Bye, bestaar af 6 
Vsndergaarde, af hvilke.Balsbye og Lodahl ere eenlige, 
hver lidet over 6 Tdr. Hartkorn, og ;  Huse. Ettrup 
Bye har 8 Gaarde og 9 Huse, hvoraf Lodberghuus 0- 
Tvehojhnus -ere eenlige. Nefs Bye har n  Gaarde og 
18 Huse, som höre til dette Sogn; hvoraf Refsgaard, 
den stsrste i Sognet, har 21 Tdr. Hartkorn, og besiddes 
af 2 Brngere, og Nefsbisgaard har 9 Tdr. Hartkorn. 7 
adspredte Huse kaldes Bolhuse. Det tilforn saakaldte Kar 
pelhuus er nu nedlagt og noget af dets Jorder tilhsrer 
en Mand 1 Flarup Bye. Sogneks Beboere ere, paa 2 
Gaarde og 4 Huse ncer, aste Selvejere, og de fleste have 
kiobt i de lekte Lider. — Jordbunden er guullerig, mereelr 
ler mindre blandet med Sand, Flint og smaa Kridtstene, 
hvilke sidsie findes i Blaaleren eller Mergelen, hvoraf her 
er stör Overflodighed. Hurup Byes Marler ere stark ler 
rige, side og kolde, hvor altsaa intet Vinterrug, lidet 
Vaarrug og ingen TErter saaes; men Byg og Havre avr 
les giftigt og Hammelt, og Grassel fuldt af namrlrge hvi» 
de Klever staar heit og tet. Ettrup Mark har i fil Leer
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mere Sand, skikkelig beqvem til al Slags Kornscrd; men 
Grirsset falder mindre. Nefs Byes/Iorder ere beqvemme 
til al Slags Scrd, har fikievne Grcesgange, og ere af 
de kornrigesie i Thye.. Hurnp Bye har ingen Droendsel, 
ingen Mose og ingen Hede, undtagen faa Fladtsrv, som 
kan graves paa .hurnp Drav. Ettrup har Mose og Hede 
til Fornodenhed. Nefs Bye har tilstroekkelig Hede; men 
knn een Mand har lidet Tokvrmose. — Dette Sogn Var 
tilforn Annex til Bodum. — MErkeligeere Aas Hoyepaa 
Lodals Ejendom, hvvrfta man kan̂ see Skibene seile i Ve- 
sterhavet og mod Sonden see mayg- Kirker i Harsyssel og 
i Sa lling, Hster paa ud over M ors, vg Nor paa de stelle 
Kirker indtil Skjoldborg. — En tredie Deel af Sognets 
Kongetiende Hörer til Sognekaldet.r . « 2 V! . .

z. L. B o d u m  Sogn bestaar af et nersten dmflodt 
Land, som for det meste er omgivet af Liimfiorden, og 
har rimeligviis i celdre Tider voeret en fuldkommen Ae. 
Hvilket ogsaa synes at künde udledes afNavnet Baadom. 
Tvende Vige af Liimfiorden, nemlig Doverkiil og Skib- 
stedfiord afskicrre Landet, »ndtagen mod Vesten, hvor en 
Mose, kaldet Brokjoer, hvorover gaaer en Ve), gjor det 
landfast med Udbye Sogn. Bodum Land, som udgjor 
Bodum Sogn, bestaar af een Bye, som har 27 Bonder- 
gaarde, hvoraf de storste paa 6 og de mindste paa z Td. 
Hartkorn, og rz Huse, foruden Hovedgaarden Bodum- 
Bisgaard, Prastegaarden og en Vindmolle. Det tiende- 
ydende Harrkorn er i ; r  Tdr. Personernes Antal 21z. 
Bodum-Bisgaard ejer hele Landets Bondergods. Denne 
lille Herregaard, der har en smuk Beliggenhed ud t il 
Liimfiorden og een med Frugttrcrer forsynet Hange, var
fvrenet medStamhusetTodbsl, tilhorende P.S.Fonss;
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men er nu ndlost vg folgt i Aaret 1820 for 48,200 Ndlr. 
Dens Hovedgaards Taxt af Ager og Eng er i6Td . lF d . 
2 Alb. Sognets begge Tiender, hvoraf hver enkelt er 
12 Tdr. Hartkorn, höre hertil, saa og Vdbye Sogns 
Kirketiende, dersiaar forza Tdr. Hartkorn. Under Gaarr 
den ere desuden henlagte cvntribuable Iorder, som dyr? 
kes uden Hoverie, af Hartkorn 14 Tdr. 5 Skpr. r Fdkr. 
1 Alb. Der tilhorende Bondergods udgior 201 Tde. Hartr 
körn, hvoraf det nieste ligger paa Bodum Land; mennor 
geti de tilgrendsende Sogne. T il Hovedgaarden kansaaeS 
92 Tdr. Korn. Nogle af Bsnderne habe nu begyndt 
at kiobe sine Gaarde og ffal betale omtrent 152— 220 
Ndlr. for i  Tde. Hactkorn.—Landet har en gvd Muldjord 
med Rodleer til Grundlag. Ved Udsiderne ere Bakker og 
Dale. I  det indre af Lander er Jorden lerig og tung, i  
Dalene mere let og sandig. Z  Alscrdejord tages 2 Byg- 
ki«rve, r Kicrrv Vaarrug eller og Blanding, og r Kicrrv 
Havre. Brsdjorden til Hovedgaarden optages i 4 ,  og 
hviler i 4 Aar. I  de Falde, som ere skikkede til Rüg, 
saaes Giodningsbyg, Rüg, og 2 Gange Havre; ellers s 
Byg- og 2 Havrekicrrve. Mergel findes og bruges ogsaa 
her. Hsten for Landet ligger en liden Holm, kaldet Lind
holm, som tiener til Grcrsning. Landet maae kisbe en 
Deel Brcrndsel fra Gietlrup og Vestervig Sogne. Th ia f 
Lyng haves ikke meget og Tsrvene af Broekieer ere ubetyr 
delige. — Fiskerie drives her ikke af Betydenhed; kun nogle 
faa scrtte i Efteraaret Bundgarn for H e lt, vg i Foraa« 
ret Nufer for Giedder, Aborrer og Skaster. Bodum 
Prcestegaard, som har en sivr Mark, staar for Hartkom 
19 Tdr. i  Skpe.

b, Ydbye  Sogn bestaar, foruden Scrdegaarden 
Skibstedgaard, af 57 Gaarde og 4z Hufe, d.eriblandt.2
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VandmMer. Dyerne ere felgende 6: Adbye med 12 
Gaarde og iz  Hufe; Dover med 12 Gaarde, Mollen ir 
beregnet, og 16 Huse; Sinderup med 12 Gaarde z Hur 
se; Tvolm 8 Gaarde 4 Hufe; Flarup 4 Gaarde z Huse 
vg Ress Bye, for saavidk denne ikke herer til Hurnp 
Sogn, 4 Gaarde z Huse. Hertil kommer endnu: 2 Gaarr 
de, i  Vandmotle og i  Huus, hvilke kaldes Holmgaarde- 
ne; og z andre eenlige Gaarde: Gundtoft Molle, hvop 
nu intet Mottevoerk er, Refstvrp og Nefshedegaard med 
et hvsliggende Huus. Sogints Hartkorn er z6z Tdr. 
Folketaüet z i ; .  Beboerne.ere Selvejere paa faa n«r. 
Dover Vyes Mark er iblandt de kornrigeste i Thye, temr 
melig k t og tienlig til at Slags Soed. T il Skibstedgaard 
haves ogsaa en Deel Nugmark. De ovrige Marker ere 
rnere etter mindre lerige og tunge. Ivrdbunden oimrent 
somiBodum Dogn. Ogsaa her haves allevegne Mergel, 
som i de feuere Aar er bleven meger nyktet og der med god 
Fordeei. Gaardenes Storrelse er forffiettig; nozle paa 8— 
5>Ldr., de mindste paa s Tdr. Hartkorn; i Dover B»e 
er en Gaard paa 16 Tdr. Den storsie af de eenlige Boy- 
dergaarde er Nefstorp, paa yenimod 6 Tdr., hvvrtil den 
har en temmelig stör Mark^, som falder tung og siid. 
Skibstedgaard ffal i aeldre Tider have voerer en Herre- 
gaard, er nu en velbygget og ud til Fiord.en smukt beligr 
gende tienderrie Avlsgaard paa 6 Tdr. z Skpr. forndey 
noget underlagt Bondeflyld og lidet tilhorende Bonder- 
gods, som udgjor vmtrent 19 Tdr. z Skpr. Ogsaa dette 
Sogn har Mangel paa Braendsel. T il Dover Bye er 
Zndseiling i Dover - Kill. Beboerne as Dover-Odde fan
ge i Efteraaret Helt i Bundgarn, oq i Foraaret Giedder, 
Abvrrer vg Sild. Beboerne af Sinderup og Ddbye drive 
kun lidetFifleris i den Indvig, som ligger sonden fsrdem.
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4. r>. H e l l i g so e Sogn og Bye har forudeir Pr«r 
stegaarden og Degneboligen 20 Gaarde og »4 Hufe. Sogr 
nets Hartkorn er 98 Tdr. og Folketallet 174. A f Gaar- 
Vene ere A paa 6 Tdr. Hartkorn og derover; den stersie 
Gaard er Gadgaard paa henved 14 Tdr. Jerdeii er en 
Blanding af Leer og M uld, hvoraf Leret harOverhaand; 
altsaa tung og uskikket til Nugscrd. Torvemose har Sogr 
net Mangel paa og Heden er knn maadelig; saa at nogie 
rnaae ki'sde Brcendsel fra Vestervig Sogn. Srrax neden 
for Byen begynderDravet eller den smalleLandsirimmel, 
som forbinder Thyholm med Thye. Noget af derte Drav 
Hörer til Helligsse, hvorpaa noget Lyng kan bicrges. Forr 
mvdentlige» har Sognet sit Navn af den derved liggende 
nu udgravne Soe, hvis VandOvertroen »naae have rii- 
lagt en helbredende Kraft. Uagtet Sognets Veliggenhed 
ved Thyhslms Vejlen, findes dog iuret Spor til Indftiling.

b. G e t t r u p  Sogn bestaar af 24 Gaarde og 28 Hu
fe i folgende z Byer: Gettrup Bye, som har 7 Gaarde 
iz  Hufe; Gundtoft ;  Gaarde 5 Hufe; og Kobberroe 12 
Gaarde io Hufe. A f disse ere 12 Gaarde paa over 6 Td. 
Hartkorn; de srorste ere: Hsiergaard og Knudsgaard i Kob
berroe, Gettrnpgaars og Skensgaard i Gettrup. Per- 
sonernes Antal er 2 ;; .  Hartkorner 167 Tdr.. De fielle 
Beboere ere Selvcjere. Jordbmiden er ncrsten af lige 
Beskaffenhed som til Helligsse. Iktun ncgle faa have v- 
versiodig Torvemose, nogle maae derimod kjobe. Lynghe- 
Len er ikklm maadelig. I  Kobberrse Bye har es en Kalk
et»», som ved en Branding kan afgive over-ioo Tdr.; 
i Gettrup drives en »uindre Kalkovn paa 6o Tdr., af en 
Huusniand. Paa Kobberroe Fcrlled er beligge-.oe en Hoj, 
som kaldes Hjelpens Pjerg, hvor nvgle indbiide s»g, at



en Skat er forvaret. Man har her, som paa flere Steder, 
i nogle Hsje fanden Keukker med Aske, der vare omsalke 
med störe og smaa Stene i Fiirkant.

Thyholm.

Ncrstfslgende 2 Sognekalde eller 4 Soqne adgkore 
Halvsen Thyholm, eller den sydligsie Deel af Thisted Amt 
og altsaa af Aalborg S t if t ,  som ved en final Landstrimmel 
mvd Nvrdvest er landfast med det ovrige Thye. Denne 
Landstrimmel, fvm kaldes Vejle-Dravet, er fra Jejstrup 
paa Thyholm til hen ander Helligsse Bakker af ncrsten r 
M iils  Lcengde, vg bestaar allene af Smaasiene og Graus, 
som Liimfivrden synes at have opkastet. Det hcever sig 
for det meste ikke mere end 2 Alen over Vandet, og er 
ved den nordligste Ende ganske smalt; men paa nogle 
Steder henimvd i  Fjerdingvej bredt. Paa dette Graus 
voxer intet »den noget Lyngspring og M o rs , som man 
afflaaer t il Brcrndsel, og hvor man tojrer nogle Faar. 
Omtrent midt paa dette D rav, som er lavt og joevnt, hcr- 
ver sig en brat og noget langagtig Bakke, som kaldes 
Thybjerg,der ligeledes er bevoxetmed Lyngspring. Naturen 
synes at have lagt dette Drav til Thyholm, da det ved 
den nvrdvestlige Ende er smallest, det meste deraf Hörer 
ogtil Liungs Sogn, dog e-er Helligsse Sogn noget deraf, 
vg Thybjerg Hörer til Sinnerup. Den VligafLiiinfjorden 
der fta Ästen lsber ind, og ncrsten akflitter Thyhelm fra 
Thye, kaldes Thyholms Vejle, som paa nogle Steder er 
vvermaade grund, saa at endog Landevejcn gaar tvert 
derover fra Pdbye Sogn til Thybierg, hvor man til de 
sieste Tider kan gaae tsrfodet i Trcrsko.—Dethsjlcrndede 
eller egentlige Thyholm, som begynder vedIejstrup Bye,

214
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og naaer lidet forbi Odbye^ hvor det endes nred bratte 
Bakker, er lidet over i  M iil iLcengde. Her ved denson- 
dre Ende er atter e tD rav, soni kaldes Snnddravet, af 
li'ge Beskaffenhed med der nys omtalte. Der begynder ved 
Odbye Bakker, vg strcekker sig derfra noget over i Fjer- 
dingvej til Odsund. DetteDravbestaar ligeledes af Gruns 
vg blot ved Fcergesiedet saaes derpaa nogle faa Tonder 
Korn. Fra den yderste Spidse af dem Drav er der O- 
verfarten ffeer over Odsnnd, som er »testen r Fjerdingv-j 
bredt. Fra denneThylands sydligsie Odde indtil dennordr 
ligste Odde paa Hanstholmen er 84 M iil,  som alrfaa i lige 
Linie er hele Thylands Lcengde fra Sonden til Jtorden.

Naar de tvende ufnigtbare Drav fraregnes, udgisr 
det egentlige Thyholm ikke mere end 1 Qvadrat M iil ,  
vg er omtrent af samme Storrelse som Amager. Thyholm 
er ncrsten i ingen Henseende forskiellia fra det ovrige 
Thye. Ved Fjvrdsiderne har det for der meste en Jnd- 
satning af stejle Brinke og Bakker. Paa den nordlige 
Deel findes mest Nodleer i Grnnden, paa den sydlige 
er Jordbunden derimod mere sandig cg let. Og da Thy- 
Holm desuden heever stg fra den nordlige til den sydlige 
Ende, saa er det e» Folge heraf, at man i de to syd- 
ligste Sogne har meget tidligere Host end i de side og 
kvlde Omegne. Hvorfor Hosifolk fra Harsyssel ved Lem- 
vigs Kanten lade sig leje i Hosttieneste her og ester Jnor 
avlingen betids kan komme hiem til eget Hsstarbejde. 
Det hojeste Sted paa Landet er der, hvor Hvidleerr 
Gravene ere. Een af Hojene derhos befandtes at ligge 
z6 Alen hojere end Sondberg Kirkes Ginnbflade, som 
er io  Alen over Liimfiordens Overflade, altsaa denstor- 
ste Hojde over Liimfiorden, omtrent 46 Alen. Her paa



Ll6

Nyggen af Landet haves en frie Udstgt til adskillige vmr 
ligqende Provindser.. Paa et saadant ophejet Sted kan 
wed uvoebnet Aje sees ind i z S tifte r, 12 Herreder og 
Zo Kirkesogne. Mod Nordost ligger Morsoe, mod Asten 
Salling, mod Ssnden Harsyssel og 2 Mile mod Vesten 
Havstokken ved Agger. Professor Vilse mener, efter Sapo 
Gramaticus i den > re Bog, ac her ved Agger har veeret 
Aabning imellem Havet og Fjorden fsrend det i  iteAarhum 
drede, hvorom jeg tilforn har yttret cn anden Formening. 
Jban t de Bakker, som indhegne Thyholm, er den storr 
ste beliggeiide Sydost for Eeerup, som derfor barer 
Navn af Hsjberg. Samme er mcerkvardig afZordskrelr 
vet i Februari 1745, som yerrede sig her stärkere, end 
riogensteds i Danmark, hvorved Vakkens Skraaning skred 
trappeviis. Ved samme Iordffielv revnede Hvelvingen 
«Ssnberg Kirketaarn og en Forhojning i SsubergPra- 
stehauge sank ß Alen ned r Iorden.

Maerkelige ere HvidleenGravene her paa Thyholm, 
hvoraf mange Tusende Las Kalk ere udforte, og hvis 
Drug har havt betydelig Jndflydelse paa Agerdyrkningen. 
Denne Kalk, eller saa kalbte Hvidleer, blev forst funden 
paa den hojeste Nyg af Lander paa Helligkilde Mark Aar 
17Z4. Donderne brugte det til at kalke med, men vovede 
i Forstningen ikke at anvende det som Gjodning, fsrend 
Hosbonden paabod dem at gjore Brug derak og for- 
bandt dem endog dertil tzed deres Fastebreve. Nogle Aar 
derefter blev en anden Leergrav opdaget omtrent 20a Alen 
Lerfra paa Ssnberg Mark. Eiden efter blev den zdie og 
4de Leergrav i Narheden deraf ogsaa aabnet. Da i en 
temmelrg Omkreds ingen Kalk findeö undtagen her, saa
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iorsyiicr sig ikke allene Thyholm hersra; men man Henker 
endog herfra over til Thye, og betaler iß . for Lasset paa 
Stedet. Kalksiene herfra give ogsaa en god Mnurkalk. 
Man har herfra henket Kalkstene kil adskillig? Kalkbrernder 
rier i Thye, Mors og Salling, og kil Kalkbrcrnderierne i 
Gettrup Sogn forbruges-allene af detke. > Dog maae 
Kalkstenene eller Blegerne kil Kalkbrernderierne udsoges 
fra det ovrige og vcere af den blödere Materie. Vlaaleer 
eller Mergel sindes ogsaa adMiige Steder, hvis Brug er 
blcven bekiendt efter Hvidlerens. Beboerne, som kilforn 
vare yderst sättige, ere komne i temmelig god Stand ved 
Hvidlerens Brug, da man fra denTid af har vpbrudt He< 
derne kil Agerland, ogavier langt mere Korn end tilsorn. 
Dog det kan ikke negtes, at man af Ukyndighed har gjort 
Misbrug deraf, og skadet Iorden megec-ved at gisde for 
staerkr dermed og ved at tage for mange Halme.

Brsendsel har Thyholm stör Mangel paa. Her falde 
vel gode Eltelorv; men mere end den halveDeel af Bebo- 
erne have iugen Lvd i Torvemosernr. Manuelen paa den- 
ne nodvendige Artikel fsleö allerede i hsj Grad, og vil i 
Fremliden büve foleligere, da Arnesiederne ideligen tilra^ 
ge, og Torvemoserne aftage. Hedekorvene ere meget rin
ge , sandige og skaldede for Lyng. Lyngen er saa kort, ak 
deraf mrsien intet kan bierges. Nogle Lcrs Torne afSand- 
tidsen, kom vo.rer paa Fjordbakkerne, kan neppe komme i 
Betraglmng sem Drcrndrmaterial.

Fistkeriet i Liimstorden er her ikke nbetydcligt^ som 
drives af Ssnberg og Odbye Svgne med inere Virksom- 
hed, end andensteds i Thye, naar Hsterild Sogn undra
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ges. Her i Odsund faide og flere S ild end ved Thy- 
lands vorige Fiordkyster. Aalefiskeriet her giver tillige 
Anledning til nogen Landhandel, da smaa Gaardmcrnd, 
Bvelsr og Huusmcend samt ledige Persvner r Sonders 
Svgnene vpkiobe Aalene, som fanges i Pulsvaaddene 
baade af Holmboerne og af Aggerboerne. De kjebe disse 
Aal fo r i4 —i6ß. Snefen, falte dem lidet, og rsge dem 
i 2 — z Dage i egne dertil indrettede Noghuft, nedpakr 
ke dem i lukte Vogne og fore dem saaledes iajennem 
hele Jylland lige til Colding. 8ooo Aal ndgjore er Lcrs. 
Dermed foretages gjerne 2 eller z Nejser vm Sommer 
ren. Fra Skovegnene fore de da kilbage Trweskoe og 
andre Traevare, og i Efteraaret ATbler og Pcerer, hvorr 
nied de forsyne hele Thyland. Fra det Slesvigffe hente 
nogle hertil Holeer og Hakkelseknive.

Thyholm indbefatter 887 Tdr. tiendeydende Hartk. 
Z82 Familier og 1618 Siele. Efterat Veyberg og Helr 
ligtildegaards Godser nu ere folgte, bestaar hele Thyholm 
mesrendeels af Selvejere, undlagen de, som endn» höre 
til Hindsels *). T il 1 Tde. Harkkorn kan i Almindeligr 
hed regnes 7 — 9 Tdr. Agerland Bygscrd.

6. s. H v i d b e r g  Sogn, det stsrste Sogn paa 
Thyholm, udgjsr 465 Tdr. tiendeydende Harkkorn, 182 
Familier og 8»o Persvner. Hvidberg Sogn indbefatter 
folgende:

*) I  det izde Aarhnndrede, ejede Manager Kloster noget 
Kods paa Thyholm, som da kaldtes Thyrholm. . See 
Danffe Magazin öz Hefte.
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Den betydeligste Gaard i bette Sogn, er Hvbedr 

gaarde» Hindsels, hvis krie Hovedgaards Taxt er 29 Td. 
42 Skpe., og kilhorende Bsndergods 277 Tdr. 5 Skp. 
i  Fdkr. 2 ^  Alb. hvoraf Gaarden har Hoverie af 12 
Plove, som er besteint ved Hoverie.-Commissionen. T il 
Hindsels hsre folgende Tiender: Hvidberg, Liungs vg 
Odbye Sognes Konge og Kirketiender samt Sonberg 
Sogns Kirketiende, hvilke alle kan oppebaeres til Gaarr 
den, undkageii Odbye Tiende, som ligger over r M iil 
derfra. Paa Hovedgaardens Mark faaes 20 Tdr. Nug, 
60 Tdr. Byg og roo Tdr. Havre >ned los M aal, og 
adles 80— ioo L«s Hse. Marken vptages i 5 Aar og 
hviler i Z Aar. Paa Gaardens egen Avl og Tienderne 
af 416 Lde. Hartkoru, som alinindeligen tages hiem, 
kan sialdes 80 Srnde, og holdes 12 Kser, 8 Heste og ioo 
Faar. Gaarden har Mangel paa Skodtsrv og Lyng. 
T il Fisrerie, baade med Dundgarn og Ruse, har den 
god Beliggenhed. I  Fjorde» ligger en liden Holm, kalr 
det Grundhoim, 6oo Skridt fra det faste Land, hvortil 
unöerriden kan vades, vg hvorpaa kan avles i o — i r  
La-s Hse. Ved Gaarden er en umatrikuleret Molke. 
Borgegaarden er en god stirrk grundmuret og teglhoengt 
Bygning, bestaaende äset Forhuus med 2 Sidefloje, 
een Stokvark hoj. Ladegaarden bestaar af Lade vg 2 
lange Sidlhase af Bindingsvcrrk med Straatag.

Heliigüldgaard er en ufrie Gaard, som for 80 Aar 
Den blev samlet af z Bendergaarde og opbygget 1755 
som en Herregaard, af Christen S r s n i s , som rillagte 
den 5 Tiender og 130 Tdr. Vsndergvds; men for faa 
Aar stden er al dens Ejendom bortsolgt af Landsdomr 
mer Laurrup indril Gaardens egen Tiende. Gaardens
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ufrie Hartkorn er 2z Tder. 7 Skpr. i  Fdkr. i  Alb. 
Dens Udscrd er 22 Tdr- Nug, zo Tdr. Dygoq 60 Tdr. 
Havre. Hsavlen er 50 Lces. Bescetningen. 50 Fcrkrea- 
turer, hvoraf de fleste ere Koer, 8 — io  Hefte vg 50 
Faar. Borgegaarden er Bindingsvcrrk vg teglhcrngt, ber 
staaende af i  Forhuus og 2 Sidebygniager; Ladegaar
den af Lade og 2 Sidehuse ligeledes Bindingöv«rk vg 
Straatag.

Borggaard en Bondegaard paa over 7 Tdr. Hart
körn beliggende ved Landets bedsie og almindelige Lvsse- 
vg Ladested. Styvelbek udmcerker sig iscer ved sin Byg- 
ning, som er den ftcrrkeste og sinukkesie her i Egnen, 
vpforr af Gaardens ncervcrrende Ejer. Nalingshusercller 
Dorgegaarden beftaar af Forhuus med Sideflsje af stcrrk 
Grundmunr, vg Ladegqarden afM»ur-og Bindingsvcrrk. 
Gaarden har ogsaa en VejrmoUe. — Prcrftegaarden ber 
liggende i Semb Vye har frie Hartkorn 9 Tdr. r Skpr. 
1 Alb.

Iordbnnden i Sognet er muldig vg lerig, til Flovle 
Bye lieget sandig. Ved at grave Brsnde, findes gemeenr 
tigen under Mulden gnul Leek, derester Sand; men 
undertiden Dlaaleer. Zerben giver gvd Grobe af alle 
Kornarker; ikkun Vintrrrug sykkes ikke vel. — Segnet 
mangler Brcendsel. De Byer, som have det fornodne 
af Torvemose ere Eegberg, Kaüerup, Flovle vg Vars
lev samt Borggaard.

Hvidberg Kirke er en stör og anseelig Korskirke med 
et Z4 Alen hojt Taarn, hvori hcenger en udmcerket stör 
Klokke. Kirken, som er t«kket med B lpe, indeholber
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mange Begravelser og Epitafier. (*) Legaterne til de 
Faltige i dette Sogn ndgiore 27; N d lr., nemlig r ;s  
Ndlr. lilfaldne de Fällige efter et Almisselem, ioo Rd. 
stienket af Cd. Gade i Kallerup, og 25 Nd. af Niels 
Tvrum, Degn i Hellevad. — Sognet har 2 faste Skoler 
holdere, hvoraf den ene er Degn til Hvidberg og Liungs 
og har en god Degneboliq, stattende af 2 Tdr. Hartkorn 
eg et Lcvebrod paa 2;o Ndlr., den anden har Skoler 
h u u s  med tillagt Io rd  i Barslev.

b. L i u n g s ,  eller Lyngsse Sogn, har 151 Tdr. 
Alb. Hartkorn og 242 Personer. Der» ere felgende z 
Byer: Liungs med 8 Gaarde hvoraf i  udstyttet, g lä t 
tende og z jordlose Hnse, Torp med 8 Gaarde hvoraf 
2 »dflolkede og i eenligt jordlssHuns; Jestrup med 15 
Gaarde, I I stattende og Z jordlose Hufe, desuden z 
eenlige Gaarde oq 2 stattende Hufe, hvoraf Skolen er 
det ene. — Jordbunden er af famme N atur, dog mere 
siid og told, end til Hvidberg Sogn. Vyg ,  Havre, 
Vaarrug og LEcter saaes her; men Vinterrug ikke.—I  
dette Sogn findes aldeles ingen Torvemvse, og Heder 
torvene ere maadelige.^-Kirken, som er füllet, mentoekr 
ket med Blye, er af ncrrvcrrende Ejer Hr. Breinholt

(*) I  de saakaldte Ryttige og fornsjellge Iydffe Efterretninger 
for Aar 1770 No. 4, findes en Beffrioclse vver Hvidberg 
Kirke og e» Fortegnclse vver Proesterne til Hvidberg, som 
have varret: Niels Krisiian Riber, dod 1602,2. Niels
Lauritsen Jaul, z. Niels Nielsen Iu u l» q. Jens Nielsen 
Lundsgaard, 5. Kristvfer Nielsen Svering, 6. Peder N i
elsen Hvidberg, 7. Niels KvrnetiuS, 8. Mag. Vilhelm 
Rogerc, y. Mag. Laurits Ventson, io. Laurits Thnra, 
11. Pedcr Dinding, 12. Kristian E ierlef, som lever 
end»».



bleven vel istandfat. Zmellem Liungs og Iestrup har 
Sognet et vel bygget Skolehuus, hvortil er lagt Jvrd 
ved Udstiftningen. De Fatkige nyde Renten af et lidet 
Legat paa 2; Ndlr. givet af Degnen N. Torum.

7. a. S o n b e r g  Sogn, hvis Hartkorn er 129 
Tdr. 6 Skpr. 2^ Alb., vg Personernes Antal 259, ind- 
befatter 2 Byer: Sonberg med 15 Gaarde fornden Prcrr. 
stegaarden, z stattende Hufe, og 17 jordlose Hufe forr 
ilöen Degneboligen, og Hillerod Vye med 9 Gaarde, 2 
stattende vg 7 jordlose Hufe; hertil komme endnu een- 
lige Steder; 4 Gaarde, Mollen «beregnet, 4 stattende 
og 5 jordlose Huse?— Hclleris Bindmolle er den sisrste 
vg bedste paa Thyholm-^ued 2 Par O.vccrne. Fornden 
denn« ere i Hvidberg Sogn 2 stattende Vindmoller, 
Torshojniolle og Barslev Molle. Desnden ere z ucon- 
tribirable, hvoraf Eftrne til Hindsels vg Borg hvsr har 
een Vindmolle allene til eget Brug, og Ejeren af Helr 
li'gkildgaard en Dandmolle, ligeiedes til eget Brug.— 
Prcestegaarden som er vel bygget og vedligeholdk, har 
ikkun Hartkorn 4 Tdr. 4 — z — 2; men Sognekaldet er 
tillagt Sonberg Sogns Kongetiende, ansiaget til 14 
Tdr. Hartkorn.—Af Tsrvemose have ikknn Hillersd Bye 
og z Gaarde af Sonberg samt Helleriis Gaard det for- 
«:oone. -  Kirkeii, som er blytaekket, er liden, men net, 
52 Alen lang, Med et 28 Alen hojt Taarn.— Sognet 
har en fast Skoleholder, der tillige er Degn til Sonberg 
og Odbye; men intet Jord var tillagt Ham som Degn 
eller Skoleholder, forend nu ved Udstiftningen i dette Aar. 
Sognets Legaler udgiore zoo Ndlr., hvoraf forrige Sog. 
neproest Hr. Peder Vilse har givet 50 Ndlr., en Bonde 
Kristen Sorrnsen roo Rdlr., en Bonde M ikrl Poulsen
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Ivo  R d lr., Degnen Niels Tonim i NendstM 25 Rd. 
vg nuvrerende Sogneproesi N, B. Viise 25 Rdlr. '

i>. Odbve Sogn, det sydligsie og til Odsund stör. 
Lende Sogn, har 141 Tdr. 2 Fdkr. Hartkorn og z 7 
Personer. Vyerne ere folgende4: Odbye med r ;  Gaarr 
Le, 6 stattende og 2 jordlose Hufe; Uglev 6Gaarde, s 
stattende og r jordlos Huus; Seernp iz  Gaarde, 6 
stattende og 12 jordlose Hufe; Bjorndal 2 Gaarde, z 
stattende og i  jordlos Huus. Herforuden er Fcrrgesier 
det ved Odsund, som statter af L Skpr. z Fdkr. 2 Alb. 
hvorfra Overfarten steer fra Aalborg S tif t  til Riber 
S tift. Det synes rimeligere, atOd-etter Otte r Sund 
har faaet sit Navn af de r  Odder, der fra begge E i
der lobe ud, ligesom den ncrrmeste Bye deraf heder Odr 
5ye, end at Kejser Otto skulle have givet Anledning til 
Navnet derved, at Han forfolgende Kong Harald kasiede 
sit Spyd i Sundet vg derpaa vendte tilbage *). En final 
Jordtunge, som lober ud längs med den ssire Side af 
denne Odde etter D rav, danner derimettem en Havn, 
som, fordi Fcrrgen ligger der vm Vinteren, kaldesFcrr- 
ge-Hul. Kirken er for det meste tcrkkel med Blye, er 
45 Alen lang, og har et, 2L Alen hojt, Taarn. T il 
denne Kirke gav Majorinde Kraft paa Rosirup en Mes
sing Lysekroiie, Altertlcrde og Messehagel, vg til Stolen 
40 Ndlr., fordi hun ved Brugen af den saakaldte Hel- 
ligkiides Vand stalle vcrre hetbr-det fra en langvarig 
Sygdom. Denne Helligkilde, beliggende Sonden for 
Seerup ved Fjorden, har engang vcrret i scor Anseelse 
vg vcrret ansect som een af de bedste, af de iz  Sund« 
hedskiider i Danmaxk. Prcrsterne Hvass og P. Vitse lo-

S ee F. SneederffS ftmlede Skrifker 4 D . l B .  S id e  » so .



de den indhegne med Stakitvoerk og forsyne med en Peitz 
geblok for Sognels Skole; men Vandet synes at have tabt 
sin Kraft ved Troens Aftagelse. Nu soges den ikke mere, 
vg er derfor ganske forfalden. Tilforn havde Sognet en 
fast Skole, som for 60 Aar siden blev odelagt; men nu er 
ved Udskiftningen Jord udlagr til et nyt Skolehuus, som 
stal bygges. L il de Faltige i dette Sogn ere ogsaa givne 
Zoo Ndlr. nemlig af Sogneproesten Peder Vilse zaRdlr. 
af Bonden Mikel Poulsen i Odbye 200 Rdlr. af Degnen 
Niels Torum 25 Ndlr. vg af ncrrvcrrende Sogneproest N . 
B- Vilse 25 Ndr. De Byer i dette Sogn, som have Torr 
vemose, ere Serup og Uglev. Ssnberg og Odbye Sogne 
blive kaldte Sonder-Sognene. Proesterne, som have vceret 
her til ere: t. Hr. Hans, i hvis Tid Jeginoe var Annex 
hertil, 2. Jens Hobroe dsde 1571 z. Kristen Skive, 4» 
Anders Lugge, 5. Kristen Kristofersen, 6. Knud Skytte, 
7. Kristen Her, 8. Erik Kristian Hvass, 9. Peder Vilse, 
som byttede Kald med sin Son paa Jeginoe, ro. Niels Bjerr 
regaard Vilse, som lever endnu.

A d flillig t, som angaaer Thyholm i Almindelighed, 
vil jeg her samlet anfore.

Om H and e ls l y s t  og K u l t u r .  EfterdiThyholm 
ligger 6 — 7 Mile fra Thisted, Landets eneste Kisbsted, 
saa fsre Holmboerne ncesten ingen Handel med denne. 
Derved gives Lejlighed for en Deel Beboere paa Landet 
t il at lade Kiobmandsvare heute fra Aalborg og dermed 
at fsre nogen Handel, ligesvm de igien vpkiobe vg sende 
Landets Korn til Aalbvrg. Adskillige Lvsse > og Ladesteder, 
hvvraf Styvelbrk ved Borg paa den «stre Eide er den forr 
nemste, give hertil god Leilighed. Sonder r Svgnene dch
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be desuden nogrn Landhandel med Udforftl af regede Aal 
vg Helt, vg Jndforsel af Trcrfang og andre Vare. A f 
saadan idelig Handle» vg Messen kan der maasse blive en 
Felge, at Sonder- Sognene kan afvige nvger fra de ovrir 
ge i den troskyldige Scrdellghed, som best trives ved en 
stille Vandel. Men denne Hcmdelsaand hos Bonde-Als 
innen har ogsaa havt den Virkning, at mange Forcrldre 
have ladet deres Born vel undervise i Skrivning og Regr 
ning i den Hensigt, for at see dem forfremmede ved Ham 
delen. Hvilket har ogsaa lykkedes saa vel, at en stör Deel 
fra Thyhvlm nu ere velhavende Handelsmcrnd i de bedste 
Handelssteder baade i Danmark og i Rorge. Af lande 
Videnskabsmcend kan Thyhvlm som Fcrdreneland fremvise 
adskiüige. Deriblanr ere: Kri'sien Hee, Professor kbilos.S! 
k»lstk. fod i Sonberg Pr«stegaard af Faderen Kristen Hee. 
Justitsraad Kristen Hvass ligeledes en Prcrstessn fra Som 
berg. Jacob Nicola) Vilse, Professor l'keolog., Sogner 
prcest til Edsberg, noksom bekiendt ved sine lcrrde Skrifler, 
var vel fodt i Lemvig; men vpfsdt og opdraget fra sie6te 
Aar i Sonberg Prcrstegaard, hvvr Hans Fader PederVilr 
se var Sogneprcrst, som blev en bersmmelig Jubellcrrer. 
Doctor Rogert, Landphysikns for Viborg S t if t ,  var fodt 
i  Hvidberg Prcrstegaard af Faderen Mag. Rogert. Jblant 
lcrrde Fruenlimmer sortiener at anfsres Inger Jensöatter 
Sonberg, som udgav i Trykken Sjelens daglige Nogvsser 
af Aar 1722.

Om Fi f leredskaber .  De Nedssaber hvormedher 
siskes i Liimfiorden, ere folgende: i .  S i l d e v a a d  eller 
Kastevaad, er et stört og kostbart Garn bundet af godt tvum 
det Hampegarn. Der bestaar af 2 Arme, hvorimettem 
er ligesom en Pose, eller saakaldet Hov, hvori Fiskene 
famles. T il hver Armer fcrstet 20— zo Favne Reeb. Et 
saadant Garn kan koste 60— 70 Ndlr., forudm den tilho-



rende Baad, som kostet 16 — 20 Rdlr. Dette Vaadkan 
vaere i 2 og noget deraf«' z Aar. T il at drage dermed udi 
fordres 4 Mand, som hver har sin Deel den. Det er 
fornemmeligen S ild , som fiskes dermed, endstiondt ogsaa 
alle andre Fistarter, saasvm Helt, Aborrer, Smelt o. f. 
v. kan fanges deriblant. Dette Fisterie begyndes faasnart 
Fivrden er ryddelig fo rJ is , vg vaerer til Slutningen aß 
Maj. Og da de forste S ild ere de bedste, har man ved 
Sallingsund ogsaa draget med Sildevaad under Isen. 
Stedet hvor Sildene her mest falde, er i Odsund, hvon 
for der gierne sistes med z — 4 Vaadde paa hver S ide,  
saavel vedSundrOdde somvedPiimOdde. Sildene komm- 
mest hertil igiennem Sallingsund; rhi det er ikkun faa, 
som sirygeigjennem Viilsund paa den bestre Sideaf MorS 
— 2. P u l s v a a d ,  hvormed man egentligen fanger Aal 
paa en vis Tid om Sommeren. Tilforn var det allene 
Harbosrer og Aggerboer, som havde den Forret at fiste 
med Pulsvaad, af dem ligge her ogsaa mange i FrihedS 
Tiden; men nsgle af Thyholmboerne benyttesig n« Ofden 
vgsaa andre tilstaaede Frihed, efter Forordningen af 22 
Juni 1761 — z. H e l t v a a d ,  hvormed egentligen fangeS 
Helt, skiont nndeniden en Deel Skalier og Abvrrer folge 
med. Dette Vaad er omtrent af samme Skikkelse som 
Sildevaadet; men har vitdere Master, og er knn enFierr 
dedeel saa stört. Det kan koste 16— 20 Ndlr. at udrede, 
foruden en dertil hörende Baad, som kostet io  Rdlr. T il 
dels Brug behoves z Mand hvorafden ene staarpaaLanr 
det holdende ved Enden af Linien, medens de andre 2fare 
ud paa Banden sor at udkasie Garnet. Tiden, naar det 
bruges er fra Mortenödag til henimod Foraaret, undta» 
gen naar Vaudet er tilfrossrt. Stederne, paa hvilke der- 
med fistes, ere fornemmeligen udiVejlen, eller Sinnerup 
Sse, i Fjorden vesten for Jestrup, og i Fivrden imellem 
Thyholm og Bvddum. Le Helt som fanges her i Foraw
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ret i Sildevaadene, blive rogede og udfsrte, da en saad.an 
Helt betales i det Slesvigste med i o — 12 st., her i Thye 
kostet nu en reget Helt 6 ,ß. De Helt som fanges i Ester- 
aaret i Heltevaad og Bundgarn fortceres i Landet selv, og 
koste her ferste 2 ß. Stykket — 4. S a n d v a a d .  Med 
dette fistes alle Slags Graafiste, saasom Abvrrer, Skal
ier, Helt 0. s. v. Det er ej Heller uligt Sildevaadet i Skik- 
kelse; men ulige mindre. Det kan koste 4 — 6 Rdlr. T il 
at bruge det behoves kun 2 Mand og det uden Hielp af 
Baad. A f dette Slags Vaad ere ikkun faa, og Drugen er 
ubrtydelig. Manvadernd i Vandet medGarnet, og hvor 
der er meget grundt, drager man det til sig i Vandet uden 
at trcrkke det paa Land. Det kan bruges i Forsommeren 
vmkring hele Landet i Liimfiorden— 5. S m a a V a a d e ,  
hvormed drages alle Slags smaa Fiste i Soer, Damme 
vg Parker. De ere meget smaa og sammenfiikkes af gam- 
le ubrugelige Garn — 6. Ruse,  eller det saakaldte Bund
g a r n ,  foettes ned ved Poele og blive staaende saalcrnge 
dette Fisterie vedvarer. Dette Garn er trint og langt, ej 
uligt en Scrk, afdeelti flere Rum, derer udspilet indvenr 
dig med störe Baand. Den ene Ende er lukket og bundet 
l i l  en Poel, ved den anden Ende udbreder det fig i tvende 
Arme, som ere befoestede ved Paele. Naarden stalrygtes, 
vploftes allene og aabneS den bageste Ende og Fangsten 
tages ud. Foruden flere Steder soettes Bundgarn forneinr 
meligen i Skibsted Fiord, saavel ved Thyholms-som Pdbyes 
og Boddums Side. Formedelst fin betydelige Stsrrelse 
«r dette Garn meget kostbart. Den fanges adstillige Slags 
Fiste; men i Befynderlighed Helt. De saakaldte smaae 
Rufer ere mestendeels af stimme Bestaffenhed, men ulige 
mindre. En saadan Ruse kostet kun 2 — z Rdlr. Disse 
soettes i Aaer og Bcekke, saasnartIsen gaaer af.Fiorden,



da Fistene ssge vv i Strommene — 7. Nedde ere et 
ganste andet Slags Garn. Et Ned erdet mindste og minst 
bekostelige Garn, som brnges. Del bestaaer allen« asm 
Strimn.el Vaadgarn vmtrent 12 Men lang og r Alen bred 
med Stelle i den ene Side og Tel eller Flod i den anden» 
Naar Fistene stryge längs Med Lander imodStpommen, 0- 
mode dette Gakn, ville de med Magt kränge igiennem, 
hvorved de blive siddende fast ved Hovedet — 8. D r e y l e  
som andre Steder kaldes Halegarn, er̂  somen udspilet 
Pose paa en Stang, hvormed optages Fijkeaf smaaDam
me og Parker — 9. Fvruden disse opregnede Garn Kruges 
endnu nogle Fisteredflaber, hvoriblandt höre Kroge,  
som hange 1 1 Alen lange Snorer, der ere bnndne til et 
160 Alen langt Neeb med r Mens Afstand imellem hver 
Krog. For at Krogene ikke stal drive dort, bindes en 
Steen ved Nebet, der tiener som Anker, og for ak holde 
Redet fra Bunden, bindes en Boye, eller et Stykke Tra, 
ved hver Ende. Med disse Kroge fanges Aal. TilMad- 
ding bruges Negnorme- Denne Slags Aalefangst gaaer 
for sig fra Zuni til September Maaned. Det er nasten 
allene Finnlands Beboere, som komme her for at siske 
med Kroge — ro. Aales iangen,  eller Stanglommer, 
hvormed man paa Isen vm Vinteren sianger' Aal. Her 
stanges adstillige Sleder i Dybet; men fornemmeligen r 
M ül osten svr Landet, strax uden for Kaas i Salling, hvor 
mangfoldige ßa forskiettige Egne forsamle sig. NaarTaar 
ge indsalder, ringes gierne med Sonberg Klokke om After 
nen for at Stangkarlene kand finde Land. En Snees 
Stangaal fester 16 st. — n .  G l inse, er et vel poleret 
Jern, som i den ene Ende har en treklostet Krog, og me- 
den anden Ende , er Kunden til en Linie. Naar man vil 
fiste de-rmed, hvilket kaldes at glinse, gaar man ud paa
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^ssen, hugger et Hul og nedlader Iernet derudi, da man 
saa ofte man lader det synke, maa i en Hast rykke der Hl 
sig, thi derved forledes F.stene til at jage ester det,menen
de, at det er en liden Fist, som de vil opsiuge, hvorved 
Le faae Krogen i Halsen og blive fangede. De Fiste, som 
paa denne Maade lade sig fange, ere Aborrer,'Skalier, 
Helt v. s. v. Glinsen bruges allene i kiimfivrden norden 
sor Hvidberg og bed Styvel, saavelsom i nogle Sser og 
Damme— 12. Atstaae G jedder  under Isen,er en e- 
Aen Fistemaade, som bestaar den, at man gaar ud paa 
en Sse eller et K i«r med en Sxe i Haanden naar Isen er 
tynd og klar; seesda en Giedde at staae overlig, flaar man 
paa Zsen med Bagdelen af Sxen, hvorved Giedden lige, 
som besvimer og vender Bugen , Dejret. Man maa da i 
en Hast hugge et Hul for at tage den op.

LZ0

Om Landdy r. Notker har Thyhvlm varet frie for 
e Mands Minde, indtil for 2 - z  Aar siden; men fra 
den Tid have dentrvlig staerk udbredet sig, saa at nu in, 
gen er fne for deres stadelige Veso-g. De toae saa meget 
lenere Overhaand, som en almindelig Svae iblandtKat, 
tene meget formindflede disses Antal -  Mulovarpen, som 
)eg aldrig hat seet her, stalPresesior Bilse have seet Spor 
t i l paa en Plet imellem Hindsels og Hvidberg -  T il der, 
som ovenfor er sagt vm Biavlen, kan endnu ti'lfojes at 
nogle Huusmsdre i Thye, vide at berede Hönning saale, 
des, at den taber sin Honning.Smag, og kan til ethvert 
D rug, sirttes iestden for Sukker. T il den Ende koges 
Hönningen, som er blandet med en HalvpartVand, vm. 

-trent i r Time, indtil alt Vandet er bortdunstet, og en 
lysbrun velsmagende Sirup bliver tilbage. Ieg har smagt
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Blaaboervün i Thye, som bar sodet rned saadan Hönning 
vg som var saa velsmagende, at denneViin, som kan fremr 
bringes iblandt Sandklitterne, künde gjsre anden V iin  
overflodig.

O m A g e r d y r k n in g .  Efterat mestendeels hele Thy« 
Holm er overgisdet med Hvidleer, bruges der nn ganske 
lidet, da man frygter for, at det anden Gang brugt, skulle 
formeget udtoere Iorden; hvorfore de 4 störe Hvidleergra- 
ve, hvoraf saa uendelig meget Kalk er udfort, og folgt 
for r — ß. Lasset, nn ere ncrr ved at groe sammen. Den 
blaa eller graa Leer er ikke saa almindeligen bleven brugt 
til Gisdniug; den findes ogsaa kun pan Visse Steder. T il 
Jordens Giodning anvendes altsaa nunwsten alleneMsg, 
hvilket her, ligesom overalt iThye, blandes, og det paa 
z forfficliige Maader. Enten blandes Moddingen i Gaar
den med gamle Aorddiger, Damme-Slam og Iord,som  
snreviis lages af Ageren og hiemfores, eller man udager 
Klagmogel paa det Sted af langt fraliggende Marker, 
hvor det stal bruges, og blander der en Markmsdding, 
eller vg Blandiugen skeer i Loberoekker. Den sidste Maade, 
nemlig at blande Gjodsken i Furene paa Ageren, er paa 
nogle Aar bleven meget brugelig, efterdi det er den neun 
meste, hvorved meget Arbejde spares. Markmodinger blir 
ve derfor uiere stcldne istrr i den ssndre Deel. Alstedejord 
skal altid have blandet Gjodning, som udfsres i Fsraaret 
entcn strax forend den anden eller de» tredie Ploining — 
Ogsaa paa Thyhvlm har man sin Jord indheelt i z Slags, 
hvoraf Bryd - eller Brod -Jvrd besaaes i 4 Aar og hviler 
lige saa lernge. Alstrdejorden besaaes i z Aar efter Gjodr 
ning. Udmarks-orden, som ingen Gssdni'ng hasfaaet, 
stden den for 20, zv eller 40 Aar sidell stk det glatte Lag
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afHvidleren, optages i 4 — 6 Aar og llggerud i 5 — 7 
Aar, undtagen enkelre Stykker, som man deraf kan forr 
vandle til Gjodnings- M ark, og da behandle overeenstemr 
wende dermed. Del forste Aar Brodjorden optages, 
plojes den forste Gang efterat Gjodningen i Forvejen er 
udspredet, z — 4Uger efter Mikelsdag, som man kalder 
at ferlde, i Foraaret derefker plojes den anden Gang, strax 
forend den skal besaaes med Byg. T il rden Kjcerv, som er 
Rüg, plojes, ifald der er til Vinterrug, strax efter M i
kelsdag. Men Vinterrug-Scrden er ganske ubetydelig paa 
Thyholm. T il Vaarrug derimod ploies noget, ferend 
Vinteren indtroeder, da Rügen saaes tidlig i Foraaret paa 
famme Furer eller paa Vinkerplojning. T il iste Kjcerv 
Havre, som Iorden gjern« besaaes med i det zdie Aar, 
plojes 2 Gange, forste Gang saasnart Hosten er til Ende 
og anden Gang i Foraaret. T il 2den Kjcrrv Havre, som 
tages i det 4de Aar,  plojes scrdvanligen kun rGang, som 
skeer gje.ne sidsi i Ekteraaret — Alsoedejord plojes z Gan
ge til Byg, forste Gang i Efleraaret, anden Gang lie
get hen i Foraaret, og tredie Gang strax forend S«den 
skal lsegges. T il Vaarrug i rdetAar plojes kun een Gang 
og det i Foraaret, forend det besaaes. T il Havre i zdie 
Aar plsjes 2 Gange, forste Gang sidst i Efteraaret og 
anden Gang i Foraaret. Derefter bliver Iorden igjen 
gjodet, og man fortfarer i samme Orden — Havrelandet, 
som ingen Gjodning faar, plojes knn een Gang til enhver 
Slags Soed. Her er Ordenen saaledes: iste Aar ALrter, 
som saaes tidlig i Foraaret paa Esteraars Plojning, rdet 
Aar Byg, zdie, 4de og zte Aar Havre.

Paa Jndmarkjorden gjsre nogle den Forandring i Or- 
drnrn, at naar een Byg - vg een Rüg - Kjtrrv er taget.



give de Jorden igsen en let blandet Gjode, og besaae den 
Otter med Vyg, hvorefter feiger Havre, som er den fier« 
de og sidste Soed i detke Halmfald efter dsbbelt Gsodning. 
Nogle AZrter saaes undertiden i Alscrde, soni da felge eft 
ter Rügen og blive zdie Aars Soed; inen de fleste ZErter 
saaes dog paa Udmarken. Og da disse TErter ere hamt 
dere at koge, end'Alsorde -TErter, saa maa man »fte kisbe 
Koge-?Erter fra andre Steder, og anvende sine egne i 
Forening med Nng til Brsd — De Havre-Arter som saaes 
paa Thyholm, ere enten den hvide eller brogede. Den 
brogede Havre saaes dog mesi, endskiondt den i Handelen 
er mindsi fordeelagtig, da deraf regnes 12 Skpr. til i  
Tde. Men da den meste Havre fortceres af Kreaturene, 
og den brogede dertil er bedre skikket, saa foretroekkes den 
for den hvide, som inan formener at udmavre Zorden.

A f Hsr saaes paa Thyholm mere, end paa noget anr 
det Sled i Thye. Dog er Horavlen vgsaa her ikke « den 
D r if t ,  som den burde voere. Noesten enhver, saavel Gaard- 
somHuusmand, saaer vel noget; men ikkun i Fjerdingkar, 
eller hsjst r — 2 Skpr. Froe. Dette saaes sidsi i Foraaret 
i den Gronjors, som til naeste Aar skal besaaes med Byg
— Af Hamp har lilforn v«ret saaet lidet; men nu er det 
gaaet af Brug. Det er og troligt, at Hamp ikke Heller 
kan lykkes i det vindaabne Thye, hvor det mangler den 
nsdvendige Loee — Kartoffelavlen er ogsaa her ubetydelig
— Kleveravlcn begynder man nu at lcegge sig efter. De 
som have saaet deraf, have gjort det med stör Fordert; 
men mange holde sig dog endnu tilbage t den Tanke, at 
Kleveren skulle betage Iorden noget af sin Kraft.

T il Oplysning om Frugtbarheden paa Thyholm, anr 
fmeö her en nojagtig Berrgning over Udstrden og Avlen
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fyrladte Enke, maatte med 2 Oxer for sin Vogn, begive 
sig paa Nejsen, da hun iFrankenland hcendelsesvüs mod
le og kiendtes af sin Son. Denne paatog sig nu Nejsen 
fvr hendetilNom, ogkomtilbagemedFrikiendelsesrDom 
for hende. Efterat Han ved den verdslige Net ikke künde 
faae nogen Fyldestgisrelse overBispen, tog Han den srlv, 
i det Han droebte Ham ved en Visitats i Hvidberg Kirke 
126». Jens Glob havde flrevet til sin Svoger O lnf Hasse 
i Salling,vg paalagt Ham at mode i Hvidberg Kirke; men 
da denne med Livsfare oder N«s-Sund indtraf, var Di,
spen allerede drcrbt. Formedelst dette Mord blev Kirken 
Lat i Band.

Ved Eegberg er en D a l, som endnu kaldes Nsverstur 
en, hvor Novere vpholdte sig, medens Skcvenevare til. 
Der ffa l, efter ganimel Sagn, tvende Jomftuer sra Ar 
stergaard i Eegberg vaere blevne myrdede.

JSonberg SogneresdeBondergaarde, Ssiergaard 
vg Hellerüs. Paa Hstergaard boede en Mand ved Navn 
Gjode Laumandsen, paa Hellerüs boede Jngvor Jngvorr 
sen; den sidste havde besvangret den forstes Ssster Frue 
Haufred, hviiken Han havde fort til Hellerüs; Gjode, 
fvr ar hrrvne sig paa Jngvor, bestormrr Hellerüs med sine 
zo jernklcrdte Mcend, og forfolger Jngvor og sin Ssster 
som flygtede igjennem Rokjrrr Skov til Sonberg Kirke, 
hvorpaa Han stiodJld paa Kirken og da den stod i Lue, 
udtog Frue Haufred, som gik2 Bsssessud vcsten for Kirr 
ken i en liden D a l, og fsdte der en Son. Denne Dal 
kaldes endnu i denne Dag Qvinder Dal. Denne Son 
lod hun Hemmeligen dobe i Hvidberg Kirke, og opkaldre 
Ham efter Hans Fader» Siden efter hevneLe den »nge
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Jngvor sin Faders Dod, i det Han ffiod I ld  paa Asien 
gaard og indebrENdte Gjode Laumandsen med alle sine. 
Om denne Begivenhed haves en gammel Dise, trykt »den 
Aarstal, som bcgynder saaledes: "De t  Aar lokkede Han 
Frue Hansred, tog hende med"

2Z6

PaaThyholmere ogsaa mange Gravhoje, lwori erefundt 
ne adskiüige Urner, Svcerd og Spyd afM alm , somBonr 
derneoftehaveanseet foratvoere Guid. A tm an«fordums 
Tid ogsaa har havtBegravelser paa fler Mark uden Hsje, 
saaes her et Beviis paa i Aaret 1775. En Bonde som 
plojede paa Oobye M ark, stodte an med Plvven mod en 
sior Steen; i det Han ville rydde den af Vejen, faldt den 
ned r en Fordybnliig. Ved nccrmcre Undersogelse, sandt 
Han en aaben Begravelse za Alen lang, 2 Alen bred og 
2 Alendyb, som saa net var opsat rundt omkring, og aa 
ret, at ikke der mindsie af Jord dar falden i tren. Z den
ne Grav stod en Urne af et Slags M alm , som ingen kiend« 
te, og et Vaaben af samme Slags M alm , som lignede 
et S'oard, der var temmelig forrusiet, og en Brjle  med 
nogle Led udi. Paa Skjsldborg Mark saae jeg i dette Aar 
ved en sior Steens Kloviung, som laae joevnt medJordr 
fladen, en Urne med Aske, som var siiult under den.

I  Torvemvserne findes ogsaa her mange og störe Trge- 
siammer, saavel som Hassel-Nodder, der endnu have haard 
Skal. I  den vmtalte Vife naevnes Nokjcer Skov. Ved 
Borre skal endnu findes nogle smaa^Ege-Bnske.

> -

Man findet Stedernes Navne at.have voeret langt 
anderledes i «ldre, end i vore Tider. Gvaledes ere i et



gammelt Dokument af i ^ z  Byerne Smernp, Kallerup, 
Barslev, Sem, Hvidberg og Flovle bencevnedr Smithsrp, 
Kaldorp, Baderslssf, Sircrm, Hvilbergh, og Flovelsf. 
Lyngs kaldies Lions, og Jesirnp Eyesksrp. Sonberg 
blev Igor kalbet Synbyrky, 1405 Sunderberg, ogi6zs 
Senborigh.

8. Je g in s e  er een i Liimsiorden osien sor Thyholm 
beliggende Oe, som har sin egen Kirke og Sogneprcrsi. 
Den er ligesom et Grensepunkrimellem Aalborg, Diborg 
og Riber S t if t ;  thi dens Afsiand fra Salling i Diborg 
S tift, er mindre end ^ M ül, dens Afsiand fra Harsysr 
sei i Niber S tift er mindre end , M ü l, og til Thyholm 
i Aalborg S t if t ,  hvorunder den Hörer, er kun 700 Ar 
len; hvorfor man og paa Sen i siille Vejr kan Here 
Klokker ringe i z Stifter. Sens Lcrngde er H M ü l, 
og dens storsie, Brede 4 M ü l: men sine Steder mrget 
smallere. Len er anflaget til Hartkorn 87 Tdr.; den 
har 28 smaa Gaarde foruden Pr«stegaarden, ic> stattem 
de vg 4 jordlsse Hufe. Personernes Antal er 205. Hele 
Sen har Hort under Lund paa M ors, hvortil Beboer- 
ne gisrde Hovarbe;de med ledige Folk; men nu ere de 
paa 4Huusmcend ncrr alle blevne Selvejere, vedatkiobe 
sine Steder af General-Krigskommissair Fonss, saa at 
de nu ere frie for det formedelst Vandet besveeriige Hoveri.

Naar undtages de 2 Byer Pdsied med 4 Gaarde, 2 
stattende og r jordlos Huus, vg Nerbye med 4 Gaarde, 
z stattende og 1 jordlss Huus, saa ligge de vorige Ster 
der fordeelte oder hele Landet, saasom Sondergaard 1 
Gaard, Ssnderstov 2 , Dal , ,  Grüsgaard i ,  Vierrer 
gaard r ,  Sonder Tousgaard2, Lierre Tousgaard 2 ,
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Nerftov z, Hunssted r  vg B s le r Gaarde, vg enönu 4 
udflottede Gaarde, 4 ffattenoe Huse og 2 jordlose Huse. 
Desnden Here tii de eenlige Steder Prcestegaarden ogDegr 
nebeligen. Prcrstegaardens Harrkorn er 5 Tdr. 6 Skpr. 
hvorunder erberegnet en Gaard Sodborg, som for 8v Aar 
siden blcv lagt under Prcestegaarden, og dens Hartkorn 
givet frie for alle Afgifter. Hele Kongeti'enden er tillagt 
Proesiekaldet. Prcrsiegaardens Bygning er middelmaadig, 
Ralingen gammel; men deovrigeHuse gebe. Degnebor 
ligen staar for frit Hartkorn z Skpr. i  Fdkr. 1 Alb.

2Z8

Den vigtigste Ncrringsvej for Beboerne er Agerdyrkr 
ning; thi Fiflerce drives isterkuns afHuusmcrnd og Jude 
siodere, dog forene nogle af Gaardmcrndene. vgsaa Fir 
flerie med Agerdyrkning. Jordbunden er i det hele en 
ged frngtbar M uld, hvorafdog i den midterste og nordr 
lige Deel et lyndere Lag ligger paa en klegagtig Grund, 
hvor Zorden er koldere vg lungere, end i den sydvestlige 
Deel, hvor Jordarten er noget sandigere og lettrre. T il 
Byg og Havre er Iorden fortrinlig fkikket. Vaarruz 
og LErter saaes ogsaa. Kleveravlen iykkes meget vel. 
Paa Proestegaardens Mark graves Mergel, som Bebor 
erne bruge til Giodning. Iordene bleve udfliftede for 
6 Aar siden.

Silde-og Aalefangsten er det vigtigste Fislerie som 
drives af Beboerne. S>ld fanges i Sildevaad hvormed 
begyndes i Foraaret, saasnart Fiorden befries for I i s  
vg sortsoettes indtil Majdag. Aal fanges hele Sommer 
ren, og det almindeligen medPulsvaad. JbeggeSlags 
Vaad fanges enkeltr Äraafifk A tte r, Helt, Aborrer,



m. IN. Naar Fjorden er lagt med J is , bruges Aale
stangen.

Den har stör Mangel paa Brerndsel. Skodtsrv m'd» 
ste man ej at voere paa Landet forend efter Udstistninr 
gen, da Z — 4 M«nd have, ved at aflrde Daudet ved 
Grofter, fnndet paa dcres Ejendomme en Dynd eller 
Torvemor, hvoraf «elres gode Toro. Nogle Hedetorv 
kan vel bjerges sine Steder; men som rre sandige vg »red 
smaat Lyng. Dcrfor maa en stör Deel DrKiidsel kiobes 
t il §)en fta Naboe- Egnene.

I  Kldre Tider har Jeginoe ogsaa >' det verdslkge henr 
Hort under Hassing Nefs Herreder i Thye, hvis Tingr 
hnns er i Grnrup Sogn; me» nu regnes den knn i det 
gejstlige til Nefs Herred, og ligger forresten nnder Sonr 
derherred paa Mors. For 222 Aar sidrn var detre Sogn 
et Annex til Sonberg PrKstekald; men formedelsi Overr 
fartens Vanskelighed blcv det affondret derfra; hvorfor 
Kongetienderne af Jeginoe og Sonberg Sogne bleve 
PkKstekaldene tiilagte paa hvert Sted.*)

At der tilforn har vceret megen Skov paa Ven, 
dervm vidne mange af Stedcrnes Navne. Det er Heller 
ingen nrimelig Formodning, at Aens Navn, Jegin eller

*) De Prorster som have varet her efter Sognenes Adsslllclse, 
cre folgende: i.  Sven Knndftn dsde 161z, 2. Poul Bren. 
sig, z. Adrian Villumscn Krsscing. q. Mag. I .  P. Sven- 
stnip, 5. Just Nielsen Gerade, 6. Rasmus Torp, 7. NiclS 
Bierregaard Vilse, 8. Dennes Fader Pcder Vilse, y. C. 2-. 
Leth. 10. S . I .  Grundtvrg, C. I .  Vittendvrph, 12- 
N. C» Soe, som lever endnu.

2 Z 9



som det og strives,, Egin, har sin Oprindelse af Ege. 
Skov. De Spor af Skove, som nu findes, ere nogle 
Troerodder, som kan opgraves i Kjoerene, og nogle Bram- 
beriiis og andre Torne, som voxe paa den ostlige Kant 
af Landet. A f et Tingsted fees endnu Nudera norden 
for Kirken, hvor der ligger en Kreds afKampstene, og 
ved Siden deraf noget Tornekrat, som kaides Tingbur 
ftene, hvilke Deboerne betragte med sirrdeles Agtelse; 
Hvorfor det og er aftalt ved Udfliflningen, at den Mand 
i hvis Lod delte Tornekrat faldt, ej maatte vnchugge 
samme — Beboerne, som hidtil have maattet söge til 
Thyholms Möller med deres Korn. have.nu faaet Bevil. 
ling til, at lade sig bygge en Mslle.

2o. Tybonitiske Ord og Talemaader.
Nimeligvüs er Thye een af de Provindser, der kettest 

har kunnet vedligehvlde Fvrfcrdrenes Sprog ublandet og 
uforandret, saavidt dekte er muligt, da det ved sin affir 
des Beliggenhed har undgaaet mange af de Forstyrrelser 
og Veseg af Udlaendinger, som de ovrige Provindser ikke 
have voeret frie for. Man vil og finde adskillige Ord i 
Brug her iblandt Almuen, som ellers ikkun findes i gam- 
le Skrifter, eller og ere gansike ubekjendte «den for Pro- 
vindsen. Da Nytten af provindsielle Ords Bekiendtgjsr 
reise neppe kan mrgtes af nvgen, saa har jeg ikke holdt 
det „passende,' her at meddeele nogle ualmindelige Ord, 
som bruges i Thy. Heriblandt vil vel og forekomme nogr 
le, som et og ander Sted i Danmark, men ikke overalt, 
ere bekjendte og brugelige.

A ; Altsor; er en Praeposition, som soettes foran Adr 
lectiver, hvorved Visse faae Bttpdning af en Overdnvelse.



F. Ex. Ameget  2: alt sor meget. A d y r t  2: alt for 
dyrt. Du er agvd 2: du er alt for god.

' A d ; til. Jeg fla l ad Dyen 2: jeg flal til Dyen.
En A lg ade ;  en Hovedgade. En A l v e j ;  en Lande' 

vej.
A n t e g a a r s ;  forgaars. Han dode i Antegaars.
E t A a l am : Et Hun Lam.
TE; jeg. Mcrrkeligt er det, at i de tvende längst f r«  

liggende Provindser, Thyland og Sonder r Jylland,  de« 
noevnes den forste Person med <e, som i den storste Deel 
af Jylland heder a, og i Sielland vg Fyen jeg.

I  adskillige Ords Udtale Kruges her Vokalen a istedenfor 
«n andrn Vokal. Saaledes siges: f ra  m fdr frem; B a r  
for Born; Q v a r n  og Qvarstene for Qvcrrn og 
Qvcernstene.

B a u n ;  stcrrk og smuk. Han er en baun  Karl. Det 
er et ba un t  Huus.

Et B o j e l ;  et Gilde; hvad man i den ssndre Deel af 
Jylland kalder Hotte. Det Kruges vel om ethvert Gjesie- 
bud; men iscrr vm Dryllup. V o j e l f o l k  2: BryüupSr 
folk.

At brande Lysrt; at pudse, snyde Lyset.
At Koje; at tilsige, beordre. Jeg er bojet t il Konge» 

kjoren.
En B r s n g e ;  et lidet Knippe Halm.
En B r o y e  eüer B r o y k n r p p e ;  et stört Knippe Halm 

som er ombundet med tvende Baand.
Et B a u n s ;  et Kiokken.
B u e r ;  et Kammer, iftrr Urydskammer, Malereller 

Salt-Kammer.
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B i t t e ; bruges altid for ttderi. Et bitte Huus. Bitte 
Born.

D a u r e ;  Frokost.
En D ra g e ;  «n Andrik.
Dags tod ;  Toevejr i Middagsstunden, som Salms 

Varme frembringer i F-raaret, naar det dag fryser am 
Natten.

En Da ae s  eller D o  es; et Offersted eller opkasted 
Jordvold fra Oldtiden.

D r i f t i l d a g s ;  den Tid paa Eftermiddagm, da Kre, 
aturerne drives ud.

E el , eller TEel; en Skylregn, Ilin g , Byge. TE l i n g s 
D e j r ;  Bygevejr.

E n g e l a n g s ;  längs med. Han gik engelangs med 
Hnftt. ,

A t f « n t e ;  at söge mojsommeligen. D i have ikke 
mere Foder eil Kreaturene, nu maae vi foente. Heraf det 
Substantivum:

E n  F « n t e ;  en Fängst. En Fcente Aal er dm hele 
Aalefangst, som er falden efter en heel Natsmojsommelir 
ge Fisten.

At fce lle ; at v«re deelagtig. V i ville stelle om Ger 
vinsten.

Et F rommes  eller Fremmes; et Kjokken. At komme 
f r a m  2: at komme ud i Kjokkenet.

Fuse; los, aaben. Fuse Torv »: lose Tsrv.
F a u r ,  f a v e r ;  smuk. Körnet staar saun paa Marken.
F r «  vore n; undsrelig, som stal nrdes til at spise.
F r «  sie r; forsoger, prover. Han har fr«stet baade 

Ondt vg Godt.
U fr  « s t ;  uforsogt.
At f « r r ;  istands«tte, bekomM. At f«re ved Huset
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s: at reparere.
G r a n  kok; Underkok, ringeste Kokkepige.
G jev ;  smuk, kostbar. Du har gjevere Klceder, rnd jeg. 

M in  Gang er gjev; thi jeg er en gammel Mand.
Atg lcrde S j e l e ,  er en Talrmaade, Om bruges, 

naar en ZEgtefcrlle nedscrtter fin ncrrvcerende Mage ved at 
vpregne fin forrige Afdodes storre Fuldkommenheder.

Gaelhoste eller Goelhoste;  Kiighoste.
G a n n i n g ; noget, som er tienligt, beqvemt. Det Huus 

er ikke hver Mands Ganning s: der er ikke tienligt eller 
beqvemt for enhver.

En G r a n d ;  en Naboe. Han lever got med sine Gran« 
der.

G r a n d e l ,  e l le r  G ra n d e la g ;  Nabolag.
At ganne;  at besoge, see til. Vcrr saa god at ganne 

til vs.
G r o t t e ;  knuser.

A t hvcerre Synet; forblinde Synet, käste B la a r iA jr  
neue, f. Ex. som Tastenspillere gjore.

H a m m e l ;  stör, vcrgtig; bruges iscer om Korn, som 
er meget kiernefuldt. Der er godt Hammelt Byg.

H o y f y l d ;  Fuldmaane.
En H o S ; en gammel Hoppe. F. Ex. en Folr Hos.
Housom;  maavelig, taalelig, temmelig vel. Vejret 

er housomt. Det er hsusomt med Hans Helbred.
A t Hove; at ynde, finde Behag i.
Hoven f o r ;  lysten for. Barnet er ikke Hoven for at l«se.
At  h oue; huste, erindre.
H v i t t e ;  hvad Tid. Hvitte köm du t il Byen? s: naar 

kvm du?
H u g ; M ol. Der er Hug i Klcederne s: der er M ol i  

Klcrderne.



E» H o u e ; en indhegnet Plads til Krcaturer. F. Ex. 
en Svine - Houe.

H y l l e s t ;  Tilhold, Hnslye. Del er et sättigt Barn, 
som ingen Hyllest har.

H e l d ,  er baade god og ond Lykke. Man har Held ttl 
at vinde i Lotteriet, vg Held til at braekke et Been.

Hersk ;  en Faniilie. To Par Hersk i en Gaard.
J d a g  j a m l i n g ;  idag et Aar. Gid du leve idag jam- 

ling som idag!
I n d e n s k jw r e l s ;  Durklob, Diarrhe.
J i l l s s ;  ledig, orkestss. Han er aldrig iillss o: Han 

har altid nogee at besiille.
I l l i n g ;  Broendsek.
En K je l l e ;  en Brsnd.
At kcere; at anklage. I  den gamle Bemerrkelse: at 

klage, bliver det nu ikke brugt her; men betyder altid: at 
anklage. Ieg skal kcrre dig o: jeg ffal anklage dig.

K l e i n ;  tynd ,fiin ; hvad man andre Steder iJylland 
kalder spinken.

K n a p ;  snart, strax. Han kommer knap Han kom
met strax.

Atkere sig; at blive frisk igjen, at bedres.
En Knak;  en Tue, en Knold. En Knak kaldes og et 

«ryddet Stykke Jo rd , fuld af Tuer, og sam saaledes ikke 
er skikket til Dyrkning.

En K y k ,  Kykker, kaldes de af Jord eller Snee opkar 
siede Tuer eller Maerker, der tilkiendegive hvvr Vejen ffal 
gaae.

K n s v ;  smuk, peen. Det er en knsv Pige.
EnKouse;  en Skaal, en Spslkomme.

- En Ka ur i.ng; en Tvebak.
E n K i l k ;  en liden Sltede, som et Menneske kan tr«k-
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ke, eller siddende paa kan stage ftem oder Isen med wen
de Iispigge. '

En Kok; en Hane. ' ' '
En Kaag; en stör Baad, lidetSkib.
Knog; Snefog.
K r e t t e r ; Kreatnrer.
Kor res  eller Korhu ns; Koesiald; hvad man i an

dre Egne afIylland kalder Neddest eller Klddel.
Krens;  Kryderie, Specerie.
K l » en; Klokhüset eller Stittadset, hvori Klokken Horm 

ger ved de Kirker, som ere »den Taarn.
At krvppe siges om Sneen, naar den iTsvejrhcen- 

ger vedFsddcrne.
K rank ;  siet; siges mesi om Vejret. Ek°krank Vejr 

?: eller et siet Vejr.
Vel k jo rende; oel faren. Han er ikke vel kjorende i 

sit Beeil 2: Han har ondt i Benet.
Krebel ,  krobler ;  lam, halt, Halter.
A t l i d e ; at tsve; bie efter. Ieg lider ester dig 2: jeg 

tever efter big.
En Li me; en Fejekost.
Lod; Farve. A t l odde ;  at farve. Hvad Lei) har 

Hesten? Lodkonen loder blaat >' sin Lodgryde.
Luerdag;  Loverdag.
lceer; giver stcerk Lyd; brnges om enhver heftig og 

siojende Lyd. Svinet lceer 2: skriger. Fnglen loeer 2: piber. 
Havetlcrero: tnder. Drages og om Mennesker, naarde- 
res Rest er ubehagelig. Han lceer altid 2: Han jkiender 
rg larmer altid.

M  0 e; nedvendig. Ieg har et moe LErinde til Byen 
>: nedvendigt AIrinde.

M e j l ;  ringe, svag. Et mejlt Huus. Et mejlt eller
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mejlagtigt Barn.
M o e n  om; ligegyldig, unyttig. Det er der Moen 

vm s: det kan vcere der samme, der kan kun lidet hielpe. 
Der er Moen vm bin Hjelp 2: din Hjelp er eil ingen Nytte.

M o e r r s d e r ;  Guleroder.
M a r f s l , eller Maarfol; «t Hun-Fol.
Nedbcr r ;  Sne, RegnogSlud.
N s g ;  knap, ufrugtbar. Det er en nsg Tid paa Fa

der. Det er et nsgt Aar. ,
At nsges; .  at forvcerres. Han bedres ikke; men Han 

noges 2: Han bliver svageligere.
N  0 k saa. Ved at lcrgge bisse Ord til Adjectiver Han

nes Comparativus. Nok saa stör 2: stsrre.
A tnamse ;  snappe, satte forstaae.
At vcere s ignyden; at vcere tient med, at kunne bier- 

ge sig. Han er sig ikke selv nyden 2: Han kan ikke bierge sig 
srlv.

Opsk jcr r ;  Hostgilde.
O m; Tvivl. Det er der ingen Om i 2: det er der in

gen Tvivl om.
O n d ; vred. Jeg er ond paa big 2: vred paa big.
P a n ;  Brest, Brcek. Der er gaaet Pan paa 2: der er 

gaaet Brcek paa, eller det er gaaet i Stykker.
En P o l ;  en G riis , som er er Aar gammelt.
O v a r ;  stille, rolig. Tieqvar 2. tie stille. V il du ikke 

ligge qvar her i Nat? 2: eller vil du ikke ligge Natten 0- 
vrr her? Z  gamle Skrifter Heber det kv er.

Q v c r l s ,  Qvcels n a t t e r ;  den fidste Givt ril Kreatur 
rene ved Sengetid.

A t q v a r r e ; at knuse. Fingeren er qvarrrt s: knuset-
En N o n ;  en Holm, liden Ae.

, R i f i esyge ;  Koldfeber.
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At ro le ;  at graede, straale. Han roker som et Bar».
N o l e n ; Barnestrig.
Roeest, eller roeset; rattet, som nogenlnnde er terr 

ret eller kommen tilFuldkommenhed. Osten er nn saa r«set, 
at den kan tages af Ostekarret. Kyllingerne ere saa roeste, 
at de kan lobe ud. En roeset Fist 2: e» halvroget Fist;

En R a l i n g , e t N a l i n g s h u u s ;  etVaaningshuus, 
Stuehuus; hvad man i den ssndre Deel af Jylland kalr 
der Salshuus.

N o e ;  Fornojelse, Tidsfordriv, Moroe. ZegharRor 
af Born 2; jeg har Fornojelse af Bern.

N o s v m k ;  fornejeligt, moersomt. Det er rosomt 
at rege Tobak.

R y g e r ;  iugter, stinker.
N a g ;  strid, stiv, bruges vm Uld og er det modsatte af 

lkin.
S a n ;  Orden, Skik, Neenlighed. At giere San i 

Stuen 2: at giere reent i Stuen. At giere San paaMa
den 2: at giore Skik paa, at tillave Maden. Her er god 
San eller vnd San i Huset s: her er ordentligt eller uorr 
dentligt i Huset.

S v t ;  smitsom Sygdom, iscrr Sprinkler.
A t sol le ;  at laegge Grundstene under Huset. .
S s l s te n e  eller Sylstene; Grundstene under Huset.
S e n  d ing ;  Foraering af Fodevare til et Giestebud.
S a l l e r ;  falder, aftager. Hcevelsen saller.
J S o l e s l a g ;  ved Solens Nedgang.
S y n s t ; som kan see ind i forbvrgne Ting. Jeg er ikke 

synst 2: jeg er ikke alvidende. Var jeg synst; stulle jeg 
nok kurere Hesten 2: künde jeg see enden i Hesten/stulle 
jeg nok kurere den.

S k  red eller S k r r j ;  smük, pyntet- giat. Du er
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ret skred i Dag.
At f l i e v te ;  gierefoerdig, indrette. Nn harjeg fliev- 

tet Ploven. Den Mand er ikke fkievt t il det Embede. 
Det er saaledes skjevti Verden.

S k i e v t e t ;  Haandelaget. Skievtet har Han, men 
Krcrfterne mangler Han.

A t siede; faste, holde fast. At siede en Tienestekarl. 
Skibet kan ikke stedes for Anker i drnne Storni.

S t r o v e ;  stark, fser, droj. En strove Karl s: en 
sicerk firffaaren Karl. En strove Vind.

S i e g e r n e ; Plankevcrrk, Stakitvark.
A t stre nte;  at Haspe Garn. Et St rentet rcee;  en 

Haspe.
At st r i t te;  at falde. At stritte iKuld s: at falbe o« 

verende.
E t S t e g e s ;  et Kjokken.
Störst  ndet ;  hovfardig, stolt.
T E l l e n ;  den frosne Skorpe eller Klauen i Jorden. 
A t  t im  es; al hEndes. En Ulykke er timedes Ham» 
T r « l s ;  msjsommeligt, besvarligt.
T r a n t ;  travelt.
T s  eller t e s ;  dvbbelt, to Gange. Du har ts saa 

wegen Jord som jeg.
T h o ;  Uld.
T i t e l ;  Navn. Hvad er Deres Titel v: hvad er deres 

Navn?
Unden ; Middagsmad.
Uddagene;  Foraaret, naar man driver ud med Plö

tzen Det var > Uddagene Han dode.
Ungere,  ungesi ;  yngere, yngst. Den ungeste af 

mine Born,
V a a g ;  svag, syg, ringe. Jeg var en vaag Mand
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om jeg ville bedrage dig.
At vaages/  at blive svagere. Han vaages Dag fra 

Dag 2: Han bliver med hver Dag mere syg. .
En Veje/en Dismer (kaldeS andensteds V i n d s e r . )
En Vase/  en indkastet, indgroftet Dej.
A t ve j re ,  at lugte, omHunde, HesteogKalte. Hum 

den kan vejre langt hen s: kan lugte langt fra.
V  0 r e n , skikket til. Zeg er ikke voren til at komme i 

Stuen. Zorden er nu vsren til ar plsjes.
V i d r  Forsiand.
V i l l e l i g ,  ftemmelig. Barnet er saa villeligt, at det 

kan lcrse. .
V i l l e r e ,  vi l lest/  ypperligere, ypperst, fortrinligst.
Et D i l l ,  et Kildevcrld. Zvrdea er v i l le t  s: fuld af 

Kildevoeld.
9 ghoved er det almindelige Navn paa Heste.
H e r /  Smaastene, grovt Gruus, det samme som det 

nvrske Aur.
Hsel ,  Raserie, Vildelse. Han er i Hsel 2: Han er i 

Dildelse.
9  se l f n ld  / rasende. ^
Ualmindelige Mands Navne, som bruges her ere: Sejer, 

V ille , Boer, Im m er, J b , Bolle, Agi, Ubbe, Grave, 
Evert. Helle er et Fruentimmer Navn.

Ved Udcalens Forskiellighed synes »ogle Ord at blive 
forskiellige. F. Ex. H v a n s e r  desor  nsje t 2: hvad 
er det for noget? T i q v a r c e B a r r o e l o :  kie stille Bsr- 
nene grcede. T il Korthed i Bencrvnelsen hsrer det, at 
man her henforer alt t il de 4 Verdens Hierner. F. Ex. fan
den i Gaarden, norden i Stuen; sidoppaadensstreBcenk. 
Ved mange Lejligheder medfsre disse Udtryk en sortrinlig-



Aorthed og Bcstemthed, ifter naar Le Kruges istedenfor det 
ubestemte hejre vg venstre Side>— T il faa Ord laegges Ar- 
tiklen e t, men sLdvaniigen eii- Mansiger en Brev,  en 
Huus — Genitivus udtrykkes mesi ved Tillceg af Hans vg 
hendes. F. Ex. M in Brödtr Hans Bog 2: min Broders 
Bogt ^iels Hans Huus s: Meises Huus.
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