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L t r  I71u i i r i8 , nn iin u s ti to non ä e lic ir
Servus.

H o r a t i u  5.

«^crser! Naar Du fra Kisbstaden B e i l e  agter 
ot styre D in  VanLnng i lige Retning mod syd- 
vestlige Egne, sLa ffuer D u  overalt 1 Siadenk 
smilende Omegn A lr, hvad der kan D it  
Die af landlige Skjonheder: störe herligs Skova, 
ftugtbare veldyrkede Marker, pra-rüge D --s in - 
Her, siflerige S o e r, riSlende B ak ie , idLÜg -en- 
rivende Afvexlinger. Reiser Du vidrre, oinev 
D u  i Baggrundcn det deilige E n g e ls  Holm  
med sine stolte Taarne, sin smUende Jndsoe, sin 
yndigeHave. D u drager tat fotbi dcnne harlige 
Gaard , gjennem dens skjonne velfredede Skov, 
hvor tusinde fortryllende StcMmer mode D itO re . 
D it  Hjerte henrykkcs af Naturells Skjsnheder. 
L u  dvaler mcd Clade ved den herlige Nydelse, 
som overalt tilbyder sig for D ig . Men see — nu 
er Du ved Enden af Skoven. Du kosier D it  
«8lik ud i det Fjerne — L u  siudser — D u troer 
D ig  forflyttet t il en andcn Himmelegn; thi D u  
einer nu tun nogne, flaldede Bakker, Sandklit- 
t«7, en umaaLelig Strakning af Lpnghede. og 
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tun enkelte adspredte, tarvelige H u f ,. I  mögen 
Lfstand fluerDu «» Kirke. Maastee tankerDu, 
naar Du overstiger hine radsomme Bakkcr, der 
sptaarne sig for D ig , at traffe ved dcnne, on, 
ikke saa stjonne, saa dog noget lignende Natur- 
»ptrin med dem, Du nylig forlod. Du troer, 
»ex «r intet Spring i Naturen, ingen Overgang 
saaaldele- pludsrlig; men Dine Foibaabnin-ger 
V u ffrt , thi naar Du er braget forbi Kirken, aab« 
ner sig den velbekjendte, den ssrgelige R a n d -  
L » l  H ede fordttDke. Overalt, hvor Du nu 
Laster D it  B l ik , udstrakker sig en uhyre Flade af 
Hede. Rundt omkring Dig ra»ler den valdige 
Lpng. H ar Du Baggesenö Aand Laser! da vil 
D u  maastee ogsaa her, ligesom Han paa Reisen 
gjennem Lyneborg Hede, kunne henrykkeS i poe- 
l i f i  Ekstase; men er D in  Phantasie mindre glo- 
»ende, da vil vel fnarere ved hiint Skue en vee- 
modig Gtemning svlde D in S s a l. Du v i l ,  
hvi» Skjadnen kalder Dig til varig Ophold i 
»i-se Egne, ikke udrn f-rgelige Abnelser see 
Eremtiden imsde. Du kommer nu til en liden 
Eoloniebye, hvor Du i denS Grandse, seer nogle 
A gr«, somDn maastee tanker J ld  eller rasende 
Etorm  har prsvet sin Balde imod; thi imellem 
hvert Kornax er «n sardele- viid Afstand; paa de 
hvilend« Agre syne» Alt viSnet og fortorret; kun 
enkelte sieldne Gradspirer vife sig i adspredte 
Pletter. Spnrger D u om Aarsagen? D u spo
re» de» lettelig. A  Trundea spille, de« dpbe



L
San d , og paa Overfladen ligge W llivnerst-rre 
«ller mindr» Stene, som Ploven har opdrevet, 
ogOovenflab lader hvile i tryggeste Roe. Ende- 
lig siner Du i det Fjerne en Kirke, hvi- hvide 
Farve dobbelt gjenflinner i drt umaalettge Sorte. 
Dct er D a a rb a S se  K irke , Du einer, mett 
Du har enbnu wegen Hede at gje«nemreise, fer 
Du naaer en !iden rislende Boek, den enefle D «  
i denne Omegn kan finde. Naar Du kommet 
over denne, da ferst er Du i Daarbasfe Sogn.

Derer dette Sogn og dett Annex H e in s -  
» i g , der er forenet under eet Prastekald, jeg her 
vil forsege at give en kort Beflrivelse orer. Det 
er denne Ggn, som Naturen har behandlet sa» 
fiedmoderlig, som Ingen kjender üben efter de 
ssrgeligste Leffrivelser, som ingen Fremmed 
sristek til at bessge, det er den» physiske  og 
oeeonom iske F o r .fa tn in g , og bisse Sog- 
nebebvereS C u l t u r ,  D in d s k ib e l ig h r d , 
S a d e lig h e d  og R e l ig ie f k t e t  jeg -er 
enfler at fremstille. Maatte jeg ikke vare akde- 
le- uheldig i  denne Gkildring! Maatte de L n -  
sker, de Forflag, jeg tillader ml- at fremsatte 
til hnn fierne Lraaes Foradling, vardiges deel
ragende Opmarksomhed! og maatte dette For- 
sog opveekke heldigere EgneS heldigere Forfattere 
til Efirrligning, da vilde jeg anfee den L id , so« 
paa dette lidet Arbeide er opoftet, og opofret «ed 
fand Forneielse, sor saare vel anvendt.
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Over S langs Hcrred, Nibe Antt — lvcri 

Vaarbasse og Heinsvig Sognr ligge — giver 
Professor V e g t ru p  i sî  Skrift om ?sgerdyrk- 
ningens Tilstand i Rsrre-Zylland >ste Deck pag. 
F l ,  folgende Bestrivelse: "'Slangs Herred be- 
staaer tun af 4 Kirkesogne, men erafstorOm - 
fang. Herrcdet er yderlig starp og stet. Det 
«dgjsr Middelpunrtet af de mitelange Hevcstrak- 
«ringer, som gaae langö med Rvgaen af Landet."" 
I  den 3die Deel af samme. S k r if t , dencrvnc? 
S langs Herred som det stetteste i Norre Jylland. 
I  PontoppidauS A tla s , fortsat af Hoffmann, 
pag. 674, findeS folgende anmcrrket: ""LlaugS 
Herred destaaer af bar« H ?ve, bar ingen Sko v , 
liden Grasning, ir.indre Hsebjrrring., vidtiofijg 
Eiendom, men lidei befolgt ogbebyar. I  Veite Her
red ligger den bekiendte Ranvbsl Hebe, som har 
fit Navn afNandbol Sozn i Tyrild  Herrcd, hvoe 
Heden paadcnne Kant hegender. ImrllemMand- 

tot og Bette Sogn« ere zenbalv M iil, i hyitken stör« 
Slrcrkniug, som i KrigenS Tkd, Keller maastee i  
«ldre Lider, er blevei  ̂ odewgt, olene finde- 
Daarb^sse Sogn. Drtte Sogn flrortt»r sig i 
Lster og Bester 3 M iil , og fra Syd  litR o rd  2 
M iil. Gründen er ovcrolt starp og begroet med 
Lyng. Der ere ingen Enge uden vedÄaerne, af' 
hvilte endeel sindeS i Sognct, hvoraf, faavel- 
som afnvgle ferste S s e r , kan have- forstjellige 
S lag s Fist. I  Heden og Mosern« opholde sig 
Uhr- og Lg er-H enö , Orne, Harer, R « v r ,



5
U lv e , (??) o-Ifltre Slags Fugle. I  HeinSvig 
Sogn have B .lo m src r  og U rte r  ikke den 
S t s r r e l s e  og Lu g t som a n d e n s te d S , 
forme de Ist I o r d e n s  S k a rp h e d ."

Samme Efterrerninger fu:dcs i HolkS Pro- 
vindsial-Lericou og ligeledes i Ionges ehorogra- 
Hhiste Beskrii>else over Danmark.

Ester bisse Skiid'ingcr maatte man med 
Fsie fristeS til at anfte bette Herred sor Dan- 
marks Siberien. Ogsaa kan Forfattercn af bisse 
Linier ikke fragaae: at, ba Han for 8 ?Lar siden 
kaldtkS til Sogncxroest i bisse Egne: da Han efker 
2 l Aars Ophold i Danmarks stsrste Kjobstader, 
maatt« forlave en scrrdcics bannet Omgangskred- 
en elsket Famliie og indcrlig ogtebe Venner, og 
fkulde henflyttes til cn saa ublid Jordplet, sa» 
vakte Lasningen af bisse Skildringer saare vee- 
modigeFslrlscr i hans Dryst. Men da danhavde 
riltraadt fit Embrde, da Han blev fortrolig med 
Egnen og dens Brborre, og leerte at iudsee, at 
der for en Neligionlcrrcr, svm rillige har Lvst til 
Landoeconomien, der er aabnct en udstrakt Bü'ke- 
krrds, saa forsvandt efterhaanden, alt mere og 
Nt«re bisse ssrgetige Fvrestillingcr.

Forfatteren er ikke blind for EgnenS Mang
le r , isoer dens ubrhagelige Religgenhed, men 
Han vovcr at paastaac, at der — endog i det 
frugtbarcste af Iyllands Stifter — paa enkelte 
Steder findeS ligesar vblide Egne, ligesaa 
ublid Jordsmon. Forf. .er ikke blind sor Leboer-
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«e<, isarsadrlige, Mangler; men HannoverNge- 
ledeg at paastaae: at der ikte lettelig giveS mange 
Egne, hvor der viseS mere fand Agtelse for den 
rrdvortes Gudrijeneste, mere udm«rket Delviüie 
mod Religionen- Loerere. Han har, hvor faa 
«ndog hanL EmbedSindtsgter vare, der oplevet 
mange glade Dage. Han elflede sine Menighe- 
der hoit, og dufor var det Hans inderlige Dnske, 
pm Han mueligen, som offentlig To lk , künde 
»akke Oymorrksomhßd forNoget af det, der künde 
sremm< derer Held. Med dette Snste strider 
Han til Sagen selv.

D e lig g e n h e d e n  i DaarbaSse og Heins« 
dig Sogne er — som for er meldt — fcrrdeles ube- 
tagelig. Sognene begrandse- overalt afHede. 
D e  Naturafverlinger, som paa andre Steder 
fryde S ie t , soges her forgjeeves. A lt fnoer fig i 
een eensformig Kred-. Lyng erHovcdprodu^rt. 
D er give- Vtrakninger, hvor intet Mennefte 
dorr. Strorkninger, som sielden ellec atdn'g 
Letrade- afMennefler. A f s t a n d .r ,  ti? de n« « 
«este Kjobstader, Colding og B e ile ? : ;
»g tilR ibe , under hvisAmthnus og?Lm^ue Log- 
Nene sortere, over 6 M iil. Denn, lauge Afstand 
er for Afsoetningsn af Prooucrer, er i Sygdoms« 
tilfalde og andre Anliggender, scrrdeleS ubeha- 
L<ltg. — Prasten har paa 7 forstiellige Steder, 

?dS-radre hvis, Sogne -rändle til hanö; men
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til den n»rmeste erbalvanden, til de -vrlgr s a z  
M iil. Man stulde deraf formode at al litrrarijk 
og selstabelig Samqvem maarre formen«-. L>A 
dog er bette ingenlunde Lilfa ldet: Man samleß 
fieldnere, men gior Ovholdet desto längere.

Men saa ribehagelig som Beliggenheden er, 
saa sund er H im m e le  gnen. Sognrneligge 
hoit, vg giennemstryges idrlig af rensende Binde. 
JNarbeden afByerne erringenMoradser, Moser 
eller still<staaende Vanve. En fand reenLuftind» 
aandcs. Be l klage-her, som sadvanlig^aa flere 
Stedrr, over, aiKuldennu erstarreendialdreLi
der MenpaaHelbredcn spores derafingen stade- 
lige Folger. Smnsomme Sygdomme iblandt de 
Dorne have ikke herstet her i MandS Minde. De 
fiestcopnaaeogsaa en hsiAlder. Af dem, som dort- 
dodeiminEmbedskid, opnaaede roenAlderfra/o 
til 60 Aar, » fra 8o-yo ogz frayo-rooAar. Aar 
iS  l4b»de i Annexsognet en ÄoneyzAar gammel, 
der med tvcnde Mand havdo varet gift i 6ü Aar. 
Aaret i Forveien levede 2 Mand i Byen Nebel, 
som havde vceret gifte med deres endnu levende 
Hustruer, den ene i 54, den anden i 56 Aar. ' ^

B e fo lk n in g e n  er, i Hensyn til Udstrak- 
Iking af A rea l, kun saare ubetydelig; thi den 
allcrsto.s Deel er bebaktet med Lyng, og S se r 
og Moser udgjsre en anden betydeligDeel. Men 
i  be adspredte Dyer og Sieber kan Befolkningen 
ikke ansee» for ringe. I s a r  finde- en stör Mangde 
Born i begge Sognene. I  det lidet Hein-vig
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Sog« har ieg ved mine Gkolebefsz oste fundetS« 
Born i Hevedskolen, og af de Dagbsgcr, som 
SkolelKrcrnL holde, seeö, atAntallet undcrtiden 
er storre. Eommunicantcrnes Antal i begge 
Sognene er 500. Af Born fodcS aarlig fra 20 
l i l  25. Eonsirmanternes Antal er nastcn ligesaa 
stört.

Jo rd b u n d e rrS  Beffaffenhed er for saavidt 
eenS, at S a n d  overalt er Hovcdbcjtanddel-n; 
men paa de Sleder, hvor der haves M e rg e l, 
saasom: Vaarbasse Bye og den ojire Deel af 
Gognet, samt Heinövig B y ,  og paa de Steder, 
hvor der haves taalelhr Oversiodighed af H s e , 
saasom den vestre Deel af Vaarbasse og naget af 
Heinövig Sogn , flndeS et temmelrg'Lag Muld 
over Sandet. Hvor lnirimod Mergel eller Hoe 
itke baves, saasom: i den midterste Deel af 
Naarbasse og den nordre og vestre Deel afHeins« 
»ig Sogn , er den Herde San - Grundlaget, som 
»ed starrt Storm syger längs med Agrene. Den 
Lo rd , som opdyrkes af Heden ved Mergel, er 
sadvanlig mcget «roiig. Ncrsten ovcralt sindes 
en frygtelig Mc-ngve starre ellcr mindre Steen af 
forskjellige S.'ags. Ogsaa sindes, naar Plovcrr 
gaaer dybt, is»r paa gruscl stcnig ellrr megct 
sandig Io rd , den saakaldte A h l — en haard 
uigiennemtrsngelig jcrnagtig Materie — der c, 
gldeles ufrugtbar. S a n d f lu g t  g-ves ikkr 
fgentlig i Sognene. Kun paa 3 Steder sindeS 
nogle K litte r, her faldet Sander, der dakkeS
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pieH Lpnq. ForunderNgt nok, at d''ke Dandklit- 
1er kunne fintes paa Vis'e Egne, n:ivt i Landet, 
flrre Mile bortliggende frq Havet. Men endnu 
wer« ubegribeligt cr mig et endet Phänomen, 
som jeg af Mangel paa Naturkvndighed, aldeles 
s?ke kan forklare. Slangs Herrev dcstaaer nem- 
lig »f 4 Kirkesogne. I  Vaarbasse cg Heinsvkg 
sindcs Steen og Leer i mcget sior Msngde, derl- 
mod i de ts ovrdge Sogne, Grindsted og Grene, 
som stsde ligedertil, ikke en eneste Steen, ikke 
det mindste af noget SlogS Leer. Lige indtil 
det allerydcrste i Heins,ng Scgn kjsrer man paa 
er, ubehLgs!rg§cnig V e i, gjennemenLynghede til 
Grindsted. Midr i Heden ophsrer HemSvig 
Sogns Lilliggcnde, og i samme Hede er man 
ncppe kommen 20 Skridt videre frem, fsr matt 
mcd al sin Moic ikke skal kunne treeffe en eneste 
Kampesteen.

A f P la n ie r  er den störe alminbelkge Lpng 
den hcrffcnde i bcege Sogncne. Paa Hcderne 
vover ogiaa Pors i stör Mcrngde og Lyttederr, her 
kaIdetKro?l^-,-, ligesomLranbcrri Mosernc. Qvik- 
gr«s elierScnearcrs er rtmegctalinmLelkgtUkrud 
paaÄgrene''>, naarJordcn leeggeSud mcdHavre. 
Ogsaa Stcdmodcrs Blonistcr, M ari« Sengchalm, 
Re.'i'er og Rodgrees fremvexe villigi udxiintJord. 
I  Bo?.! rcdc er, i dcnbedreIorb,Agerkaal, herkal- 
dci Kiddi'kc, et almindeligl Ukrr.'d, eg i den skarpere 
<8 icr (.Spergel). Rügen cr reen vg f?i fax 
Ukrud; sindes endog en cnkelk Ras (i Lcnsysse^

fRug.cn


Skrad), saa afluge-den strax. TidSler ogMor» 
genfruer giveS aldeles ikke, derimod i merglet 
Jord ikke sielden flyngende Pileurt. KalmuSfleg 
voxer i en Soe ved Gaarden Almstok. Skreppcr, 
som bruges til at farve Uldcn guult, og Brande- 
naldervore messt iLofter. D< saakaldte Klokker, 
Llaam and og Lovetand, ere ikke ualmmdeliqe. 
Paaside Strder vorer Mose-Kogleax, Komule, 
Hvirvelkampe, og paa sandig Jo rd , der lange 
har hvilet, Gyvel (G eil). Men af giftige Urtcr 
veed jeg ikke at have fundet Nogen. undtagrn 
vild Petersille, som undertiden sees i Haverne.

Foruden de egenilige Huusdyr givcs der af 
L a n d d y r , en stör Mangde H arer, Agerhons 
og Uhrhons paa Hederne, der give Beboerne, 
som meget elfte Jagten, en ikke ubetydelig Jnd- 
tagt. Rave ere sicldne, og U lve  — som Hoff- 
mann omtaler — sindes aldeles ikke. Ligcsaa 
lidet gives Rotter, men Muus i temmelig Mangde. 
Muldvarpe ftyde tun op i Lofter, Havcr eller 
merglet Jo rd , men aldrig i den Skarpsandige. 
Hugorme og Staalorme ere ikke ualmindelige i 
Hederne. Svaner finde- i Lrsllund Soe. Og- 
saa B ildg jas og Lildander havcs i temmelig 
Mangde. A f Storke faster sielden Nogen fast 
»opa l. Ingen Fugl sindes i saa stör Overflodig- 
hed somBroklugle (her kalbet H jeiler), der istöre 
Ekarer hjemsoge Agrene om Foraar og Efteraar 
Den störe Gaaseorn er en frygtclig Firnde for 
G jsrk , ja endog for sma» Lam , som den plud-
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selig styrter n?d paa, og i^eblikkelig draber. Ska- 
der sindes i diöft Logne i stör Mangde, og deri- 
mod i BeerstSv^n, der ligger kun en god M iil fra 
Udkanten af Boarb. sse, gives ikke en eneste, for- 
modentlig, fordi Maaren der har indfundet sig. 
Ogsaa Kragcr, 5-ravne og Ugler sindes her, men 
Len cgkknrige S ta r  veed jeg ikke at have seet. 
ß'jsgcn horeS kun sielden, men af Spurve, Lar- 
ker og and e smaa Fugte er enfastutalligMsngde. 
A f de »gent'.ige störe Oldenborrer bar jeg kun feet 
z ;  men en mindreArl, derkaldcs Gaasrfluer, an- 
reNer stör Skade. Diavlen er meget almindelig, 
hvornl her ogsaa haves den bedste Leilighed, men 
den mislvtkrs osle i stränge Dintre.

I  S s e rn e  og A ae 'rne , hvoraf haves 
adstillige i Sognene, sindes Giedder, Aborrer, 
Drter og A a l, men af Mangel paa Baade o- 
tziskeredskaber, benyttes Fiskeriet ikke.

S k o v  mangle Sognene ganffe. Atdetißke 
saaledcS har varet Lilfaldet i aldre Lider, fees 
saavel deraf, st der ikke sielden opgraves Traer i 
Mosern«, hvoraf nogle endog have varet saa fn- 
fke, at de rre blevne anvenvte til Bielker og Sto l
per, som og af de Navne, enkelte Lyer og Steder 
endnu have, saüsom: Donslund, R iisbo l, Alm
stak, Lundgaard, Egeberg, Rii-sse rc. Endelig 
ogsaa af de AratBuffadser »g de forfiiellige Pur- 
rer afEeg ogBaverafle (her kaldet Skold«r)d«r 
endnu sindes i Sognene.

Ildebrandsei have- i sisr Overflsdighed.
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I  beggeSognenegi*rs störeoz ypyerlrqe Mescr, der 
kunnedüve, og sormodentlig ogsaa if in T id , ester- 
sonrSkovrne odeltrggcs, ville blive af nberearelig 
Ltiglighed. Men da Mosens ikke vrp ordentlig 
Landmaaling, tun ved fElledS Overcensromst, rre 
udfliftede,faaeredebchandlede serroclrs flct. Man 
har nemüg begynvt argr^-'e vcd Udkantrn, og ikke 
bekymret sig om at sorge fvr Liandns Asledning; 
deraf solger, at Beiene i vaade Souimere nu ere 
ufremkvmmelige. Saatedesgivkä tii Liaarbasse By 
4 Moser, hvori hverBcboer har sin Anders. Men 
i  deneneMose er denPraesten tillagteLod allerede 
opgravrt, i en anden graver Ingen mrre, da 
mangc ^rcature allerede ere omkomne der, og. 
Ingen mcre der ksn foerdes. I  de tvende Andre 
(hvoras een er over en halv Miis i Udstroekmng) 
er bei Hees vanffeligl, naar Eommeren ikke er 
desto n'.ere t s r , at kjerr n-.ed Hefte. Del var 
s«kdr5eö at onske, stdiSft sorrv«ffelige Moser, 
der a fg iv rT s rv , (her kalket Klyne), hvisMoge 
vanfieligt sindeS, maatte blive en Gjenstand for 
hoiere Autoriteters Opnurrksomhed, da den al« 
»nindelig hcrffende siotto' Bchandlingsmaade, 
entzog i enkelte D yer, hvor Udfliftning vaa-lov- 
lig Maade har sundet Sted, volder overordentlig 
Gkade, isiedct for at de k«nde og burde v«re en 
af de rigeste Jndr«gtskilder.

^gsaa de bekjendte Lyseklyne, hvoraf 2Tsrv  
kutMe o?lyse en hcel S tu e , saa at hver Haand^ 
gisrniyg kan forrettrS, havc§ her i Ovrrflodighed.
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Forudcn de kgetttlige saakaRite Klyne druge 
Beboerne ogsaa en Deel Hedelsrv, der lceggeK 
lagviiS imcllcm Klynene i Lsrvestakken, fom op« 
sceltes udenforj Gaardene.

U d sk iftn in g  paoAger og Eng har allrrede 
for zo Aar siden i disse Sogne fundet S i«d , og 
har havl fordeelaqtig Jndflydclse paa Ager'oru- 
gets Beqvemrnelrghed. Det enesteSted, som j 
visse Hcnseender kan figes at have lidt Skade 
ved Udsrifnnngrn, cr Prcrstegaarden. Dog bor 
detteikkesa^megettilstrivcsvedkvmMendeCmbeds- 
moend, dcnne Forretumg vae vverdrazet, som 
dcn davKrende Prast. Sel^ aldeles ubekicndt 
mev Landvcesencr, som Han ikke yndede, vat 
drt Ham aldclcs ligegyldigt, hvorledcs man for- 
hoidt fig. Dog havde kan faltet den Idee , at 
dcn Jo rd , fom gik i lige Linie med Kirken, 
stulde tillcrggeZ -ra-stegaarde«. Dctte stete og- 
saa; dg da Prcrstegaardcn nu ligger i »ogerl 
Afsiand fra K irkcu, saa bar dctte den ubehage- 
Nge Folge, at der maa kiorcs over en MantS 
Lod for at komme li l  PrcrstegaardenS. Detie 
sik nu saa at vcere, da Iordcn eftek ncrrvoe- 
rrnde Egns Dtstaffenhed cr temmrlig god. M<» 
de allerudchageli'gste Folger for alle Esternurnd 
i Embedet bar bemelr-te Prssts Lizegyldighed 
hast i Hensyn til den P-.crstegaardcn trllagte 
bnglod. Det cr ikke alene den ringeste, mel» 
ogsaa den allermindsie Noqen har i brle BYerl. 
Mtdcrs de svnge Dymand, efter lr^  H-rrk,



körn, kunne avle fra i§  - zo La-S Hse, saa 
kan Prasten aldrig indavle »den 6 - 7 Lcr§ 
ringe Mosehoe. Hertil koinmer endnn, at Eng
lodden har en saa uheldig Beliggenhed, at den 
ikke kan forbcdres ved Bands Paaledning, som 
her cllers lkke er ualmindelig. S aa  sior Skade 
kan en eneste Maud volvc alle sine Eftermand 
og dct fo r cv ig !

S a a  fordeelagtig Jndflydelse SognencS 
Udstiftning i det Hele taget, har davt paa Be- 
beernas Beistand, saa fladelige Fslger have 
derimod varet forbundne med den paa noglr 
Aar saa almindelig hersikende Udp a rc r  He
r in g  i s m a a L o d d  er. De smao Parcelli- 
sters SkjoeVne er soedvanlig meget uheldig. Den 
Lad , som de tilkisbe sig, er for det nieste, 
Hede, Overdrev eller ringe Jo rd , der forme
delft dens lange Fraliggenbed fra Eiendoms 
Gaarden sielden har faaet Gjsdskc. T i l  at 
kndkjode dcnne Lod, til at bygge, anfkaffe for- 
noden Boehave 0. s. v. «edgaaer gjerne A lt 
det, de i deres Lienestetid kunne have erhvervet. 
Dfte er det lkke engang tilstrakkeligt. Heste 
kunne de aldeleS ikke holde, stundom ikke Heller 
Stude. De maae leia Gaardmandens Heste til 
-Plsining, Avlens D rift og anden Kiorsel. Der- 
for maae de ikke alene glve god Beveertning, me» 
«g erstatte denne Lieneste ved Arbeide, og det 
faedvarilig paa «n L id , hvor de mindst kunne 
«mdvareö fra derer eget. Saalange Huußman-
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den og Hans Hustru ere unge, raffe og ikke 
havc for mange Born , kunn« de mueligen, ved 
strcrng Sparsommelighed, erhvcrve sig tarvelig 
Underboldning. Men ;naar de have «n talriß 
Borneflvk, nsar langvarig Sygdom overfalder 
dem, eller naar de aldes, da er dercs Lod hoist 
bcklagelig. De bliv« for de* meste Sognet til 
Dyrve. Det vilde dersor, ester minFormening, 
voere «eget onflclizt for bisse Egne, at aldeleS 
ingen Lod maatte udparcelleres saa liven, at 
Beboerne ikke Sunde holde Siude til Eiendom- 
mens D rift .

Nagtet Udffiftningen'paa mange Stedcr og- 
saa bar havt heldlg Jndflydelse til at fremme et 
sorbedret Agerbrug, saa er bette, enkelte Undta- 
gelser frarcgnrde, endnu ikke Tilfceldet i bisse 
Sogne. Man folger fadrcne Skikke, holder fast 
ved foedrenearvcde Fordomme. A g e rd yrk- 
n in g en  i begge S o g n e n e , er i A lm in -  
d e lig h e d , heel u fu ld ko m m en . De meist 
herffende Fe il, som her fortjcne at komme i Be- 
tragtning, ere: at man udpiner Jorden ved alt 
for mange Kicrrve, at man fordeerver den ved 
ufornuftig Gjsdffeblanding med Lyng , og at 
man sdelagger mangen bruzbar Hedestsaknin- 
ved Affebrsnden. R n - , Boghvede, Lyg  og 
Havre ere he almindeligfle Kornforter. Rügen 
er reeu og scerdeleS god til L r s d , og « i-lytte- 
fielden. Den söge-meget til S a d . Loghveden 
hvoraf - iv e - .» L« g te r , Sronlandt. og Stnb-
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belands, er meget usikker. Den kan i gsde Aas 
rrng.. , give io a i s  Fo ld , men og undertiden 
neppeUdsLL.cn lilbage. Det sidste er isarLilfcel- 
d rt , naar Nattefrost indtrerffer fo rH sfien , ellrr 
Regn i Hosiekiden. T i l  Dygseed er denne Egns 
Iordbunb ikke stillet, undtagen i merglet, fid 
eUer tvld Hcdejord. Vvgget, som saaes i den 
sandige M a .k , har ei den Stsrrelse, Bergt eller 
Eodhev, sonr paa lerede Jorder. Sandmarkttt 
cr ci heiler begoem til Havresced. Denne anse Ŝ 
mcd Foie for ar udpine Jorden. Det kidct, der 
saarS, er en Dlandingsart af fort og graa Farve, 
der h r̂ lange Spibser,

Se rbe  fo lg e n  i den ostre Deel af Daar- 
hasse Sogn er alumidklig denne: i )  Grönlands 
Boghvede, 2)R u g , hvortil gjodes, kalbet Myn- 
lerug, 3) anden K j« rv  Nug, 4) Stubbelands 
Nogbveoc, s) Lredie K ia rv  Rüg , ü) Havre, 
dog ikke almindelig. Byg og Havre saaeS i merg
let Jord. D e , som ikke have Mergel, brugt 
samine Soedcfo.'ge, som i den vestreDccl afSog- 
;,r t , nemlig: >) Eiodebyg, undertiden i ett 
l.rel Indtoegt, undeertiden tu» i den halve, og 
Doghvede i den halve, 2) Rüg , 3) R üg , 4) 
Stubbel'ands Boghrede, 5) Rüg eller Havre.

§  H e in S  0 ig Sogn saa« de fitste fsrst Bng 
i grsn Jo rd , so« gjsdes, derefier Z til 4 Rug- 
s-oerve, ja rvl endog en Harretjarv tilsidsi. 
Hvi'kcnsümbrlst Seedefolge der end voriges, saa 

den, med Htnsv-i t i l . Zprdbund^ns ringe

neppeUbfcb.cn


Se^ffenhcd, aldel.-S urigtkg. De » K jarve 
Lügl vede gjore Ioroen los og aaben. Rüg efter 
Byg giver aldrig hrldig Lfgrsde. Den tredie 
Rl'gki»rv betoler sig ingenlunde, rndnu minder 
«t saae Ha '̂re i sietteKjarv.^ Derved bliverJor« 
den L det forste og andetAar, loS, bevoxet med 
Rsdgrcrs og i zdie Lar saa bundet med Qvikrsd» 
der, Marie Scngehalm eller d,ölige, at G ras- 
ningen for beständig blivrr ringe og ussel. Det 
mangler ikke paa heldige Anviisninger til et for- 
dcdret Agerbrug. Men Bonden ynder ikke gjerne 
Zorandringer, med mindre Han, ved Exempler, 
som falde Ham lige i Dinene, oveibeviscr om de 
heldige Lirkninger af en modsat Dyrkningö- 
maade. Ogsaa lader Meget sig beel vel läse, som 
ikke vel kan anvendeö i det Praktiske. Saalede» 
<r der f. E r . ingen Tv iv l om at Kartofler og 
Lurnipö jo ville , ved tilborlig Behandling, sar- 
deleö vel kunne lykkes i sandig Jo rd , og gjore 
denne vel bcqvem til Rüg- og Bygsad, ligesom 
der og i de avledc Kartofler og Roer vilde Have
rt herligt Foder til Ereaturer, der blr» saameget 
rnere vigtigt, som Hedeboere sadvanlig have 
Mangel paa Hoe. Men saalange intet mecha- 
Bist Sn ille  endnu har künnet opfinde et passende 
Instrument t il at exstirpere Kartofler af Jorden, 
saalange v il det ikke kunne lonne Ümagen for 
Landen, der ikke holder flere Kolkend hoistfor- 
»lodent er, dermed at besaa« «n heel Jndtagt.

Den ^-erdyrkniNLsmaade, jeg ester mir»'
(2)



S rfa n n z , «mseer for den meest passende pack 
LiSfe fiarpe Hedeegne, er forncmmelig folgende: 
D il  Hededoeren tanke paa et forbedrct Iordbrug, 
-a  bor Han noie undersoge sin hele Lobs Bcstaf- 
fenhed, for ak efterforske, om der paa samme 
findes M e rg e l eller ikke; thi deraf afhanger 
DyrkningSmaaden. Har Hededoeren Mergel i 
Dverflodighed, ligger denne ikke for dydt fkjult i 
Zorden, og Han feer sig istand til at faa den opgravet, 
saa vilhau megrt kunne sorbedre sinIordeiendomt. 
H an  inddeler da sin Lod i tvend« Del«, hvvraf Han 
valgerdenhsie, skarp eller sadvanlig forhenbrugr- 
lige Jnbmark alene til Rüg og Boghvede, oz den si- 
Lere, koldere eller endnu uopdrakkede morigeJord 
(hvorpaa her ikke haveö Mangel) tll Byg, Havre, 
W itter, H ö r , Hamp og Rodklever. Men for- 
«nd nogen Jord indtages til D r ift , bor nsdveni 
dig alle jordfastr og andre stsrre Steen opgravrS 
samles og dortfsres. Anseer man sin Jord for 
-jenlig til Ploinings og D r if t , saa fortjener det 
ogsaa at udryddes, som kak hindrr venS heldige 
Dyrkning. Alle Steen kunnr villnok her ikke 
dortforeö, de fmaa giore mitasiee ogfaa mere 
Gavn end Skad r, iscrr paa Rugmarttn, vcd at 
hatte den löse sandige Jo rd ; me» de storre 
bor aldeles ikke sindes paa nogen oeldyrket 
Mark. Hvad der fortalles om deres Kraft til 
at give Jorden Fngtighed, er kün Lovenstab» 
Undssyldning. - Naar Hededoeren har bortryd- 
'tzet de stadelige Steen, dprker-an sin rgenttige



Auginark, efter min Form rning,^bM i>ennr 
Orden: r )  Kogbvede, 2).Mvnterug, z) ai den 
K ja rv  R üg , hvorcfrer Ivrden udlaggcs mc'd en 
Blanding af R a ig ras , HavregraS og dvidKle- 
vcr., og hviler i 4 Aar. Den forste P  ejning til 
Boghvede bor voere grund, oq ffeer bedsi om 
Sommere», hvis Ivrden kan untvares fra H ras- 
ning. Den anden Plsining bor voere saa trb , 
som Krundlaget tillader,, og skce i Slntningcn 
af April. Dürrster henligger Ivrden til S la t- 
ningen af M ai, eller vrl endog lidt längere, hviS 
Mattefrosten ei er ophort, og overharves ni, st r̂-k 
med en Jernharve, for at udrydde det Ukind, der 
muelig kan voere oplobet, for d>n tilsoaes. ^Cftrr 
Gaaeningen harveS tun lettelig. M«n noar Log- 
hveden er oplsben, bor igicn HarveS tenimelig 
stärkt, isoer i en saadgn Io rd , hvor Ägrrkaal 
(Kiddike) kan befryglcs at ville fremkemme. Es
ter sidst« Overharvning opsamles de Steen , som 
kunne vare opploiede, lagpes i L?ycgtN eller 
Renerne, og bortfores ved naste Plsining^ R u 
Hen bor sasrS saa tidlig som murligt, isardcles- 
heb anden Kjouv Rüg , i det sencstr forHichelS- 
dag. De foranforte Foderurter «re sortrinlig 
skikkede til skärpe Jorder. Raigras og Hvidtle, 
»er ere almindelig bekjrndte; mcn Hovreg»aS, 
HviS rette Navn fia l virre blsd H cire , fkndcs tun 
dyrket i Lensyssel, hpor det fsrft Llcv intfort af 
min Svigerfader, den afdode Provst N o rm  i
^ ng str^ , «n af sin SgnS p-rste Landniand.....



Aaste» alle -eboerne l Hans forrlge og tilgrand- 
se»de Sogne, som have sandmuldedekJorder, ud- 
l»gge nu dereS Agr« med disse Gradarter, og 
fpore deraf de heldigste Wirkninger. De flaaeS 
forste Aar fem H se , og give 2 l i l  3 Aar deref.er 
ypperligt G ra t . Erfaring har tilstrakkelig la rt , 
at dette Blandinqsfro, som hebst saaeS iAvnerne, 
lpkkeS meget vel paa skarpe Egne. Dersom 
denn« Dvrningrmaade kund« blive almindelig 
Was den egentlige Rugmark: dersom detpriselige 
LandhuuSholdningSselstab eller andre Fcedrene- 
fandS Denner vilde bidrage dertil veV kräftig 
Dpmuntring, saa «r jeg forvisset om at voreHe- 
deegn« ville faar'et «ldeles andet Üdseende. End- 
«urnaae j«g tilfoie dette: Dersom Hedeboeretr 
har saamegen Overflsdighed af Mergel, saame- 
gen Lid  tiloverS, og er saa vel forsynet med Folk, 
at Han kan fore roo LeeS godt Blaaleer, pr. Ld . 
Land , paa sin Rugmark, fsr den indtageS, saa 
» il Han deraf spore udmarket heldige Virkninger. 
I  dette Tilfoelde kan Han gjern«. naar han gjoder 
godt tils Mynterug, saae Spergel efter anden 
Ljerrv Nug, hvis Han onsker det, og derefter 
Havre med udlagt GraSfrse.

Den ovrige Lod, som kan kaldes M e rg e s , 
la n d e t ,  besaaeS efter Merglingen, forst med 
ZSoghvede, sor at stjsrne Jorden, derefter mey 
Havre uden Gjodning, derpaa Bpg , Hör eller 
Kartofler, hvortil gjodcS, aNer Byg og tilsidst 
H avre , som udlcrgges med R-dklever, hvorpa«
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Zordrn hviter k z a 4 ^Aar. Ved faaledeS at 
behandle nogen Hedejord, som allerede var opdyr» 
ket af min Zormand, harjeg avlet ypperligHor, 
Dikkehavre og Klever, som tun havde den Fe il, 
at det gik i Leie. Bsndrrne her i Sognene rpdyr- 
kc aarlig mange Ld . Hedeland med Mergel, men 
de staae i den falske Formening, atMevgel ene og 
alene skal gjsdske Jorden. Mange udpine derfor 
Iorden med 7 a 8 Halm e, »g odeloegge den 
derved!for dersö Efterkommere. Ogsaa sorge 
de ikke tilborlig for at aflede Bandet ved 
(tzrsfter, som ved siid Mergelland er ganste 
fornsdtltt.

Men denne Dyrkyingsmaade kan kun finde 
Gted i de D yer, og paa de Eteder, hvor der 
haveS Mergel. Hvor denne ikke HaveS, og «i 
kan findes, der er det mere vanfleligt, at fore» 
fkrive en -cldig Dyrkningsmaade. Byg?og 
Havre burde egentlig aldrig saarS i Rugmar» 
ken; men til HuuSholdning, til Hestefoder, t il 
Magazinkorn, da dctte paakrsvede-, kunne de 
dog ikke undvtkreS. HedeLorren er altsaa nsdt 
til at saae meer eller minder af disse Kornar» 
ter. — T i l  de fieste Gaarde ligger -jerne en 
Lo ft med temmelig god Jo r ) . Dersom denne 
er saa stör at deri, foruden Kartofler og H » r , 
som der almindelig saaeß, kan avle- det for» 
nsdne Byg «g H avre , sa« var bette meest at 
tilraade. Me« er bette ikke L ilfa ld e t, fa« 
holder feg at denne D rift f-rtjener «t anbe»
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faleS: Bozhvede, s ) Hjsdebyg, 8)  Rug^.
udlagt med Spergel, 4) Spergel til H se , 
5) Rüg eller Havre m<d G raS^se, hvorpaa 
Jordcn hvilcr i 4 a 5 Aar. Bogdvcde er> 
efter mine Tanker, den drdste Scrd paa 
Jorder til fsrste Kjcerv og ad foretra-sse tot 
Brak. S aa  mange Ploininger og Harvninacr,. 
som is«r heel Brak kraver, laaler den wie 
sandige Jord ikkê  Dyg lvkkeS langt bedre 
efter Boghvede end i gron Io rv . Del er Nug. 
ikke at anbefale efter B y g ; men dette vilde 
ikke lykkeS efter h iin t, og for Nodvendigdeden 
maa ofte meget epofreS. S v e r g e l  (G ia r ,  
Hom) kan ikke nvksom anbefales paa skarpe 
bgne, som ikke have Mergel. Det er en yp- 
perlig Foderurt, naar den bjerges ve l; thi den 
kroever megen Deiring. Man gjsr derfor bedst 
i  at hsst« den, som det kaldeS, paa Skaar, 0-, 
ikke strar opbinde den i Stuver. Hvor der ei 
haveS Mergel, lykke- Rodkleveren ikke, men i 
merglet Jo rd , om den endog er lsandig,, frem- 
kommer den villig.

H  b r saa» mange Noged af til eget Brug- 
men Hamp ikke. Naar godt tydsk Hör kan 
«rholdeS for taalelig P r i is , staaer jeg i  d̂ n 
La -k r : at Hedeboeren hellere b»r kiobe diese 
HandelSplanter end saae dem i. sin Jo rd , som 
i  Almindelighed ikkc er ski'ket der.'il. Kr-,reg, 
«eS ded besvrrlige og tiLige ge Arbcive



er Udbyttet kun lidet. I  merglet Jsrd lykke- 
Herren »el.

En  anden belydelig F e i l ,  som dirse Sogs 
neS Beboere, isar i den vestr« Deel af vaar» 
d̂ ste Sogn, og nasten Hel« HeinSvig Sogn , 
gjorc si'g skyldige i ,  fferr ved G js d n in g e n g  
Fo rm e  re ife . De samle nemlig en stör 
Mangde svart Lyng og Lyngsaier (stade Lyng- 
lorv) lil Treek, der ncdtrades i Gaarden, og 
em Dinteren blandes mcd M-get, dog saaledet 
ak dclte udgj srdcn mindste Bestanddeel. Denne 
saaled.s blandede Gjodfte udfvrcä nu lidlig oM 
Foraarct, allerede »ed Pedersdagstidcr, oste 
Karste frosten paä de indtagne Agre lil B y g , 
,q  ligger udsat for starpe Foraarsvinde og So 
len indtil mibt i M a i, da det forst spredes og 
nedplsieS. Uagtet Erfaring leerer, qt denne 
Gjsdste umuelig kan v«re sammenbrammet: 
at det ikke kan vcrre ander end, at de störe 
»iforraadnede Lyngpinde ja maa gjare Jorderi 
«ndnu mere l»s og aaben: nagtet Afgraden 
dliver kun yderst tarvelig, og Jorden om fa« 
L a r  springer med Lyng, samt Grasyingen -er- 
efter dliver overordenlig ringe, saa falder det 
dog heel vanskeligt for de steste Leboere at af- 
staae deres fadrenearvede Skifke. Dersom 
Lenne Gisdjke henlaae, i det mindste til Ester- 
aarrt eller til nast« Aar, og udfFrte» li l  Rüg 
paa noget laS, sandig Jo rd , saa künde -e»



«laaffee stifte yvgen Ntztke, »er, ikke paa deH 
«gentlige «ller bedr« Rugmark. At udfsre 
Vjsdsken aldelet ublandet paa Rugmarken i  
bisse Egne, vilde ieg ikke tilraade, men den 
Lsr forsge», bog med fornufiig Sparsomhed, 
ikke med Lyng, men med los M or, gammelt 
-eer, gamle D iger, Lorvesmul, Lorveass«, og 
isoer om det have- med Mergel. Naar dette 
kagviis amalgamrrcS mrd binanden, foe Som
mervarmen begynder, og Moddingen derpa« 
iildskkeS mrd GrcrStorv, saa har man om Ester- 
«aret «n ypperlig Gjodffe for Rugmarken.

En  tredie F e il , som begaacs i bisse Eg»e, 
r re n  u fo rn u f t ig  H e d a o vd y rk n in g  ved 
Ä s k e k ra n d  en. Man afbrcrnder nemligLyn- 
-en af et Stykke Jo rd , som skal indtages til 
Lyrkn ing. Man falber det, lader det ligge 
halvanden til 2 A a r , afgraver nu ved Eiden 
»eraf en tilstroekkelig Mangde Hedetorv, som 
brander, gj-der det medAsken, og belaaer det 
med 4 a 5 Rugkjarve efter hinande». Den for
ste Rugkiarv er fortraffclig, mc» den anden kan 
«eppe lonnr Umagcn, og de ovrige endnu langt 
«indre. Nu overladrt Iorden til flg sel». G raS 
»orer ikke paa flig forbrerndt JordSmon. Lyn- 
gen indsinder sig om faa A i r ,  vg faavel denne 
Aord, som den, dvoraf Asketsrveae ere gravede, 
bliver for deftandig ubrugbar. Dekuden ovkom-, 
«er oste Hedeild ved Uforsigtighed medAskedra»-

»4
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den, hvorv:d manqen brugbar H-destraknlriß 
odelaggcß.

Hedejord, som indtage- til Opdyrkning, 
erenten hoi, ffarsfandig, cller koid morig Jord. 
I  begge Lilfa lde bor den mcrgleS, hvis Mergel 
haveS, gjodcS og bebandleS som Indmarken, 
naar det paa nogcn Maade er mueligt. Men 
dersom M»rgel ikke haveS, dersom Gjsdsken ei 
pel kan undvoercs eller Hrdelodden er langt fra- 
liggende fra Eiendomsgaarden, da staaer jeg i  
den Fsrmening, at denne DyrkningSmaade kan 
ansees for ganske pa-sende: Naar den faldede 
Jord i tilborlig Tid har lagt til Forraadning, 
faa besaaes den tidlig omForaaret med en Blan- 
ding af Gjoer vg Boghvede, der nedploieS om 
Sommeren, naar de staae i fulde Dlomster. E r  
denne BlandingZsced lykkest vel, som sadvanlig 
fteer i gammcl udhvilct Jo rd , saa vil «ster de» 
ne Gjodning kunne avleS en temmelig godRug- 
k ja rv , somublaggeS med Spergel, der det an-- 
drt Aar tjener til Hse. Jmidlertid seer Hede- 
Loeren at tilveirbringe i Ncrrhede» »n tilstrakke- 
lig Mangde los M or, eller lade» (som endni» ex 
Ledre) et Antal Mortorv, ikke Sandtsr», brande« 
som vm Efteraaret udforeS paa Stubben, h»ort 
Rügen nedploieS, og udlag-e- med Raigras og 
Havregras. Denne Rugkjaro vilj blive fortrin- 
lig god eg Graöning sikkert ikke udeblive. Naar 
Jorden »ster 4AarS Hvile igje»t optage- lil Dyrk» 
n in z , b-r den nrdvendig gjode« »g drhaudles
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som anden Rugmark. Deik« gjelder om hsi H »  
debund. Den kolde morige Iord  derimod, som 
ikke kan mergles, bsr plsies med hrede, dybe 
Furer, der/ naar de tilstrakkelig ere terrede, 
brcrndeS til Aste, sym nedploies saa hastig som 
rnue'.igt, og gröbster Worden sorrdeles vel til Byg 
vgHavre. Io  dybere Moren er, desto dedre. E r  
Jorden sid, b-r Dandrt afledes ved Grsstcr. 
Hvad deraf ovkastes, kan ogsaa forbroendes tsl 
Gjsdning. En saavan Iord bor, naar den igjen 
indtagcS, hehandlcs vel, da den kan blive af 
wegen Bigtighed for Hedebvcren.

En  sierde F e il, som Bcboerne i Daarbaffe 
Sogn gjsre fig styldige i , er: M a n g e l v a a  
H e g n  og F re d , Her haves den ypperligste 
-eilighed til Steendiger. De findeö oglaa om 
Haver og Tofter, men ingensteds til Hcgn vaa 
Marken. Fra  Mortensdag til Maidag haodeS, 
i det mindstc i min Embedßtid, ingen Markfred. 
Faar, tildeels ogsaa Ungkreaturer vandrede i Hel» 
Flokke fra Mark til Mark, og havde nvgen udlagt 
ß'n Iord  med Klever- ellkr GrceSfrs, saa over- 
^aldt de usortovet drnne med dereS graadige 
Land. Uberegnelig er al den Skade, som 
Mangel paa Markfred har voldct den virksomme 
Lgerdyrkcr. At nu den sidste udkomne Anordning 
maatte afvoerge de störe Hintzringer, som derved 
»re blevne lagte i Beien for etforbcdretJordbrug! 
og St — jeg! tilfsier dette - 7 -  de tzoie Mulctrr »kke



va itte  friste -kad'fro ^aboer M  at benytte fitz as 
,1, tid-n 'lsorsigtighed u l egennytrig Fordeel!!

I  Hein^vig Sogn holdes derkmod, ved sak  
kcds Overecriskomft, Fred overalt, og har saale- 
des, i Lar fandet Steb..

Sac«''an?,§ Feil begaae Deboerne L drss» 
Soone v d derrs Aoerdyrkningsmaade, saa lide: 
so oc de far at fvrog« dereS ringe Jorhs Frugt- 
harded,. for at sorbedre deres uflc Grasning.

man sccr Crcaturerne toirede paaAgrene 
v»n Sommeren, stulde man troe, at de lebe sien- 
synliq Mangel , og maatte n»dvendig:forarmes. 
M«n dette er dog ikke Tel salbet. Qvaget ersad- 
vanlitz i  temmelig god S tand ; ihr Beboerne 
tzarv megen L>mhu for deres Creaturer. Enhver 
Haardmand holder, i Almindelighed, kun t» 
smaa Hefte,, som de pleie yel, og ere meget flaa- 
«ende over. D e , som have mindre Haardt, o- 
HuuSmand holde tun Skude, bvorveb Lrbeidet 
rgsaa ganske vel, sVjnnt langsomt, kan bestrideS.. 
L i l  at falbe flenig Iord  maa man endog fort- 
trakke Stude for Hefte, men al plsie med Hefts 
vg Stube samlede, som Beboerne her brnge, er- 
ligosaa naturftridigt, som uhenfigtsmaSsigt. A t 
Kioerne cre i saa taale-lig Stand og afgive saa 
meget Melk ab et ikke ubetydeligtQvantumSmsr- 
Van salges fra bisse Sogne, hidrsrer fra den gode 
Atinterrsgkl Gaben blider aldrigreen oftorflen. 
Meget Korn gives Creaturrne til P riiS . Der



Bilde sikkert fra diSseSogne kunne seelgeS mang- 
Lsnder Korn af forstjellige S lag Z , som nu for
tareS >af Creaturene, drrsom Enkver, som Kar 
Mergel, vilde Kruge den paa en fornuftig Maade, 
og alle villebeflittr fig paa passende Kodcrurler- 
Lyrkning.

AgerdyrkningS Redstaber, Hostemaade, 
Vinterfovering, Faaeart o. s. v. ere de samme 
her, som sadvanlig finde Sted i Desteregnen. 
Man finder god Underretning de,om i Professor 
Legtrup» Beflrivelse over Nsrrejylland. r B ind.

I  Hensyn til H a o e v a se n e t  udmarke 
tzirs« Sogneö Beboere fig fremfor mange In d 
ia n e r«  i bedre Egne. Distnok kunne Frugt- 
Iraer her ikke lpkkes. Dertil er Himmelegnen for 
ugunstig, da Destenninden saa uh ndret sver stt 
Herred»mme, og Jprdbunden ei Heller rjenlig 
fiormedelst AhlcnS Ncrrhed, men amdrc Trerer af 
ucrdlere S la g s , saasom: H y ld , Hessel, R sn , 
D irk , Derneroest og lildeelS ogsaa P i i l  sindcS L 
fiereHaver. Ogsaa RibS, StikkelSbcrr, Slaaen- 
lo rn , Hindbar og Roser ere ikke ualmindelige, 
Ngesom ZErter og Jordbsr » il kunne lykkeö. A f 
Kjokkenurter faaeS ikke alene Gronkaal («nd- 
skisndk Haven, cfter Egnens La lebru-, barer 
Ravn af Kaalgaard) men ogsaa Gulersdder, 
Pastinakker, Kummen, Petersill«/ Kaalrabi, 
Lo g , Prberrod o. s. v . ;  og dliver Lfgroden 
Beraf, is»r - »aade Aaringer, meget god. I  Pra»



siegaardenS rununellge Have rg i en tilkjsbt 
Lo ft, knnde jcg i min Embedstid, ikke alrne avle 
de samme Kjokken- og Madurter (Blomkaal und- 
tagen) fom i bedre Egne, men havde ogsaa i et 
Dlomsierqvarteer, ssnden for VaaNingshüset, es 
Mcengde fvrstjcülge tildeels sieldneBlomster/ som 
vare dobbelt bedagelige i denne ublide Egn.

Mod Io r d lo p p e r  harjeg, efter flrre for- 
tzioevcs Forsog, fundet folgende Middel probat: 
Poa Hyldrblade gpdes koghedtLjand; kette afsie- 
sproites om Mibdagen, naar Solen skinner, 
paa KetzerNe, og ubrydder hine Skadedyr. Der- 
imov »eeb jeg aldeles intet Raad, hvor gjernr 
jeg end onstede at vide det, mod saakaldte G a a - 
s e f lu e r , der her ere meget »drloeggende, is«r 
for ZErte- og Jordbcrr-Leder.

Bondens F o r f a t n in g ,  som Bonlee b«-> 
tragtek, er i bisse Sogne, i Almindelighed tem» 
melig god. Alle Leboere, 4 Fastebonder 0- 
Colonien fraregnede, ere Selveiere. Ogsaa ei« 
de selv begge Kirkerne. De fleste have og kun 
lidet Hartkorn at svarv Skat af. Ligesa« ere de 
ved Sognenes tange Afstand fra narmeste Kjob- 
siovder, fritagne for mange Byrder ag 2Egter, som 
hvile paa bedre Egnes Beboere. I  L ilfa lde as 
?;vurage-Paakr«vningforskaaner de for at lever« 
Hoe og Halm . Udi min Embedstid -ave- 
enkelte Gaardnmnd, som s»r Uigrb^nkforork-



»ringet, udkom, havde sicre tnsinde Nd. L .  
paa Mente. De under Arigen berstende hoi» 
Priser paajRng, Ereaiurer, isorr Etude> samt 
Uld, Smor vg Hönning, som ere de vigrigst« 
Artikler, der hcrfra afbandis, kavde betydelig 
Indflydelse paa Tormuenö ^vrsgelse, liqesom 
vgsaa Beiständen meget er liltager j de Byer» 
som hav« Overflsdighed af Mergel. Men i de 
scnere Aar stal, son» jeg ersarer, Bonden der» 
som ncrsien overalt, v»re aaaer tilbage. Byg - 
n rng  erne isar i Baarbasse Sogn, ere temmelig 
gode. NoesteN vcd dver Bye er« smaa Leglovne, 
hvor der kan brcendes 5 ,i l  üooo Slcen. Leer og 
Zldebroendsel dertil havrS i Ovrrfiodigbcd. De» 
koster -ltsaa tun Arbeidek. Hvo der bygger af 
N yt, bygger beständig af Grundmuur. Saale» 
-es ere alle 4 Lerngber i den störe Gaard Skiode
berg vg nsrsien alle Byqningcr i den gode Dye: 
FilkiNge, brgge i Büarbasse Sogn, ganske af 
tyrunbmuur. Forrcsten haveS nssten ovcralt, i  
det mindste i BaaningShusene, Lavlemuur med 
brsndte Steen. Husene ttrkkes med tkyng, der 
vel i Begyndtlsen, fsrcnd det overtrakteS med 
M o s , ikke yder Noget behageligt S y n ; men an
feeS for i Larighed vg Barme at vvergaae Halm- 
»ag. De fleste Gaardmoend af de mere »elhaven- 
de have i dere- Storstue en Jernkattelvvn, 
T le lgulv, Binduer i Trerramme, 2 Alkovesenga 
»il ??rcmmed<, og godt süffisant Boskab. ^ dereS 
^azllge-H-«rttslr hav» de aabn« Kattelovne ( E »



vn'ner) hvori Maden »gsaa lave«. Om Llntere« 
hehjelpe de Faltige sig for det^meste mtd den 
Lysning, fom Lysekltzner afgive.

Z det -aglige Liv erBondenS LeveM aaVe 
Weget tarvelig. Drre- SZrod er meget godt, mc» 
Dllct tun ringe. Dog bruge alle her Hum le. 
cMrig Malurt. Loghvedegrov, Kartofler og 
Flefl ansees for deres kjcrreste Spiser. Aed de
rer h s it id e t ig e  Sa tirq ve rn  herftcr derimov 
Mere Overdaadi-ghed. ü til 8 Retter ere da tem- 
Melig almindelige, ligesom ogsaa Brcrndeviin 
da maa haves i Overflsdighed. Den ftjcrnkes 
ved saaban Leilighed beständig i Sslvbcrgere, 
tzvoraf et gierNe sindes i enhver Gaard. Le v  
faadanne Samqvem faae Gjcrsterne ogsaa Kaffe, 
fem her kaldes en Koppe Land . Uagtet der vev 
dereS Gilder ik/e maa fpares paa Brcrndeviin. 
der rndog iblandes Kaffe, under Navn af Kaffe- 
punsch, fam for Uvantr er «n afstyelig Drik, faa 
herfleridog god Orden og anstcrndeg Frthed. En  
Berufet vilde paadrage sig alles Gjcrsternes For- 
agt. Hvor bekosteligt endog et saadant Gilde 
fyneS at va re , saa er det dog ikke sdelcrggeelde, 
da «nhver Familie meddringer, som det her kal« 
des. Send , d. e. Forcrringer af 2E g , H sn S , 
Em or rc. og betal« dessoruden Penge for dereS 
PladS. Ester Maaltedet bliver ved Bryllupper, 
«ndertiden ogsaa ved Barsrler, dandset. Og de 
dandse her temmelig godt. Vnglingrri svinge.



Lngmsen med en Rastheb, en Lcthed og Lact« 
fasthed, endog 1 vanffelige Toure, som »fte 
har vakt min veundring. Den fale stormende 
V a ls  er vgsaa trcrngt i disse Boliger; «g dandsr 
de Unge den gjerne og med Fardighed. Mand- 
folkene ere, i Almindelighed, her hoie, velvoxne 
»g smukke. De have en Anstand, en Frimodig« 
hed i Adfoerd og Sam taler, som er mcget anbc« 
falende. Den forrigeKrigscommiösairHr. Oberst« 
Ucutensnr v. Heinen gjorde dcrfor engang ved 
Sessionen den ikke ugrundede Bemcrrtnmg, at 
Mandfolkenes Hoide, Skjonhed og Anstand oste 
ßaacr » omvendt Forhold til EgnenS Bcstaf. 
senhed.

Dondens K lce d cd ra g t er simpel af hjcm- 
megjort L s i»  fvrarbeidet med egne Hander. 
Lo g  ktader det momdlige K jsn  sig med langt 
wer« Smag cnd det Qvindelige. Sniitet xa» 
hin,» Kl«der er i Almindelighed ester Modern» 
i Kjsbstcederne. r eller 2 Uhre med Solvkjader 
ansee Ljenestekarleue for en nsdvendig Prydelse, 
ligesom vgsaa störe fFlvbesiagne Lobakspiber. 
L i l  Sorg og til Attergang bcrrc de fleste Mand 
eg alle Koner sorle Klorder. Den neermeste Fa
milie af det qvindelige K ien , har ved Liigfard, 
S ls r  <or Dinene. ved Jndledning efter Bar« 
seifard er« alle Msdre klcrdte i So rt. Gielde» 
<rcs Damast- eller Silkeklorder. Men de vel- 
havende Koner have alle Cheniller. De Wldre 
P«re paaHovedet FlOiclSkPser. De -ng reP iß«
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et Stags Hatte, kalbet Feldthatte (fra Ehri- 
stianö'cldl) afsort Last. L i l  daglig Farsel havt 
de alle Feldtshatte.

F v lk e ls n n e n  i bisse Sogne er meget hss. 
Norhtden af SleSvig, her uegentlig kalbet Hol
steen, lokker Fleerheden af Karle , endog urige 
HuuSmand med smaa Lodder, som ere frie for 
Krigstjeneste, og mangfoldige unge Piger ud til 
hine Egne, hvor de beständig lonnes med ny« 
^)enge, som drt en L id  her kaldtes, d. r. m.d 
Klingende. Denne Ubvandring, som meget ttk- 
tes ved de aarlige Folkemarrrde»- i Cvlding og 
R ibe , har scrrdel-ö ubehagelige Fslger for n«r- 
varende kgnö Beboere. De Lilbageblivende, 
som tage Ljeneste hjemme, fordre samme L sn , 
som de, der tjene ude; og da de gamle SedlerK 
Doerd, ved Coursens flotte Forfatning saa ovor» 
vrdentlig forringedes, at man af enhver Bonke- 
dreng idelig fik at borc, at en Seddel gjeldi, tun 
so r2 ß ., saa steeg Fvlkelsnnen, i de sidste Aar 
»inder Krigen, til «n frygtelig Hside. Dcnne 
Ubvandring af unge Piger har billige for Serbe» 
ligheden saave skadelige Fsiger. Fiern sra For- 
«lvre Familie og Venner, overladt til sig selv s 
sremmed Eg n , udscrtteS den unge Pige ler for 
sarlige Fristelser for hendes Dyd og Ustyldigded. 
Dgsaa vender Vnglingen sielden, ligesaa usvork- 
fet yaa S jerl og Legeme tilbage til det F»d«ne 
H jem , som Han forlod det.

E n  meget almindelig Skik i -isst Egne er
( 3)



S f t a g t .  Na«r nemlig Selveiergaardmanden, 
lildeelS ogsaa Huusmandrn med storre Lodder, 
Bnfler at overdrage en Son «ller Datier sin 
Gaard, for at diSsebetimelig kunne giftosig. be- 
tinger Han sig, for sig og sin Hustrue, vcd Gaar
dens Aftroedelfe en Ko og visse Faar grcrsset og 
fodret, en aarlig Afgift af et besiemt Qvantum 
R ü g , M a lt , G ry n , F le fl rc. og en vis Pengr- 
kum; desuden visse Fag HuuS, som skulle vcdli- 
geholdeS, sri Jldedreendsel, fri Bcfordring til 
M o lle , fti Begravelse med Ligprcrdiken vg G il
den. Doer den ene af de Gam le, ydes kun det 
Halve af Kornvarenr. Over Aftcrgten opscetteS 
enContract, der tinglcrses og protocollercS, som 
et vitterligt GjaldsbeviiS. Saalcrnge slig Fore- 
riing er frivillig Contract mellem Fader og Vorn, 
lette de Gamle Byrden for de Yngre- ved at for- 
rette Arbeide og gjore hvad de kunne, uden Beta- 
ling. Men naar Aftcrgten ved Dodsfald kom
me» til at hvile paa fremmed M and, der vcd 
Gaardens Kjob forpligter sig til at opfylde denne, 
og undertiden kan have 2 Aftcrgtshuse paa sin 
G aard , saa ere disfe Afgifter meget trykkende. 
Ogsaa skeer det vel undertiden, naar en Fader 
har flere Sonner, at den, Han overlader G aar
den begunstiges formeget paa de »vrige Born» 
Bekostning. Jmidlertiv er Aftcrgt dog en meget 
riyttig Indretning, da derved feerre Gamle faldr 
Gognene til Dyrde.

Nagtet StederneS isolertdeBeliggenhed lcrg-
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ger niesten novervindelige Hindringer for S k « ,  
le ve rsen e tS  hcldige Fremme, saa hersker dyg 
i disse Sogne cn tem m elig  u d b red t Op» 
ly s n in g . Widelyst spores overalt. Politiske 
Degivrnheder og Fcrdrenelandetö Anliegender 
horcs eg Urses i offrntlige Ltdender med megerp 
Interesse. Ved dereS Samqvem ere disse Gjen» 
standen for dercs Sam taler, og man h s» r «sd 
Lenne Leilighed mange endog vittigr og ftarpsin- 
dige Bcmarkninger. Nasten hver Mand kar? 
skrive, og alle Drengebsrn, saavelsom de aller
steste Piger doldcS, efter Foreeldrenes egetDnfle, 
stittig til Skrivning og Regning. Den lang
L id , bvori det unge Manvskab var fravarende^ 
har havt fordeelagtig Indflydelse til at v«kke 
endog de ligegyldigste Foroeldr« I l l  Jver for denne 
S a g . Med alt Leite maa-man!ikke mene atOver» 
troen her endnu stulde voere^ganske udryddef. 
N e i, den sver endnu destovoerre sitHerredsmme 
ovcr mange, iscrr af de Wldre. Hexe, Spsgel» 
ser, Gjengangere, Varsler rc. have endnu derer 
t̂zorsvarere. Bonden er her, som andensiedSM 

uvillig  til i Sygdomslilfalde ,  at s«ge til ordent» 
lig beskikkede Loeger. H an tyer hellere til Qvak» 
salvere, de saakaldte klvge M«nd og Qvinder. 
S e lv  den dprifle M«gnetisme skal, efter Eigen» 
de, for nogen Lid  fiden vare bleven anvendtnf 
et bedragerfl Fruentimmer, forstaaer sig uderr 
G irkning sorPatienter. Endog en duelig exarqi» 
rrerrt Gjordemoder, svm twede i BaarbasseAyr, 

(Z - )



»Ilde Enkelte -jerne «nddrage sig fra at bruge. 
Mgsaa Daccinationen fandt iBezyndeisrn mange 
Modstandere. Nogen sarstildt Art af Ovcrtroe 
veed jeg ikke at bave fandet her fremfor paa andre 
Steder. Dog have nogle den fixe Idee , som jeg 
«llerZ !kke mindeS at have hsrt, at naar en Gaard- 
hund bliver oder ro Aar gammel, saa stal den, 
ved hvert Aar den lever ovcr denn« T id , fratage 
Manden et Aar af Hans Levetid.

F a t t ig v a s e n e t  er i diSse Sogne organi- 
seret paa en hensigtSmaSsig Maade. Der vdeS, 
som rigtigt er, kun faa Pengrbivrag; men desto 
mere i Naturalprcrstationer og forcedlede Fodc- 
vare. De FattigeSAntal var i detHele taget, i 
min EmbedStid ikke stört. Ogsaa herved bemai- 
keS samme Egenhed hoS Almuen, som ncrsten 
overalt. Bonden yder villig sin Tribut til de Fa l
tige, naar Han kun ikke paalagges mere «nd 
hanS Naboe, som Han formener har lige LZtlkaar. 
Han fsrer sielden Klage ovcr, om Han endog stal 
Kive trmmclig Meget, naar Andre give det sam
me, og Han ikke mere end denne eller h iin , som 
Han sammenligner sig med. Men synes dette at 
vare L ilfa ld e t, da yttrer Han og wegen Util- 
fredshed. Fattig- og Skoleligningerne ere derfor 
nogle af de ubehageligste Bestillinger, man har 
hebyrdet Geistligheden med.

I  s a d e lig  F o rs ta n d  fortjene di-se Sog- 
«es Beboere for saavidt Bersmmelfe, som egent- 
tig grove qvalisicerede Forbrydebser her ikke finde



S te h , ligesomogfaa Vrukkenflad, Slagßmaak,
Dindingsspil ere beel ualmindelige. Ogsaa kan 
man ei Heller an d ^ n d  rose den Flid og Dind- 
stibe.'igl ed , Tarvelighed ogNoisomhed, Wrbar- 
hcd og Ansiandighed, som haderlig udmeerker 
Floerhedcn af dem. Men isvrigt sporeS her sam* 
me 6 '^ractccrUL?, som nasten overalt detegne 
Almuen, saavidr jeg har baut Leilighcd til at 
llcrre den at kjendc, nemüg, foruden Overtroe, 
Paastaaenhed, Trntrekjcerhed oq Egennytte. 
Hvad Bonden anseer for sin R e t, lader Han sig 
ikke fragaae; den vaager Han ivrigen vver. Men 
da Hans Relsbcgreber stundom ere hdel vaklrnde, 
oq Han haardnakken forfcrgt, r sine eengang forud- 
fattede Meninger, saa indvikleS Han let i Uenig- 
hed med Andre li.^saa paastaaende som Han. 
GivrS der nu i Naboegnen En eller Anden, der 
er bekjendt for et Siags Lovkundskad, er det 
endog en Rabulist eller FredSforstyrrer— Bonden 
ligemeget — Ham ssger Han med Gl«de t il. D il 
Han tolke Hans S a g , strive Klager for Ham om 
bette eller hiint, Han lsnner Ham rigclig. Lader 
Bonden endog sin S a g , detismerter Ham ikke. 
Han har dog faaet sin V illie  frem. Hanö Deder- 
part fla l dog ikke, sigrr Han, have faaet det for 
In te t. Som en Folge af denne Egenhed ho« 
Almuen kan man og sorklare den Lyst, hvormed 
Bonden Hörer og leeser de Kongelige 7lnordnin- 
ger. Distnok ere de flcste af dlkse — jeg vecd ikke 
om til Almuen« Eavn  ,ver Skode — fvrfqttrde



rn Form, söm aldeles overstiger Bondens Fatte- 
evne, fr E r . RigSbankforordningen, Sportes- 
reglementet o. a. f l . ;  men selv bette giver dem 
Anledning til at betragte en Sag  fra desto flrre 
fvrskjellige Synspuncter, og kan, i enkelte T il-  
fsrlde, noere deres Trcrttelyft, iscrr naar den kan 
vente Underststtelse Äf det> afftyclige B inkelflri- 
verke, som er en af Almuens lande Plager.

E t  andet Charactccrtreek hes Bonden er: 
Egennytte. Almuen har kun Oic sor dct Sand
selige. At sve Dyden fvr sin cgcn S th ld , er 
for Almuesmanden kun en Chimcere. D a Han 
selv ikke lettelig gjor nogct, nden at Hase en eUrr̂  
«mven Fordert derved til Hrnsigt, saa troer Han 
»et samme om Andrer Lader Han da f. Er» 
«ndog sin S a g , lad den end vcrre uretfoerdig, 
Lpfyldes Hans Ansogning ikke, er den end nok 
saa ufornuftig, Skylden soger Han ikke hos sig 
s ilv . Ner', Hans DederpcnMar, mener Han, 
Lavt kräftigere Talsmoend, har vel endog over
Ludet Ham. Man fla l derfor ogfaa stedse harr, 
rraar Bonden anmoder en Anden om en Tjenstbe- 
viiSning , at Han ledsagcr sin Lnmodning med 
Lenne Y ltring : Jeg ssal nok forstylde det. Han^ 
skal ikke gj-re det for In tet. Min P lan  tillader, 
rnig ikke at gaae videre i D etail. Det viere mig 
»ok at have udkastet disfe faa, her og i det Fore- 
gaaende, fremstillede Grundtroek. SkuldeNogrn 
videre v ile  udfore disse, og give öS en Characteii- 
ßikover den j-djk« Almue, omtrent i Lighcd nud
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den, vi have over den Nordsjellandfle, da vilbe 
<t saadant Arbeide, forfattet med tilbsrlig Sag 
kundstab, l«se§ ned fand Interesse.

D ed  h u u s lig  V in d s k ib e lig h e d  ssger 
det q v in d e lig e  Ä jFN  j diSse Sogne, Hader» 
lig at udmoerke sig. Det er stedse sysselsat. Den 
wegen Uld, som her falber, giver dem Anled« 
ning til at forfardige meget hjemmegjort T s i ,  
is«r Vadm rl, som Le fleste lade stampe paa M ol
len. Andre valke det selv. Ulden farve de med 
hjemmevoxende Planter. Men i Msnsterne t il 
dereS Klader vife de ikke synderlig Smag. Nogle 
Plger kunne voeve. Andre ernare sig af Skr«- 
derfyening. Det er beklageligt, at Egnens Ring- 
hed ikke vel tillader HsravlenS Fremme. D e l 
kjsbel de mere Delbavende et ikke ubetydeligt 
Qvantum Hör til eget Forbnrg. Men Linned 
haves dog i Almindelighed kun til tarvelig For- 
nsdenhed. De Faltige og Tjenesiefolk have s«d- 
vanlig uldne Lagener. Maaflee deraf tildeel- 
kanludledeS de Hudsi-gdomme, som nasten alle 
Dorn og mange Voxne ere plagede af. Denne 
Roes for Vindskibelighed kan, uden for det egents 
lige Bondearbeide, ikke tilloegges det mandlige 
A jsn  i Almindelighed. Udstrakte ved den aabne 
Aakkelovn med Piben i Munden, hendsse de 
Piste de lange Vinteraftener i unyttig Dirksom- 
hedi Nsget kan maastee dette hidrsre dersrs, at 
Egnen mangler Fisterie og Skove, der plricr at 
Ikaffr saadannr EgnrS Leboere AnlednistS t il



Befkjaftigelferhsemmc; men besynderligt er det, 
at Zogen har rantk paa al indkore her det cllers 
j andre fiarpe Egnr brugclige S t r s rn p e b in d . 
Maierialier haves i Overflodighed, og Künste» 
fclv vilde let knnne lar<s vcd et Par Udsendte 
fraLr^gaard Hcrred, hvor det bedste Arbeite af 
Lette S lags korfardigeS. Dog gives vgsaa Und- 
tagclser. As Hestehuder snoe Nogle siorrke, na« 
Pen uforgiangelige Hammelreeb. Andre sn̂ e 
Recb og Tsmmestrenge as Svinebaar ogHest«- 
haar, rigesom Andre forfardige Halmlobe, Bi« 
Lude, Solde, og flette Hcste- og Studepuder af 
S iv .  D a  Egnen er aldeleS rra l-S , saa har 
Bonden her ikke Fardighed i at bruge Dren. Cn 
Lommermand er derfor til visse Lider nodvendig 
i  enhver Gaard , saameget mere, som man scrtter 
megen P r iir  paa gode süffisante Avlingeredsta« 
her. A f de störe holsteenffe, stärkt deslagne og 
smukt malrde Vogne, har enhver vclhavende 
Gaardmand cen.

E n  seeregen In d u f t r ie g r e e n  i di'Sle 
Sogne, er L s r v s  F o rb rce n d in g  t i l  K u l  
t  M i le r .  bn Mile holder gierne 8 - io a r» 
smaa LcrS Klyne. A f ethvert L a r  brandrs 2 Ld . 
A u l. Disse Kul ere baade meget tjrnlige for 
Deboerne selv t il at smedde ved, og afsaktes ril
lige med Ferdeel til andre Egne, isar til Fyen 
som ligger ü Mile herfra. En  anden Industrie« 
green er P r a n g e r ie ,  hvorril Bondealmuen 
har sardeles «regen Lpst. Grude, E v i in ,  Uld
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og Hnder kjsbeS og soelgeS idclig, stnndom med 
F o r .  oft« med Tab. For Sadeljgbeden oz 
er f.'vbedr.-k ?sgerbrug har denne Handelsaand 
ikle fordcclagiige Folger.

I  H einstig Svgn befatte Nogle sig med 
sorte P o r te rs  F a b r ik a t io n , som fsreS af 
Li Par Grydermcrnd til »fireHgne, iscrr tik Fyrn . 
Mange af bisse og Tgnens andre Producter af- 
soetres ogsaa i der störe M a rk e d , som aarlig 
holdes, i Begyndelsen os August i Daarbassebye.

- I  r e l ig iö s  H en seen d e  fortiene diSse 
Sognes Beboere wegen Bersmmelse. De bessg« 
GubSkjcnesten overmaade flittig. Uagtet mangr 
have i  M iil og derover til Kirken, saa forssmme 
de dog sielden Guds H uus, naar Dei eller Veir- 
ligt ikke gjsre Hindcr. De h-ro Pr«diken med 
wegen Opmcerksomhcd. De Bibelsprog, som 
Prasten l«gger til Grund red Drudcvielser, kig- 
xr«dikener, Ligtaler ved Graven, Indledningß- 
laler rc. indprantcS i stadig Srindring. Den 
Klage, low hsres fra andre Egne at Gudsljene- 
sten forsommes, er i Hedeegne, saavidt min 
Kundstab stroelker sig, uanvcndelrg. Maaflee 
Isr jeg og anfore folgende som et BeviiS paa disse 
Menigheders Rcceptivitet for religiös OplyZning, 
at den evangelist-christelige Psalmebog, rthalvt 
Aar eftcr mit Embedes Liltroevelse, ble» med 
eenstemmig Samiykke, uden mindste Hindrin- 
indfsrt i begge Sognenc. A f denne Agtelse for 
den udvortcL Gudskjeneste hidrsrer formotzenkliß
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Kgsaa, for en stör Deel, den udnicrrkede Velvil- 
lie , som Hedeboeren vifer imod sin Prast. Man
ge ere de Tjenestbeviiöninger, som Proesten aarlig 
»eyder af bisse SogneS Beboere, ved Kjsbstcrd-og 
Sognereiser, Larve- og Gjodstckjorsel, P le i- 
ning rc. derber saameget mere paafljennes, som 
Proesten ikke kan betinge sig eller fordre di-se, da 
der haves consirmeret Tiendeaccordt. Ogsaa gi- 
veS til Huusholdningen mangl etB id rag , isoer 
»f V ild t. En  ikke uviglig Indtoegskilde for Proe
sten i disse Svgne haves ved Consirmanter. For- 
«de» Penge ved Underviisningens Ophor, med» 
bringe de M e , i dct Mindste 2 Gange, Foen , 
tz. e. Foroeringer a fH o n s , Sm o r, 2Eg rc. Og- 
saa sinder i bisse Hedecgne cn Skik S ted , fsm 
ikke er almindelig, hvor jcg ellers har opholdt 
mig, kenne nemlig: at der til enhvcr nyPrcrst 
«fter Hans EmbedS Tiltroedelse paa cn soerflildt 
D a g , bliver »ffret, som det heddcr, t il Hans 
Proestckjol«. Ligeledes bliver, i bisse Sogne, 
intet Liig jordet, udcn denne Handling jo led- 
sagcs med Ligproediken ovcr de mercDelhavende, 
oĝ med Ligtale ved Graven over Dorn og de min- 
dre Formuende.

^  a m tiq p a risk  Henseende er ikke meget 
at emmoerke om bisse Sogne. At der i denne 
störe Hedestrskning forhen paa mange Steder 
tzar «net Skav, er aütrede anfett. Lt de»



«ldre Tiber Kar v«re1 m«e bekyzget end nn, se?ss 
deraf, at der endnu findeö kjendcligc Lrvninger 
»f Kirkegaarde, som have »mhegi'.rt tvende for- 
henvoerrnde Kirker, nemlig R sde-o g  F i t t in »  
ge K i r k e , hvoraf den ene fandtes vcd Gaarden 
Almstok der forhen Kar voeret en Prastegaard, 04 
den anden ved Fitlinge L y e , en lidcn ha'.v M iil 
fra Voarbaffe. Endnu fandtes paa Heden en 
3die Kirke kalbet K a rb e k  i Egtved Svgn, hviS 
Kirkcgaard endnu kan spores saavrl af de ti'.va» 
rrnde Rudcra, som og deraf, at denne PladS 
beständig er grsn, uagtet den overalt er omringet 
af Lyng. Det er ogsaa bekjendt at en vis Grevr. 
Rantzau lod indforc mccklenborgske og lyneborgske 
Faar og Vordre paa Randbsl Hede, hvor der 
»are 2 störe Schäffcrier i meget god S tand , dep 
blcve sdelagte i Krigenö Tid 165Z - 59. Paa  
famme Lid  ere ogsaa Sogncne blevne ode, da 
Bebscrne bortdode af smitsom Syge, saa at der 
(som Hoffmann bcretter) ikke i 3 Aar blev pradi- 
ket i Randbsl Kirke.

Senden for Daarbasse B ye , i Heden er et 
Sted , kalbet J y n g o v n ,  hvor der staaer mange 
Steen oprejste paa Enden, som fornwdentlig r 
Dldtidcn har vcrret et Lingsted. Ligesaadanne 
tvende Steen, men rnindre, findes svdvrst og 
nordost fra Daarbasse. Vaarbaffe Kirke er en 
Korskirkr, st»r af Bygning, og bar Taarn (i> 
Hedeetzne en Sjeldenhed)- hvorpaa for bapvcrreti 
Spur. Af r» Lavle i Kirkrn, hvorpaa alle Pr«»
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strrS Navne ere anlsrte siden Reformationen, 
seeS at der l forrige Tider har varel Prcester, som 
have levet her i zz - z6 A ir , SaaledeS har det 
ikke varet i senere Lider. I  min ere Lid  end 60 
Aar var jeg den 8de Piast. 2 8slge MsinichcnS 
Haandbog for Proester vag. Y7 , og HoffmannS 
Fundatser er Sogneprasten for Baarbasse og 
Grene (hvilket sidste Sogn indlil Aaret i8 n  var 
sorenet med hiint) tillagl af Kong Christian den 
zdie at nyde aarlig 3 Lrter Korn , halv Ruq og 
halv Byg afDaarbassc og Grene Sognes Konge, 
liende. Ester Ostcrsons Glossarium pag -02, er 
en Ortug eller Drt Nng, i Jylland og F rc n , ro 
Skjepper og rn Ortug Byg i r  Sk) r. Hiin Gave 
künde alsaa i noervarcnde L ider, ikke ansres for 
aldeleö ubetydekig. Men da en senere Konge, 
jeg erindrer ikke hvilken, har fundcret -eggeSog, 
neues Kongetiende til Sliftsprovstiet i R ibr, saa 
ansecs hin «ldre Donation, som deroed annihi, 
leret, og kommer ikke Sogneproesten i Baarbasse 
tilgode. LigelcdeS er dct ogsaa vitterligt, at Ham 
i sordumS Dage har vcrret tistagt Forbrugen af 
et -brrydeligt Stvkke Eng i Beerst Sogn , men 
bvarlcdes denne Herlighed er fragaaet Kalbet, er 
mig ubekjendt.

D o n s lu n d  har fordum vorret en Herre« 
zaard; ligesaa S l  aug , hvoraf Herredet har fit 
Navn. I  en afBjelkerne i Gaarden Slaug fin- 
»eS endnu tydelige Marker af Sabelhug, som er»



firndtlig So ldat, i fordumS Feidetid stal tzave
indbugget.

I  Aaret »750 opstod i Kjobenhavn et Sel- 
fkab af ovrr 120 Medlemmer, som i Actier vilde 
sammenskyde en Capital til de jydske Hebers Lp- 
dyrkninq. Deres Fovflag fandt ikke B ifald . 
Imik'lcrrid epvaktes derved den Lanke hoS Regje- 
ringrn at faae dem opdyrkede. L i l  den Ende lob 
man » 7 5 9  ved Lcgationsraad M o r i t s ,  iFrank
furt am M ayn, bverve Colonister fra det Darm- 
ftadtske ogPl'alziske til at etablere sig paa Rand- 
bo! ^ed« og?thlbcden undcr ViborgAmt. Colo- 
nisternc k'leve tilstaaede 20 AarsFrihed for S ka l
ier og Lieuder, Fribed for Udflrivning, Konge
reifer, Indqvartering og visse Rciscpenge. De an
kern ril Hcdrn 1760. Men de fornodne Foranstalt- 
ningermanglcdetil deres Modtagclse, afBygnin. 

-per og Besatning, som nu forst maatte anskaffeS. 
I  Aaret 1762 havde RandbolHede Z41 Personer. 
Endeel nye Colonister fandt sig misfornsiebe, og 
»mtrent den balve Deel forlod Landet 1765, og 
gik deels til Rusland, deelS tilbage til Tydff- 
la?rd. De foa Tilbageblevne antoge Landets 
Sproq, da der ci blcv anlagt tydske Skvle r, og 
endnu i min EmbedStid fanvtes 2 gamle tydske 
M «nd , l >vr<-f den ene borde i Daarbass.', den 
andcn i Nindboi Sogn I  de Udvandredeö Sted 
nedsatte sig noale Danske, som nsde Skatte- og 
Liendcfribed i 2vAar, men ei viderc H,elp. Eols  ̂
nisterne maaisoer tilskrives KartoffelavlenS Udbre-
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delse. For noervorrende Lid  findes i Daarbasse 
Sogn:

r) Colonien F re d e r ik S n a a d e  (forhen kal
bet Knurborg) der bestaaer af 6 Gaarde, som ere 
udflyktede af Ferlledskab. A f bisse ligge z i Lycn  
og z )̂aa Udjordene. De sidste have af en for- 
henvoerende Colonie-Jnspecteur, efter bekjcnLte 
Mand faaet folgende Navne: BormffjoldSdal, 
SporonSgaard og FrornSseier. Bed den nvrdre 
og vestre Eide af Marken er anlagt 4 Hii'is« 
mandSlodder, der bare Navn af Colbjornscns- 
seide.

2) Colonien N edre  M o ltke n b c rg  (forhm 
Skjoldberg) fom bestaaer af 2 Gaarde.

2) Colonien O v e r M o ltke n b e rg  der be- 
staarr af 2 Gaarde og 4 Huse.

Alle Colonirrneö Agcrjord e r, i ^et Heke 
taget, krm maadelrg, Englodden ogGrcrsninge» 
ringe. Dog er Deboerncs Forfatning taalelig 
ged, da de deelo forhen have nydt mange Lettel- 
fer deels endrul, saavidt mueligt, skaaneS for en- 
kclte Byrder, sam.paala.gges Andre, og declS 
forrnodenllig (da de 20 AarS Frihcd sor l»nge 
sitzen er forloben) for beständig blivc fritagne fra 

^lle Tiendert Svarelse. Hele ColonienS Hart- 
sorn ,i Vaarbasse Sogn er: r6 Ld . 6 Skpr. 
r Fdkr. og tre sierdedcel Alb. Deraf de- 
laler Köngen i Nrfnsion for Tienden, tilProe- 
sten og Kirkeeierne aarlig y Nbd. 3 Mk. S s lv .  
I  svrigt har hcle Colonien paa ZkanHbol Hede

4«
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daade «n Inspekteur, en Skovrider og en Plan» 
teur. Znden for de 2 sidste Mandö DirkekrrdS, 
ligger en Besaaening af Fyr og Gran paa de» 
nordre Kant af Heden, som i Professor Begtrup» 
Beflrivelse formenes at love god Fremgang. Det 
har i senere Lider alter voeret paatsnkt at udsinde 
Planer til de jpdfle Heders Ovdyrkning. H ar 
man derved ogsaa villet tage Hensyn l i l  Nandbsl 
Hede, saa skulde jeg, efter den Kundstab jeg 
har havt Leilighed til at erhverve mig om diöse 
Ggne, formene, det var langt rnere henfigtS- 
moessigt, hvis der künde ssrges for, at de S)y- 
erne lilgrcnrdsende Strakninger, som akleredr 
ere indtagne, ellcr af Beboerne felv beqvamt 
kunne indtages til Dyikning, bleve behandlede 
bedre end scedvanligt st'rcr, end at tanke paa at 
indfsre nye Anlag eller Nybyggere paa de vi-e, 
isolerede Hcdestrakninger, der af Naturen >rr>e 
saastedmodcrlig behandlede, at devanflelrg,u-en 
meget störe Opoffrelser og Bekostninger, ville 
kunne gjorcs dyrkbare.

H e in s v ig  formenes i Oldtiden (som er 
meget rimeligt) at have hebt Hedenövig. Kie
ken er liden og «den Taarn. Altertavlrn er 
istandsat af Etatsraad Lichtenberg, som 
og har ladet Stolene male. Paa Pradikestolen 
staaer de Ju lers Vaaben med Aarstal 
eg Christen Juu ls Navn til Donslund. Betz 
Annexgaarden har forhrn varet et Sprinzvand. 
I  Heden ere nagle störe S a tte r , som ksldeS



H u t te rn e , lworunder lsber en Strom. I  
diSse Hytter stal, ester gammelt S a g n , «n 
Deel Bonder af Heinsvig, Grindsted og Ans
ager Sogne, mcd Koner, Born og Creaturer, 
fordum have stjult sig, i Feidetid, og ihjel, 
flaaet nogle svenske Ryttere, som vilde over
falbe dem. Leb Klink har forden verret en 
kongelig Ekole, som nu er henlagt til Heins
vig S to le , der ligger t« l vcd Kirken. So-- 
gaard har Navn af 2 S sc r i N«rhedcn, svm 
nu meest ere torre. I  Mo>c,«e ere forhrn 
-pkastede lange Fyrretrcrer mcd Nod, 7 til 10 
Alen lange, som Londrrne have brugt tilB je l-  
ker i Huscne.
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Som Bilag  tilfoier jeg deelS en statistisk 
Udsigt over alle Bycrs og Stehers Navne, samt 
Antallet paa Gaarde og Hufe i begge Sognrne 
deelS en Udsigt over Daarbasse og Heinsvig 
Prastekald, indrettet ester den Form , hvori 
jeg har havt isinde at udgive en f t a t is t is k  
ocLvriom isk H a a n d b o g , til Cfterretning 
for anssgendc theologiske Candidater, som at- 
iraae geistlig Defordring i Nvrre J-lland .



(s) Statistifl-occonomifl Udslgt ovcr Daarbasse og Ht-'inSvig Proestekald.

Here»-. Knsaettelse 
Rbl,. S - lv .

Sognene«Hartk»cn
Hns,.

Srgneneü An- 
ssttkl as Tk«t-

pr. Tb. Hartk.Ld . Skp. Fdk.

Daarbasse 98 2 2 44 29 25O

Slaug- »S «40 Jn z m .
Heinsvig 47 5 s S l «7 «Sc»



(K) Statistissroeconomifk Udsigt ober Daarbasse og Hemsvig Proestekald.

^r-stkgaardc-n» bar iKakd--
I «!»>--Navn Hartkor Arcsl

Ansst- 
trlfr pr Li-nder. Enzr. Br-nd »°dr. H ,r. Bvr»

Td. ! Skp. Sdkr.
Ld.Ld. Td.kd.

Rbd.
srl. U,h-d-r. der.j har

DaarbaSs« 
P. Co^djng^

3 2 2 44 50 Ester Kon» Tik mrget Ncfusion Enke- Kom
gclig con- 7 Las godt. for Liende- pen- gen.
sirrnrrcrLc» ringe t'l asqrftcn af sion.
cord 4Skp. Mose- Over- Eolsnien 5 2d.
Rüg pr.Td. h»e. flsdig r-Mbd. Rüg
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Statlstifl Udsigt oder Byer, Gaardo og 
Hase i Baarbaöse og HeinSvig 

Sogne.
H,tl-
gaar-

dc
ov<e

H

Daarbassc. >

HeinSvig

Vaarbaöse . . 
Rangkenberg . 
Hollund . . .
Nebel................
Mo^Saaard. . 
Donslund . . 
Nti-'Sl'-l. . . .  
K ü ir?7sbek . . 
Almstok. . . .  
Lstervrg . . . 
Skjed^berg. . 
Slaug . . . .  
^itiinye . . . 
FrederikSnaade 
Ncdre Molkenb. 
Ovre Mütkenb. 
Trokvnd . . .
G ilbrrg . . .
K l in k ................
Seegaard . . 
DonslundMel > 
Fiflerhuscne . 
Daugaard . 
Lundgaard . . 
Egcbrrg . . . 
Esnderborg . 

I Lugdal . . . .
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HeinSvig Ealrinebrrg 
R iiö h s i. . 
Boling . . 
Dingborg. 
Nsrborg . 
Sollingdal 
Älodboi. . 
AaSkjoer . 
H c in rv iß .
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eller

de de Loel.
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